
 

 
 
 
 
 

Leverskador i samband med 
läkemedelsbehandling 
 
Paracetamols höga levertoxicitet vid överdosering 

 

Anna Saraei 

  
Examensarbete i farmaci 15 hp 

Receptarieprogrammet 180 hp  

Rapporten godkänd: VT 2015 

 

Handledare: Katarina Öjefors-Stark 

 Examinator: Per-Anders Enquist



 

 



 

 
 

Sammanfattning 

Inledning 
Paracetamol är det vanligaste läkemedlet mot värk och är tillgängligt både receptfritt 
och på recept. Inom terapeutiska doser har paracetamol få rapporterade biverkningar 
och tolereras väl. Paracetamol ska dock användas med försiktighet av personer med 
nedsatt leverfunktion. Paracetamol används även i kombination med andra 
smärtstillande preparat av patienter med kroniska smärttillstånd. När den 
huvudsakliga ordinarie nedbrytningen genom UDP-glucuronosyltransferaser och 
sulfotransferaser mättas, så bryts paracetamol ner av cytokrom P450 CYP2E1 till en 
toxisk aktiv metabolit som kan binda till lever-och njurproteiner och orsaka 
vävnadsskada.  
Syfte 
Målet med litteraturstudien var att undersöka paracetamolöverdosering. Parametrar 
som studeras i denna litteraturstudie var: behandling, effekt och livskvalité hos 
överlevande patienter. 
Metod 
Sökning efter vetenskapliga artiklar framför allt i PubMed. 17 artiklar valdes och 
analyserades. Bara artiklar med resultat från humanstudier har använts. 
Publicerade artiklar på svenska eller engelska använts där hela artikeln varit tillgänglig. 
Artiklarna som valdes skulle vara publicerade efter 2004 och handla om den här 
litteraturstudiens frågeställningar. 
Resultat  
Överdosering av paracetamol leder till allvarlig leverskada och död om patienten inte 
får behandling. Användning av doser som överstiger de rekommenderade doserna 
under en lång användningstid kan ge allvarliga leverskador. Paracetamol används även 
av patienter i syfte att begå självmord. I de här fallen är den använda dosen betydligt 
högre än vid oavsiktlig överdosering. Behandlingen består av intravenös infusion av N-
acetylcystein (NAC) som ges när serumhalterna ligger på en toxisk nivå. Till en del 
patienter ordineras även aktiv kol för att hämma absorption i de fall där patienten 
kommer till sjukhuset inom kort tid efter överdoseringen eller om den intagna dosen är 
väldigt hög. Behandlingen med NAC tolereras väl.  

Det finns en del biverkningar som är vanliga som klåda och nässelutslag men 
allvarliga biverkningar är sällsynta.   Organskadorna utvecklas snabbt och en stor del av 
patienter behöver transplantation för att överleva. Patienter som får en 
levertransplantation måste behandlas med immunosuppressiva medel för att nya 
organet inte ska stötas bort av kroppen. För att behandlingen ska fungera måste 
patienterna visa god följsamhet till den immunosuppressiva behandlinge. Utvärdering 
av behandlingar visat att patienter som inte genomgått en levertransplantation 
generellt mår sämre än de som fått levertransplantation. Frekvensen av barn som 
drabbas av överdoseringsbiverkningar är låg. Patienter som överdoserat paracetamol 
och fått en akut leversvikt och överlever får en betydande nedsättning av hälsa och 
livskvalité.  
Slutsatser 
Överdosering av paracetamol kan bero på oavsiktlig överdosering genom upprepade 
intag av högre doser än rekommenderad eller intag av en hög dos vid ett tillfälle. 
Andelen kvinnor som överdoserar paracetamol är högre än män. Patienter som 
överdoserar paracetamol oavsiktligt är något äldre och har sämre hälsa. 
 Alkoholmissbruk är vanligare hos äldre patienter än hos patienter som överdoserar 
paracetamol i självmordssyfte. I den senare gruppen är psykiska sjukdomar vanligt 
förekommande. Patienter som överdoserar i syfte att begå självmord patienter är ofta 
yngre och visar bättre terapiresultat trots högre konstaterade plasma koncentrationer 
vid ankomst till sjukhuset.  
 
Nyckelord: Paracetamol, leverskada, N acetyl-cystein, överdosering, transplantation. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Innehållsförteckning 

 
Sammanfattning 
 

1. Introduktion……………………………………………………………………………..………………….1 
1.1 Farmakokinetik……………………………………………………………………………….………….1 
1.2 Etanols effekt på paracetamols metabolism…….....................................................3 
1.3 Toxicitet……………………………………………………………………………………………….……3 
1.4 Klinisk symtombild……………………………………………………………………………….……4 
1.5 Olika behandlingsmetoder……………………………………………………………………….….4 

1.5.1 Intravenös infusion av N-acetyl- cystein (NAC)……………………………….…..4 
1.5.2 Molecular adsorbent recirculating system (MARS)………………………….…..6 
1.5.3 Transplantation………………………………………………………………………….…….6 

1.6 Riskpatienter……………………………………………………………………………………….….….7 
 

2.  Syfte…………………………………………………………………………………………………..……….7 
 

3. Metod……………………………………………………………………………………………….............7 
 

4. Resultat……………………………………………………………………………………………………….8 
4.1 Overdose pattern and outcome in paracetamol-induced acute severe            
hepatotoxicity…………..………………………………………………………………………………….….8 

             4.2 Age and paracetamol self-poisoning.................................................................... 10 
 4.3 Medical and psychiatric outcomes for patient transplanted acetaminophen-               
induced acute liver failure ……………………………………………………………………………….11 
4.4 Quality of life is significantly impaired in long-term survivors of acute liver 
failure and particularly in acetaminophen-overdose patients……………………………..13 
4.5 Predicting the requirement for N-acetylcysteine in paracetamol poisoning            
from reported does  ………………………………………………………………………………………13 
4.6 Does the patient history predict hepatotoxicity after acute paracetamol 
overdose……………………………………………………………………………………………..…………14 
4.7 Molecular adsorbent recirculating system (MARS) for the management of acute 
poisoning with or without liver failure …………………………………………………………..…16 
4.8 Resultatsammanställning…………………………………………………………………………..16 

        
 
5. Diskussion……………………………………………………………………………………….…............17 
 
6. Slutsats…………………………………………………………………………...…………..………….……19 
 
7. Tack………………………………………………………………………………………………..….……..…20 

. 
8. Referenser……………………………………………………………………………………………………..21 

 
       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



1 
 

1. Introduktion 

Akut leverskada orsakad av läkemedel står för 57 % av alla akuta leverskador i Sverige. 
Av dem är 42 % orsakade av paracetamol och övriga läkemedel står för 15 % av fallen. 
Bland övriga läkemedel står disulfiram som största orsaken efter paracetamol(1). Akut 
levercirros på grund av paracetamolöverdosering står för 52 % av alla fall av 
leverkollaps i USA och Storbritannien(2). 
 I USA har man visat i en stor studie med 23 olika center för behandling av leverskador 
att av 1198 leverskador som kom in under studiens tidsperiod så var 133 fall 
motsvarande 11,1 procent läkemedelsinducerade. I gruppen var kvinnor i majoritet 
(70,7%) och även personer från olika minoritetsgrupper var överrepresenterade. 
Läkemedel som använts mot tuberkulos som isoniazid var bland de som hade hög 
levertoxicitet. Olika antibiotikasorter som nitrofurantoin och antiepileptika som 
fenantoin är också bland de som utmärker sig med högre levertoxicitet. Bland 
patienterna är spontan överlevnad inte så trolig men med hjälp av transplantation så 
kan 66 % överleva (3).  
 
Paracetamol är ett av de mest använda läkemedlen mot feber och smärta och är ett 
läkemedel med få biverkningar vid terapeutiska doser. Överdosering av läkemedlet 
däremot orsakar mitokondriell dysfunktion med allvarliga skador på levervävnaden 
som följd (4).  

Paracetamol kan orsaka leverskador både vid långvarig användning, med doser 
som överstiger rekommenderad dos och vid akut paracetamolförgiftning vid högt intag 
av läkemedlet vid endast ett tillfälle.  
 
I Sverige har man uppmärksammat en oroväckande trend i form av ökande antal 
paracetamol överdoseringar som kräver behandling. 2012 inkom 3700 samtal till 
Giftinformationscentralen om paracetamolförgiftning.  2012 behandlades 1500-2000 
personer på sjukhus för paracetamolöverdos.  

Det säljes 105 037 908 dygnsdoser av paracetamol i Sverige fördelat på recept 
till 1048412 patienter. Detta är 68 % av totalförsäljningen av paracetamol. Övriga 
försäljning sker receptfritt och den totala försäljningen uppgår till 154 467 512 
dygnsdoser. Årligen dör ca 5-10 personer i Sverige av leverskador relaterade till 
paracetamolöverdosering (5).   
 
Paracetamol är den främsta orsaken till akut leverskada i USA. Under 2005 
expedierades 28 miljarder doser av paracetamol i USA. 2009 orsakade paracetamol 
ensam eller i kombinationspreparat akut leverkollaps som ledde till döden i 401 
rapporterade fall (6). Många överdoseringar inträffar hos patienter med kroniska 
smärttillstånd men även hos patienter som behandlas mot postoperativ smärta (4). 
I Storbritannien orsakar paracetamolöverdosering 70000 patientbesök på akuten och 
18 dödsfall per en million invånare årligen (7). 
 
Paracetamol förgiftning inträffar hyperakut och tiden till maximal skada beräknas till 
72 timmar efter intag av en hög toxisk dos. Patienten kan i 10-20 % av 
förgiftningsfallen drabbas av cerebralt ödem som orsakar skador på hjärnstammen som 
leder till döden. Denna andel verkar vara avtagande (8). 

1.1. Farmakokinetik  
 
Paracetamol absorberas snabbt och maximal plasmakoncentration nås ca 90 minuter 
efter intag. Proteinbindningsgraden vid terapeutiska koncentrationer är låg. 
Halveringstiden är ca 2-2,5 timme, vid nedsatt leverfunktion kan halveringstiden öka 
upp till 4 timmar. Paracetamol genomgår en omfattande nedbrytning i levern och 85 % 
av läkemedlet metaboliseras till sulfat- och glukoronidmetaboliter som utsöndras via 
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njurarna. Upp till 12 års ålder är den sulfaterade metaboliten huvudmetaboliten men 
glukoroniden är dominerande hos vuxna. N-acetyl-p-bensokinonimin (NAPQI) är en 
toxisk metabolit som med hjälp av cytokrom P450 enzymet Cytokrom 2E1 (CYP2E1) 
bildas via fas I oxidation i lever, ca 10 % av paracetamolnedbrytningen sker genom fas I 
oxidation. NAPQI konjugeras via glutation till cystein och merkapturat metaboliter som 
är icke toxiska. Cytokrom 2E1 är det P450- enzym som är viktigast för den här 
omvandlingen. Vid doser som överstiger 4 g så mättas andelen som kan metaboliseras 
till de ofarliga sulfaterade metaboliterna och oxidationen tar vid med ökad NAPQI som 
följd (figur 1). Små mängder paracetamol metaboliseras via oxidation till en 
katekolderivat eller utsöndras oförändrad via urinen. När mängden glutation minskat 
med ca 75 % så börjar NAPQI binda till cellulära proteiner och orsaka cellskador. 
Skadorna kan leda till mitokondriell kollaps och celldöd. Hepatocyter som innehåller 
mer CYP 2EI är mer utsatta för skador. CYP2EI kan induceras av exempelvis etanol, 
isoniazid och Johannesört. Personer med ett högt alkoholintag löper högre risk för 
skador på grund av ökad produktion av NAPQI vid doser som överstiger den 
terapeutiska dosen av paracetamol (9). 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 1. Metabolismvägar för paracetamol enligt (4) 
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Paracetamol är bland de läkemedel som anses ha högst risk för levertoxicitet vid 
överdosering. Läkemedlet används också ofta av patienter som överdoserar substansen 
i självmordssyfte. Paracetamols höga levertoxicitet i samband med överdosering beror 
på en mättnadsbar kapacitet för nedbrytning av substansen. Paracetamol undergår 
konjugering i levern med glukuronsyra och omvandlas till glukuronid och 
sulfatkonjugat som är icke toxiska och utsöndras via njuren.  Vid överdosering mättas 
detta system och paracetamol måste istället metaboliseras av CYP450 enzymer (CYP 
1A2, CYP 2E1, CYP3A4) som oxiderar paracetamol till N-acetyl-p-bensokinonimin 
(NAPQI) som sedan konjugeras med glutation. NAPQI orsakar levertoxicitet. Vid 
överdosering mättas även detta system genom att vår naturliga reservoar av glutation 
tar slut, vilket medför att höga mängder utav NAPQI ackumuleras i levern (9). 

1.2. Etanols effekt på paracetamols metabolism  
 
Etanol är substrat för CYP 2E1 och konkurrerar med paracetamol. Samtidigt intag av 
alkohol hos patienter som tagit en paracetamolöverdos har visat sig minska risken för 
leverskador. Hos patienter som hade plasmavärden över 200 µ/ml fick 23 % 
leverskador. Motsvarande siffra för de patienter som samtidigt hade intagit alkohol var 
8 %. 

Kroniskt intag av alkohol uppreglerar CYP 2E1 och minskar kroppens depå av 
glutation, detta leder till ökad produktion av NAPQI och ökad risk för leverskador. 
Effekten är dock kortvarig och varar i 24 timmar (4). Patienter med regelbundet 
etanolintag över normalkonsumtion som överdoserade paracetamol hade 3 % risk att 
utveckla levertoxicitet. Motsvarande riskfaktor för patienter utan 
alkoholöverkonsumtion var 13,5% i en studie med 362 patienter som ankom till 
intensivvårdsavdelningen i Edinburgh Storbritannien (10). 
  

1.3. Toxicitet 
 
Akut leverkollaps kan definieras som omfattande leverskada som förstör leverns 
förmåga att syntetisera och metabolisera ämnen inom en kort period. För patienter 
som förlorar leverfunktionen i en omfattning som leder till leverencefalopati inom 2 
veckor kan termen fullskalig leverkollaps användas (11). 
 
Överdosering av paracetamol vid kronisk användning kan ofta bero på kombination av 
olika smärtläkemedel som innehåller paracetamol. Det ökar risken för att totala dosen 
ska överstiga säker terapeutisk dos (6). För att minska den risken har Food and Drug 
Administration(12) bestämt att dosen paracetamol i kombination med opioder inte får 
överstiga 325 mg i dosenheten Ett nytt paracetamol preparat i USA (Ofirmev) med 
intravenös administrering ställer läkare och vårdpersonal mot en ny utmaning där 
risken för läkemedelsrelaterad förgiftning kan öka (6).   
 
När en dos kan ha toxisk effekt beror på intagen dos vid varje doseringstillfälle och 
antal dygnsdoser och även behandlingsperiodens längd. I en studie på friska frivilliga 
personer ett totalt intag av 8 g per dygn i tre dagar hade ingen toxisk effekt. Oavsiktligt 
intag av 10 g eller 200 mg/kg kroppsvikt för vuxna och barn över 6 år inom en 8 
timmars period kräver sjukvårdsbesök.  

För barn betraktas en dos på 200 mg/kg kroppsvikt och dygn i 24 h, eller 150 
mg/kg kroppsvikt och dygn i 48 h eller 100 mg/kg kroppsvikt och dygn i 72 h som 
toxisk. De här patienterna behöver en bedömning. För patienter som har gjort en 
avsiktlig överdosering, barnpatienter där det finns risk för barnmisshandel eller 
försumlighet eller patienter med leverskada ska alltid en bedömning göras av läkare 
(6).  

I en annan studie definieras högriskpatienter som de som överkonsumerar 
etanol, patienter med nutritionella problem och patienter som behandlas med 
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mediciner som inducerar leverenzymer som är inblandade i formation av toxiska 
metaboliter av paracetamol (10). 

1.4. Klinisk symtombild  
 
Initialt saknas det symtom vid överdosering och när symtomen börjar framträda är det 
oftast försent att föhindra leverskador. Om patienten söker vård och får behandling 
med acetylcystein på sjukhus inom 8-10 timmar efter tablettintag kan uppkomsten av 
leverskador undvikas för de flesta patienter. Behandlingen börjas med infusion av 
acetylcystein i 20 timmar. I svåra fall kan behandlingen fortsätta i några dygn. 
Patienter följs upp och man tar leverprover för att identifiera patienter som kommer att 
behöva levertransplantation (5). En fördubbling av den rekommenderade paracetamol 
dosen kan leda till skador. En del preventiva åtgärder som införande av 
läkemedelsförmån för mindre förpackningar och mer restriktiv användning av 1 g 
tabletter föreslås som åtgärder för att minska risken för överdoseringar (5). 

Det finns inga tidiga och tydliga tecken på paracetamol förgiftning. Symtom 
som yrsel, illamående, kräkning och magont kan uppträda under de första 24 timmarna 
efter intag.  

Tilltagande leverskada kan börja uppträda 2-3 dagar efter överdoseringen med 
ömhet och smärta i övre högra kvadranten. Ökning i leverenzymnivåer kan konstateras 
ca 12 timmar efter intag av en hög dos och ökar upp till 24-36 timmar efter överdosen. 
Maximal leverskada inträffar ca 3-5 dagar efter intaget och levercyrros och kollaps 
inträffar upp till flera dagar efter intoxikationen om behandling uteblir (6).  

Njurskador uppstår på grund av omfattande leverskador, i de fall leverskador 
inte inträffar är förekomsten av njurskador på grund av överdosering av paracetamol 
sällsynt (6).  

1.5. Olika behandlingsmetoder 
 
1.5.1. Intravenös infusion av N-acetyl- cystein (NAC) 
 
NAC är en behandling som anses leda till bra terapiresultat om den ges tidigt (13). N-
acetylcystein ökar kroppens mängd av glutation och därmed hjälper kroppen att bli av 
med NAPQI.  Ett problem som diskuteras i samband med behandlingen är till vilka 
patienter man ska ge behandlingen. Det finns inte entydiga riktlinjer över vad som 
anses vara toxiska doser av paracetamol. Information om paracetamols plasmanivåer, 
intagen dos och tidpunkt för intag kan saknas det gör beslutet för behandlingsstart 
svårare i en del situationer (13).   
 
Vid akut singel toxisk dos av paracetamol upprättas ett Rumakk-Matthew Nomogram 
som hjälper sjukvårdspersonal att identifiera de patienter som behöver medicinsk 
behandling. De patienter som har uppmätta aminotansferasvärden som ligger över 
1000 IU/L riskerar att få leverskador om de inte behandlas. En linje kopplar samman 
plasmakoncentration av paracetamol på 200 µg/ml 4 timmar efter intag till ett 
plasmavärde på 25 µg/ml 24 timmar efter intag. Y-axeln visar 
paracetamolkoncentration och X-axeln är tid efter intag i timmar. 85 % av patienter 
vars koncentrationsvärde låg över linjen utvecklade leverskada och 5 % dog. 
Diagrammet kan användas bara när tidpunkten för intaget är känd och bara när 
överdoseringen gäller intag vid ett tillfälle. För högriskpatienter använder man andra 
nivåer än 200 µg/ml. I USA betraktar man nivåer över 150 µg/ml som toxisk nivå för de 
här patienterna, i Australien och Europa lägger man linjen på 100 µg/ml för att avgöra 
vilka patienter som löper större risk att drabbas av levertoxicitet efter överdosen (7). 
Förutom paracetamolkoncentration så är det användbar att ha aminotransferasnivån i 
plasma, elektrolytnivåer för att bedöma renal funktion och protrombin tid. De här 
testerna är speciellt viktiga för patienter som söker vård senare än 8-10 timmar efter 
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intaget. Det är även tänkbart att mäta de här värdena hos patienter som söker vård för 
symtom på läkemedelsöverdosering men kan inte ange vilket läkemedel det rör sig om. 
   
 
 

 
 
Figur 2. Rumakk-Matthew Nomogram. Paracetamol koncentration mg/ml som 
funktion av tid (h) enligt information (6).  
 
Behandling med NAC är en effektiv antidot för paracetamol förgiftning. När det ges 
inom de första 8 timmarna så är risken för att utveckla leverskador under 5 %. Om 
behandling dröjer mer än 10 timmar så ökar risken markant. Behandlingen verkar ha 
positiv effekt även hos patienter som utvecklat leverskada och öka överlevnad utan 
behov för transplantation.  NAC förbättrar hepatisk perfusion och syresättning och 
extraktion i patienter som fått en leverskada efter paracetamolöverdosering. NAC 
minkar även fria syre- och kväveradikaler och höjer mitokondriens energiproduktion. 
De fördelaktiga effekterna är inte enbart begränsade till paracetamolförgiftning. 

NAC behandling finns både som IV och oral. Startdosen för intravenösinfusion 
är 150 mg/kg i 15 minuter och därefter en dos på 50 mg/kg över 4 timmar. 
Fortsättningsvis administreras 100 mg/kg över 16 timmar. Den sista dosen kan 
upprepas tills levervärden normaliseras(14,6). 

Orala dosen startar med en dos på 140 mg/kg och följs av en dos på 70 mg/kg. 
Totalt ges 18 doser över 72 timmar. Båda behandlingarna betraktas som mycket 
effektiva. Samtidigt intag av läkemedel som minskar mag-tarmkanalens motilitet som 
antikolinerga läkemedel eller opioder kan NAC försämra behandlingens effekt.  
Fördröjd eller utebliven administrering av NAC försämrar behandlingsresultat och 
drabbar framförallt patienter med alkoholmissbruk som inkommer sent till sjukhuset 
och remitteras till transplantationsenheter direkt utan att det skulle finnas tillräckligt 
med tid för behandling med NAC (15) 
Inom 1 timme efter intag behandling med 100 ml medicinskt kol med koncentrationen 
150 mg/ml minskar upptaget. Behandling med medicinskt kol inom 2 timmar har 
fortfarande någon positiv effekt fast mer begränsad än behandling inom första timmen 
efter intaget. Om intagen dos är väldigt hög så kan magrensning med medicinsk kol 
vara ändå motiverad inom 4-16 timmar efter intag och har visat minska risken för 
leverskador. 
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Bland patienter med upprepade intag av doser mellan 4-10 g per dag var undernäring 
(självsvält) vanligare än alkoholmissbruk. Bland patienter som tog doser över 10 g vid 
upprepade tillfällen var både problem med alkoholkonsumtion och svält vanligt 
förekommande (6). Behandlingen av patienter med NAC har använts som 
standardbehandling sedan 1977. Upp till 12 % av patienterna drabbas av biverkningar, 
endast 0,6 % av patienter kan drabbas av allvarliga biverkningar. NAC-dosen och 
infusionshastigheten är viktiga parametrar som påverkar risken att drabbas av 
biverkningar (16).  

1.5.2. Molecular adsorbent recirculating system (MARS) 
 
Det finns utrustningar som hjälper elimination av toxiska ämnen från blodet. Olika 
former av de här apparaterna används som hjälper till med rensning av blod från 
oönskade ämnen. Det finns bioartificiella och ickebioartificiella apparater som verkar 
utanför kroppen. Blodet passerar olika kompartment som absorberar och avlägsnar 
toxiska ämnen. En modell med albumindialys har provats vid paracetamolöverdosering 
och resultaten är lovande; både biologiska och kliniska förbättringsresultat för 
patienterna har visats. Patienter som drabbas av omfattande leverskador på grund av 
paracetamolöverdos kan med hjälp av MARS få leverstöd (11). 

1.5.3. Transplantation 
 
Det är viktigt för sjukvården att kunna identifiera vilka patienter som behöver 
transplantation och patienter som återhämtar sig och kan klara sig utan 
transplantation. Höga kostnader är relaterade till operation och livslång 
immunosuppresiv behandling.  

Ett arteriellt pH under 7,30 efter vätskeåterställning eller kombinationen av ett 
International Normalized Ratio (INR)- värde högre än 6,5 i kombination med serum 
kreatinin större än 3,4 mg/dL eller grad 3 eller 4 av leverencefalopati indikerar behov 
av transplantation.  Endast 20 % av patienter som uppfyller de här kriterierna skulle 
överleva utan transplantation. Laktatvärde mäts också 2-3 dagar efter intag och värden 
över 3,5 mmol/l innan vätskeåterställning eller 3 mmol/l efter att patienten fått 
ordentlig vätskeåterställning indikerar också att patienten inte skulle överleva utan en 
levertransplantation.  

Ökat fosfatvärde uppemot 1,2 mmol/l 48-96 timmar efter överdos 
presenterades som ytterligare en indikator för ökad risk att dö av levertoxicitet, men 
det har inte bekräftats av andra studier(6). 
 
Beslut om transplantation fattas baserad på acidos, njurinsufficiens, protamin tid, INR 
högre än 5, hypoglykemi eller encefalopati. En ökning av INR från dag 3 till 4 efter 
överdos har också associerats med större risk för död utan transplantation (6). 
Av patienter som skulle behöva levertransplantation varierade antalet avslag på 
ansökan om levertransplantation mellan grupperna avsiktlig överdos, oavsiktlig 
överdos och de patienter där orsaken för överdos var okänd. I gruppen avsiktlig 
överdoserande patienter fick 56,9 % avslag. 39,2 % av avslagen i den gruppen hade 
medicinska skäl, 33,8 % berodde på alkoholmissbruk och 14,9 % berodde på det 
psykiska tillståndet hos patienten som upprepade önskan om att avsluta sina liv. 
Bakgrund med självmordsförsök och intravenöst drogmissbruk diskvalificerade också 
patienter för levertransplantation (15) 
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1.6. Riskpatienter 
 
Förekomsten av akuta leverskador hos barn på grund av paracetamolöverdosering är 
lägre än för vuxna. I ett försök att minska risken för överdosering hos barn har Food 
and Drug Administration (FDA) (12) i USA i samarbete med läkemedelsföretag 
fastställt en styrka på 160 mg/5 ml paracetamol i lösning. Patienter som löper högre 
risk att drabbas av toxisk effekt vid överdosering är gravida, långtidsfastande patienter, 
kroniska alkoholister eller personer som behandlat med isoniazid under lång tid. 
Gränsen för överdos i de här grupperna är doser över 4 g per dygn eller större än 100 
mg/kg kroppsvikt (vilken som är mindre (6). 

Enligt statistik från 1990-1999 i USA resulterade paracetamolöverdosering i 
56000 akutbesök och 26000 sjukhusinläggningar och 458 dödsfall. Ca 22,6 % av 
besöken, 8,6 % av inläggningarna och 21,8% av dödsfallen berodde på oavsiktlig 
överdos. Forskarna som studerade akut leverkollaps i USA rapporterade att oavsiktlig 
överdosering var den vanligaste orsaken till leverkollaps hos patienter som drabbades. 
Ca 48 % av alla överdosfall berodde på oavsiktlig överdos. Utfallet för behandlingen 
beskrevs som lika för patienter som behandlades för avsiktlig eller oavsiktlig 
överdosering i USA (6). 
 

2. Syfte 

Den här litteraturstudien studerar leverskador orsakade av paracetamolöverdosering  
Frågeställningar: 
Vilka olika terapialternativ används för att behandla levertoxicitet på grund av 
överdosering av paracetamol? 
Vilka patienter drabbas i högre grad av levertoxicitet vid paracetamolöverdos? 
Att jämföra de tillgängliga behandlingsalternativens effektivitet och studera hur de 
påverkar patienternas livskvalité 
 

3. Metod 

Litteratursökning i databaser för vetenskapliga artiklar som PubMed och sökmotorer 
som Google. Artiklar valdes genom att läsa abstrakt och bedöma om innehållet var 
relaterad till arbetets frågeställning. I ett första steg valdes 10 artiklar. Lästes och 
analyserades. Information från de valda artiklarna redovisas och diskuteras i arbetet. 
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Tabell 1: Artikelsökning i PubMed och Google. 
 
Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Valda 
referenser 

150210 Acetaminophen 
overdose 

Humans, English, 
senaste 10 åren,Full 
text, Free full text. 

148 18,13 

150210 Från relaterade 
artiklar till ref 7,1 

  2 

150210 Acetaminophen 
overdose risk group 

Humans, English,10 
years,Full text ,Free 
full text 

12 17 

 
150401 

Hepatoxicity 
paracetamol 
overdose 

Human, English,10 
years,Full text,Free 
full text. 

40 15 

150401 Warring (författare 
till ref 16) 

 103 10 

150325 Outcome 
paracetamol 
poisoning 

Human,English,Full 
text,Free full text,10 
years 

146 11 

 
150325 

 

 
Från relaterade 
artiklar till ref 18 
hittade jag: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
19 
 
 

 
 
Inklusionskriterier där det har varit möjligt att begränsa sökningen t.ex. via Pubmed: 
bara valt humana studier, på engelska, publicerade inom de senaste 10 åren. Artiklar 
där fulltext ät tillgänglig som fri eller via Universitetsbiblioteket. Exklusionskriterier 
varit artiklar där hela texten inte är tillgänglig, djurstudier eller studier på andra språk 
än engelska. 17 artiklar valts med övervägande originalartiklar och ett par 
översiktsartiklar. 
 
 

4. Resultat  

 4.1. Overdose pattern and outcome in paracetamol-induced acute severe 
hepatotoxicity (ref 15) 
 
I den här kohortstudien har Craig med medförfattare analyserat data från 938 patienter 
som blivit inlagda på transplantationsenheten i ”Royal Infirmary of Edinburgh”, 
Storbritannien. Data bygger på patienter inlagda mellan 1992-2008. Patienter som blir 
inlagda är enligt kriterierna från Kings College sjukhuset (KCC) (15) patienter som 
bedöms inte kunna överleva utan en levertransplantation. Kriterierna som är satta av 
KCC har kritiserats för att vara olämpliga för att ställa diagnos och avgöra om patienten 
kommer att överleva eller inte utan en levertransplantation.  

Kriterierna har modifierats efter 2006 över hela Storbritannien för att bättre 
kunna vägleda sjukvårdspersonal i val av behandling. Alla intagna patienters anamnes, 
kliniska och laborativa värden tillsammans med behandlingar i akut skede och fortsatt 
behandling, även behov av njurtransplantation var sparad i databasen. Även 
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information om alkohol- eller läkemedelsmissbruk, psykiska sjukdomar och 
arbetssituation var inkluderad. För att avgöra patientens avsikt med överdoseringen 
intervjuades även patienterna.  

Totalt 663 patienter av 938 som hade tagits in på grund av akut leverskada hade 
en paracetamolinducerad leverskada. 92.6 % av dessa hade överdoserat paracetamol 
tidigare. I de fall tiden från överdosen kunde fastställas så hade det i genomsnitt tagit 
23h efter sista paracetamolintag för patienten att komma eller tas till akutsjukvård.  
52,5 % av fallen var kvinnor och 47,5 % var män. Medianvärde för ålder var 35 för män 
och 34 för kvinnor. 86,8 % av patienterna som hade dokumenterad medicinering hade 
fått NAC 23,75 h efter överdosering d.v.s. strax efter att de kommit till sjukhuset. 45,3% 
av patienterna hade en historia av alkoholmissbruk och 44,7% hade intagit alkohol 
samtidigt som de tagit paracetamol. 47,7 % av patienter om vilka information om 
arbetssituation fanns tillgänglig var arbetslösa, 36,3% hade jobb och 4,5 % var 
studerande. 42,3 % hade haft lidit av psykisk sjukdom tidigare och 39,1% hade 
överdoserat läkemedel tidigare. Av patienter som hade en historia av psykiskt sjukdom 
hade 82 % tagit paracetamol i syfte att begå självmord och endast 18 % hade 
överdoserat paracetamol oavsiktligt.   
 
De som hade överdoserat paracetamol oavsiktligt var äldre än de som tagit paracetamol 
i syfte att begå självmord, med en median ålder på 40 år jämförd med 33 för andra 
gruppen, deras serumparacetamol var mycket lägre 34,7 mg/l jämförd med 75,6 mg/l 
för gruppen som hade medvetet överdoserat. Större andel av oavsiktligt överdoserande 
hade konsumerat paracetamol kombinerat med narkotikaklassat läkemedel. Dessa 
patienter angav att de hade tagit paracetamol mot värk eller annan sjukdom, deras 
plasmanivåer hade stigit på grund av att de hade intagit för höga doser under en längre 
period. Behandlingsfrekvensen med NAC var lägre bland patienter som överdoserat 
oavsiktligt. Den här gruppen hade sämre organfunktion som krävde t.ex. 
njurtransplantation, dialys eller respiratorisk hjälp. Färre patienter i den här gruppen 
fick en levertransplantation på grund av patienternas dåliga hälsotillstånd. 
I gruppen som hade överdoserat paracetamol avsiktligt överlevde 80 % utan att behöva 
levertransplantation, bland de patienter som hade överdoserat oavsiktligt var andelen 
60 % och i gruppen där orsaken för överdosering var okänd var det bara 34 % som 
överlevde utan att behöva levertransplantation.  
 
I Storbritannien rapporterats från King´s College att 92 % av paracetamolinducerade 
leverkollaps berodde på avsiktligt intag vid ett tillfälle i syfte att begå självmord. I vissa 
studier har utfallet beskrivits som mer positivt för patienter som avsiktligt överdoserat 
paracetamol trots att patienter med avsiktlig överdosering har högre plasmavärden vid 
inläggning. Patienter som drabbas av leverskador på grund av oavsiktlig överdosering 
har sämre allmänt hälsa och organfunktion och i högre utsträckning har problem med 
alkoholberoende, jämfört med patienter som överdoserat paracetamol i 
självmordssyfte. Detta gör att prognosen är sämre i den grupp som kommer in med 
oavsiktlig överdosering. (15) 
 
 Medianvärdet för hur lång tid det tog för patienter med paracetamolförgiftning att ta 
sig till sjukhus låg på 23h i Skottland. 52,5% var kvinnor och 47,5% var män. Data om 
ålder, alkoholmissbruk, samtidigt intag av alkohol vid paracetamolöverdosering och 
arbetssituation och tidigare historik av läkemedelsöverdosering redovisas i tabell 1 (15). 
Av patienter som hade en psykisk sjukdom medgav 82 % att de hade överdoserat i 
självmordssyfte, 18 % förnekade att de hade försökt begå självmord genom 
överdosering och deras överdos klassades som oavsiktlig. Patienter som hade 
överdoserat paracetamol oavsiktligt var ofta äldre än de som avsiktligt överdoserat 
parcetamol. Medianvärdet för deras ålder låg på 40 år jämfört med 33 år för de med 
avsiktlig överdosering. De som hade överdoserat paracetamol oavsiktlig hade lägre 
plasmakoncentrationer; 34,7 mg/l jämförd med 75,6 mg/l och fler i gruppen som 
överdoserat oavsiktligt hade tagit paracetamol som ingick i kombinationspreparat med 
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narkotiska, analgetiska medel. Vanligtvis hade de tagit ett kombinationspreparat av 
paracetamol-kodeinfosfat preparat 500mg/8mg som kan hade överdoserat oavsiktligt 
och de hade ett större behov av mekanisk ventilation och njurersättningsterapi och en 
mer utbredd funktionsnedsättning systemiskt än gruppen med köpas receptfritt i 
Storbritannien. Överlevnadsprognosen var sämre i gruppen som avsiktlig överdosering. 
 
KCC hade i 89,9% gett en riktig bedömning av överlevnadschansen hos patienter som 
hade avsiktligt överdoserat paracetamol. Prognosen stämde för 77,8% av patienterna 
som tillhörde oavsiktlig överdoserande. 
Jämförelse mellan andelen avsiktlig/oavsiktlig överdos fall hade ändrats mellan åren 
1993-1997 jämfört med 2003-2007. I den senare delen av studien hade det blivit större 
andel som hade överdoserat paracetamol oavsiktligt. Andelen oavsiktlig överdoserande 
hade ökat från 11,3% till 20,7%. 
 
De faktorer som hade avgörande betydelse var definierade som: ålder, antal vita 
blodkroppar vid ankomst, koagulationsvärden, kreatinin nivå vid ankomst till sjukhus, 
surhetsgraden i blodet och natrium nivån. Andra riskfaktorer var oavsiktlig 
överdosering, okänd klinisk bakgrund där information om patientens 
hälsotillståndshistorik kunde inte fastställas, alla grader av hjärnskada och 
blodkoagulationsproblem var också förknippade med ökad dödlighet. 
Akut eller kroniskt alkoholmissbruk eller utebliven NAC behandling hade enligt data 
analys inte någon betydelse för dödligt utfall av överdosering med paracetamol. 
 
 
 
Tabell 2: Fakta om patienter intagna på grund av akutleverskada efter paracetamol  
 
Kön (män/kvinnor) 315/328 (47 % /52,05%) 
Ålder  34(26-44) 
Typ utav överdos   
– Avsiktlig 
– Oavsiktlig 
– Okänd 

– 500 (75,4%) 
– 110 (16,6%) 
– 53 (8 %) 

Med historia utav alkoholmissbruk (n=581) 263 (45,3%) 
Med historia utav psykisk störning (n=577) 244 (42,4%) 
Antal arbetslösa (n=606) 289 (47,7%) 
Överdos skedde med alkohol 264 (44,7%) 

 
663 patienter undersöktes om inget annat nämnts 

4.2. Age and paracetamol self-poisoning (ref 17) 
 
I flera studier har man påvisat ett samband mellan ålder och dödlighet i total leversvikt 
i läkemedelsförgiftning som inte beror på paracetamol. I den här studien av L. E 
Schmidt studerades om ålder var en riskfaktor för leversvikt och högre mortalitet bland 
patienter med paracetamolöverdos. 1019 patientfall från Rigshospitalet i Köpenhamn 
analyserades. Patienter delades i 7 grupper: <20, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 
>70. 
 
Det finns olika förklaringar för varför konsekvenserna av paracetamolförgiftning blir 
allvarligare och skadligare med ökad ålder. Generellt sätt ökar dödligt utfall vid 
självskadeförsök med ålder. Det beror på att självskadebeteende hos äldre är oftare 
relaterad till självmordsförsök. När det gäller de äldre så tar de högre doser vid överdos 
och även ofta har ett alkoholmissbruk som är en riskfaktor för levertoxicitet vid 
paracetamolförgiftning, dessutom påverkas levercellerna av ålder och deras förmåga att 
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metabolisera paracetamol försämras vilket resulterar i ökad risk för levertoxicitet hos 
äldre vid överdosering. 
 
Information om patienternas ålder, kön, orsak till överdosering, intagen dos, hur lång 
tid det hade förflutit mellan överdosering och ankomst till sjukhus, hur länge det hade 
dröjt innan patienten fick NAC behandling, alkoholmissbruk, samtidigt intag av alkohol 
och sjukhus som hade remitterat patienterna, patienters medicinering i övrigt, 
samtidigt intag/överdosering av andra mediciner och övriga Lab värden. Alla patienter 
som läggs in för paracetamol i Danmark får enligt rådande rekommendation NAC i 
minst 20 h.  
 
 
Tabell 3: Jämförelse mellan patienters anamnes och biokemiska och kliniska värde för 
746 patienter remitterad till en special enhet för paracetamol överdosering på 
Rigshospitalet. 
 
 

 Ålder < 40 år  
(n=418) 

Ålder > 40 år  
(n=328)  

   
Kön (män/kvinnor) 153 (37 %)/265 (63 %) 121 (37 %)/207 (63 %) 

 
   Alkoholmissbruk 57 (14 %) 151 (49 %) 

 
   
Paracetamol överdosering 
kombinerad med 
benzodiazepiner 

43 (10 %) 71 (22 %) 

   
Överdosering kombinerad 
med alkoholintag 

77 (18 %)  52 (16 %)  

Typ av överdos  
Avsiktlig 
Oavsiktlig 

 
371(89%) 
47 (11 %) 

 
240(73%) 
88 (27 %) 

 
Resultatet visar att patienter som dog eller behövde levertransplantation var äldre. Det 
tog längre tid för de att komma i kontakt med vården och få behandling med NAC. 
Skillnader mellan olika åldersgrupper under 40 år var inte signifikanta detsamma 
gällde för olika åldersgrupper över 40 år. Det fanns en signifikant skillnad mellan 
patienter som var över 40 år med de som var under 40 år.  

Terapiresultat var sämre för grupper över 40 år och även andelen som hade ett 
alkoholmissbruk var signifikant högre i den gruppen. De viktigaste riskfaktorerna var 
identifierade som tiden mellan överdos och behandling med NAC, alkoholmissbruk och 
ålder.  

 4.3. Medical and psychiatric outcomes for patients transplanted for 
acetaminophen-induced acute liver failure (ref 2) 
 
 Akut levercirros på grund av paracetamolförgiftning står för 52 % av alla fall av 
leverkollaps i USA och Storbritannien. I den här studien har patienter från Kings 
College sjukhuset i Storbritannien som fått levertransplantation följts upp i genomsnitt 
i fem år för att avgöra om medicinska och psykosociala resultat av 
levertransplantationen i form av organavstötning eller överlevnad skiljer sig åt mellan 
de patienter som fått levertransplantation efter paracetamolförgiftning och de patienter 
som fått levertransplantation efter en kronisk leversjukdom. Alla patienter över 18 år 
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som fick levertransplantation på sjukhuset mellan 1999-2004 ingick i studien och 
jämförelse gjordes med patienter som hade matchande ålder och kön. Studien var en 
retrospektiv fall-kontrollerad studie. 
 
De patienter som fått levertransplantation efter en paracetamolöverdos hade sämre 
kliniskt tillstånd innan levertransplantationen och de behövt mer organstödjande 
åtgärder. Deras tillstånd förvärras snabbt och multiorgan svikt med hepatisk 
encefalopati och njursvikt kan inträffa om transplantationen inte sker snabbt, detta gör 
att tidskrävande utredningar om t.ex. patientens psykosociala tillstånd uteblir. 
 
Patienterna har i stor utsträckning har haft psykiska sjukdomar och tagit en överdos i 
självmordssyfte. För att resultatet av transplantationen ska bli tillfredställande måste 
patienterna följa behandlingsplan och visa följsamhet under en lång period efter 
transplantationen. Av 36 patienter som transplanterades pga praracetamolorsakad 
leverkollaps hade 29 fått sin leverskada på grund av avsiktlig användning av 
paracetamol i självmordssyfte och sju hade överdoserat oavsiktligt. Resultatet från 
studien visat att överlevnadsgraden inte skilde sig åt mellan de patienter som 
överdoserat paracetamol och de som genomgick transplantation pga. andra orsaker. 
Medicinska resultat som organavstötning och andra komplikationer som kan uppstå 
vid dålig följsamhet tyder också på att patienterna i den här gruppen hade lika bra 
följsamhet som den andra gruppen (se tabell 4). Studien visade att få patienter gjorde 
ett nytt självmordsförsök. Detta kan bero på sjukhusets uppföljningsprogram och 
intensiv psykiatrisk hjälp som patienterna fått efter organtransplantationen. Trots 
sämre allmäntillstånd innan operation blev både det kortsiktiga och det långsiktiga 
resultatet lika i de tre patientgrupperna som ingick i studien. En svaghet för studien är 
storleken på patientgrupperna inte är lika stora eftersom akut leversvikt på grund av 
sjukdom/leverskada är ovanligt och alla patienter inte står är aktuella för att stå på 
transplantationslista pga. t.ex. alkohol- eller drogmissbruk eller patienter som bedöms 
vara psykiskt instabila och inte klara av behandlingen efter operation (16). 
 
Tabell 4. Patienters psykologiska karaktäristiska egenskaper före och efter 
transplantation (2, bearbetad från tabell 2a, 2b). 
 

 Akut leversvikt pga. 
paracetamol 

Akut leversvikt på grund 
utav annan anledning 

Tidigare psykisk störning 20/36 (56 %)  3/35 (9 %) 
Självmordsförsök efter 
transplantation  

2/32 (6 %) 0/34 (0 %)  

Följsamhet för långsiktig psykiatrisk 
vård   

20/32 (63 %) 3/34 (9 %)  

Följsamhet för långsiktig 
psykiatriska läkemedel 

11/32 (34 %) 3/34 (9 %) 

Deltagande vid efterföljande 
konsultation efter transplantation  

407/541 (75 %) 580/652 (89 %)  
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4.4. Quality of life is significantly impaired in long-term survivors of acute 
liver failure and particularly in acetaminophen-overdose patients (ref 18) 
 
Långtidsresultaten av behandlingar mot leverskador som leder till leverkollaps har inte 
utretts ordentligt. I den här studien har patienternas upplevelse av hälsa bedömts 
genom frågeformuläret som de har fyllt i. I studien har det ingått patienter som 
överlevt utan levertransplantation, de som överlevt med hjälp av levertransplantation, 
de som fått leverskadan av paracetamolöverdosering och de som fått leverskadan på 
grund av annan sjukdom som t.ex. hepatit. Svaren har jämförts med svar från 
amerikanska befolkningen generellt som inte behandlats för läkemedelsöverdosering.  
 
Patienter som fått leverskada på grund av paracetamolöverdosering och överlevt utan 
levertransplantation har rapporterat sämre allmän hälsa och sämre mental och fysisk 
hälsa. De har rapporterat dålig hälsa, smärta och depression och ångest i större 
utsträckning än de andra grupperna. Gruppen som hade överlevt en paracetamol 
överdosering utan levertransplantation hade de sämsta värdena. Mellan åren 1998-
2010 följdes patienterna i flera center i USA.  
 

Patienter som hade fått levertransplantation hade i stort sett samma 
hälsotillstånd som populationen i stort. I patientgruppen som fått levertransplantation 
rapporterade 20 % att de hade fler än 14 dagar per månad nedsatt aktivitet på grund av 
försämrat hälsotillstånd, ibland patienterna som inte fått levertransplantation var 
siffran 28 %, motsvarande siffra i kontrollgruppen var 11 %. De patienter som utvecklat 
en akut leverskada pga. en överdos upplever mer ångest och drabbas oftare av 
depressioner jämfört med patienter som fått sin leverskada på grund av en kronisk 
sjukdom. Detta kan bero på att kroniskt sjuka patienter har varit sjuka under en längre 
period och lärt sig hantera begränsningarna som en försämrad hälsa medför. Patienter 
som överlevt en paracetamolförgiftning upplevde en väsentligt sämre fysisk och mental 
hälsa under uppföljningstiden trots normal laboration värdena och normal 
leverfunktion.  

En rapporterat sämre hälsa hos överdospatienter som överlevt utan en 
levertransplantation var överraskande mot bakgrund av alla biverkningar som är 
förknippade med de immunosuppressiva läkemedel som levertransplantations 
patienters måste använda under en lång tid (18). 

4.5. Predicting the requirement for N-acetylcysteine in paracetamol 
poisoning from reported dose (ref 13) 
 
I dagsläget avgörs behovet av behandling med NAC med hjälp av patienters plasma 
koncentration av paracetamol i jämförelse med ett nomogram för att avgöra graden av 
överdos och förgiftning. Patienter som inkommer senare till vården(mellan 7-16 h efter 
överdos) löper större risk att drabbas av levertoxicitet än de som kommer in tidigare (4-
7 h efter överdosering).  
 
Patienter som får behandling med aktiv kol löper mindre risk att hamna över 
serumkoncentrationer som enligt nomogram kräver NAC-behandling. Om patienterna 
inte får aktiv kol så behöver 5 % NAC behandling om intagen dos är 6-10 g, vid doser 
mellan 13-16 g behöver 10 % av patienterna behandlas med NAC. Om intagen dos är 
30-34 g behöver 50 % av patienterna NAC- behandling, vid doser mellan 48-50 g så 
behöver 90 % av patienterna NAC behandling.   
 
Resultat från den här studien visar att rapporterad dos kan användas för att avgöra om 
behandling med NAC är nödvändig. Idag använder man uppgift er om intagen dos i 
stället för serumvärde när patienten tar sig till sjukvården väldigt sent eller i 
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resursfattiga länder. Ide fall där intagen dos är väldigt hög så initieras NAC behandling 
omedelbart utan att vänta på serum värden och även i fall där intagen dos inte är så 
mycket högre än rekommenderade doser så tar man inte serumvärden heller. Genom 
att starta NAC behandlingen snabbare så kan man hålla infusionshastigheten lägre.  

Även om sambandet mellan intagen dos och serumvärden har rapporterats i 
litteraturen nomogram med serumvärden mellan 4-24h efter överdosering kvarstår 
som en standard. 

 
Uppgifter om 2990 patienter med paracetamolförgiftning inkom till vård. Av de 1571 
hade definierade intagsdoser med känd tid för intag och registrerade 
serumkoncentrationsvärden. Åldersmedelvärdet låg på 27 år och 72,6% var kvinnor. 
Genomsnittlig intagen dos låg på 10g. I 337 fall (21,5%) låg serumnivåerna över toxisk 
nivå enligt nomogram och 300 av dem fick NAC-behandling. Vid samma intagna dos 
var sannolikheten högre för kvinnor att hamna på toxisk nivå En alternativ 
behandlingsmetod föreslår att sjukvården startar NAC-behandlingen så snart som 
möjligt och efter att serumkoncentrationsnivån är bestämd så avbryter man 
behandlingen om nivån är under toxisk nivå. Det ingår i förslaget att man bestämmer 
en lägsta dos för att starta behandlingen t.ex. vid doser högre än 10g. Av de patienter 
som intagit 10 g paracetamol så kommer endast 5-7% att behöva behandlas med NAC. 

Det finns belägg för att användning av aktivt kol till patienter som är 
samarbetsvilliga minskar risken för höga plasmanivåer, detta har visats hos patienter 
som tagit doser större än 28 g. 
 
Patienters rapporterade dos är i de flesta fall nära den faktiska dos de har intagit, men 
stämmer ändå i vissa fall stämmer inte överens med den dos de faktiskt har tagit. En 
annan faktor som kan ha påverkat resultatet är administration av aktivt kol till en del 
patienter som skett enligt läkares bedömning patienterna har inte randomiserats.  

En del patienter har inte fått NAC-behandling trots att deras serumvärde legat 
över 150 mg/L, eftersom att de blev intagna innan riktlinjerna för vård ändrades i 
Australien. Behandlingen skulle ges till de som hade värden över 150 mg/L tidigare låg 
gränsen på 200 mg/L. Det finns ändå tillräckliga belägg för att rekommendera 
användning av intagen rapporterad dos för att avgöra om behandling med NAC behövs 
för att spara tid och starta behandlingen tidigare för patienter som intagit höga doser 
(13). 

4.6. Does the patient history predict hepatotoxicity after acute paracetamol 
overdose? (ref 10) 
 
I den här studien samlades data in från patienter mellan mars 2005 och juni 2006. 987 
patienter ingick i studien. I Storbritannien behandlas alla patienter med serumvärde 
över 200-linjen i Rumakk-Matthew diagrammet med NAC-behandling. Alla patienter 
som bedöms vara riskpatienter på grund av kronisk alkoholkonsumtion, behandlats 
med enzyminducerande läkemedel som t.ex. fenytoin och karbamazepin patienter med 
kronisk leversjukdom eller undernärda patienter behandlas med NAC om deras 
serumvärde är över 100 på diagrammet. 
 
Om läkarna antar att patienten intagit en dos över 12 gram och det har gått mer än 8 
timmar från överdosen så startas behandlingen innan serumvärdet för paracetamol är 
bestämt. En dos på 12 gram paracetamol antas vara potentielt dödlig och validiteten 
undersöktes i den här studien.   
 
Resultatet visade att 68,1 % av patienterna som inkom var kvinnor. Medelåldern låg på 
30 år. 475 patienter hade intagit doser mellan 0-12 g 0ch 349 hade intagit högre doser. 
Intravenös NAC administreras som 300 mg/kg under 20.25 h och patientens 
serumvärden av kreatinin och protrombintidskvot och övriga biokemiska markörer 
relaterad till leveraktivitet mäts. 
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Figur 3. Andel patienter som behövde behandling med NAC i förhållande till intagen 
dos. (10). 
 
I 62,5% av fallen behövde patienter som hade intagit en dos över 12g behandling med 
NAC (figur 3). Patientens rapporterade intagen dos hade ett positiv samband med 
graden av levertoxicitet som de utvecklade.  
 
Den här studien visar att patientens uppgifter om intagen dos paracetamol kan 
användas för att bestämma behandling. Patienternas uppgifter om intagen dos stämde 
med erhållna serumvärde och uppkomsten av levertoxicitet. Det är samtidigt viktigt att 
tänka på samtidigt intag av sömnmedel, alkohol eller annan medicinering kan ha 
påverkat patienternas bedömningsförmåga och minne i de fall det gäller (10).  

4.7. Molecular adsorbent recirculating system (MARS) for the management 
of acute poisoning with or without liver failure (ref 11, 18) 
 
I förgiftningsfall som leder till leversvikt har en ny behandlingsmetod visat mycket 
goda resultat. Data från stora randomiserade studier saknas, men resultat från icke 
randomiserade studier hittills tyder på att behandlingen är effektiv. Behandlingen kan 
användas som en brygga för att förhindra multiorgansvikt i väntan på transplantation 
hos patienter som drabbats av akut leversvikt.  
 
Vid akut leversvikt stiger halter av toxiska endogena ämnen som bilirubin, gallsalter, 
ammonium, laktat, fria fettsyror och aromatiska aminosyror (18, 11). Av de här ämnena 
sägs bilirubin och ammonium vara viktiga faktorer för uppkomsten av leverencefalopati 
och njursvikt. Bilirubin har även visat sig vara toxisk för vita blodkroppar (neutrofiler).    
                Vid leversvikt inträffar en obalans i plasmakoncentration av aminosyror. 
Glutamat, Valin, isoleucin, leucin och tryptofan har normala eller låga värden. Men 
koncentrationen av övriga aminosyror blir höga i synnerhet aromatiska aminosyror 
eller de som har fenol som en del av molekylära strukturen. En 6 timmars behandling 
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med MARS visat sig kunna sänka de förhöjda nivåerna med 20 %. Även 
plasmakoncentrationen av kväveoxid sjunker.   
                Även olika cytokiner påverkas men resultaten för olika typer av cytokiner är 
inte entydliga och behöver undersökas mer. En jämförelse mellan patienter som fick 
behandling med MARS och de som inte fick behandlingen visade att det inte fanns en 
signifikant skillnad i överlevnadschansen men risken att utveckla leverencefalopati var 
betydligt lägre i den grupp som hade fått behandlingen även leverns återhämtningsgrad 
var betydligt högre för de som hade fått behandlingen (11). 
 
Principen för MARS är detsamma som hemodialys. Blodet passerar en sluten krets och 
rensas (18). Det finns faktorer som behöver utredas, bland annat när behandlingen ska 
startas, hur länge ska det pågå och vilken intensitet ska behandlingen ha, men metoden 
betraktas som säker och effektiv och intresset kring användningen ökar och tekniken 
utvecklas i olika riktningar. Behandlingen kan öka chansen för överlevnad i väntan på 
lämpligt organ så patienten hinner få en levertransplantation. I de fall där patienten 
kan överleva utan transplantation kan MARS underlätta återställning av leverfunktion 
(18). 

4.8. Resultatsammanställning 
 
Tabell 5. Sammanställning över olika behandlingar vid paracetamolförgiftning på 
grund av överdosering och viktiga parametrar som påverkar utfallet av behandlingen. 
 
 

Behandlingar Användning   Viktiga parametrar 
som påverkar utfall 

N-acetylcystein 
Ref 9,12,15 

Ges till alla patienter 
som riskerar 
leverskada, baserad 
på information från 
plasma koncentration 
eller rapport om 
intagen dos. 

  lagg-tid från intag av 
överdos till intravenös 
behandling, 
vid tidig intravenös 
behandling blir risken 
för leverskador minimal 

 
Aktivt kol 

Ref 12 

 
Används vid kraftig 
överdos och hos 
patienter som 
kommit in inom kort 
tid efter överdos. 

   
Tid för administrering. Tidig 
administrering hämmar 
upptag av 
Paracetamol och minskar 
risken för leverskador. 

 
MARS 

Ref 10,19 

 
Används i väntan på 
levertransplantation 

  Tid för behandlingsstart 
och 

behandlingsintensitet 

 
Levertransplantation 

Ref 14,16,17,18 

 
Används vid 

leversvikt 

   
Patientens ålder, 

Självskadebeteende, 
kondition och allmänna 
hälsotillstånd före och 
efter transplantation 

och följsamhet för 
fortsatt medicinering 

Efter behandling. 
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5. Diskussion 

Metoddiskussion 
 
 
Litteratursökningen i detta arbete begränsades till studier från de senaste 10 åren. 
Paracetamol har använts kliniskt länge och problemet med överdosering och 
leverskador har länge varit uppmärksammat av forskare. Valet av nyare artiklar har 
säkerligen påverkat möjligheten att komma åt ursprungsstudier som lagt grunden till 
kunskapen om risker med paracetamolöverdosering och även behandling av patienter 
som avsiktligt eller oavsiktligt överdoserat läkemedlet. Tillgången till artiklar med hel 
text har också varit en begränsande faktor då många artiklar är låsta och tillgången är 
begränsad för användare med prenumeration.  
         Artiklar valdes också enbart bland humanstudier. Många försök att hitta nya 
behandlingsalternativ har inte hunnit tillräckligt långt för att testas på människor och 
därmed har vi kanske missat framtidens läkemedelsbehandlingar. Problemets 
omfattning har ändå lett till stor uppmärksamhet och många forskningsprojekt därför 
har det ändå gått att samla tillräcklig information om ämnet. 
 
Resultatdiskussion  
 
Resultateten från studierna som är med i det här arbetet visar att paracetamol utan 
tvekan är det läkemedel som står för den absoluta majoriteten av akuta leverskador, 
ensam eller i kombination med andra preparat. Det gäller även akuta leverskador totalt 
och inte bara läkemedelsinducerade leverskador (3).  
 
De patienter som drabbas av levertoxicitet på grund av läkemedelsanvändning behöver 
i stor utsträckning levertransplantation för att kunna överleva. Graden för överlevnad 
utan transplantation varierar mellan olika studier och det finns ett stor intresse för att 
hitta de patienter som inte skulle överleva utan en levertransplantation (15,18,3).  
 
Problemet med många patienter som drabbas av akuta leverskador är att de inte 
uppfyller kraven som ställs för att en patient ska kunna stå på väntelista för att få en 
levertransplantation. Sjukdomshistoria av upprepade självmordsförsök, psykisk 
sjukdom med dålig följsamhet av behandling, alkoholmissbruk eller missbruk av 
sprutnarkotika kan diskvalificera patienten för transplantation. Även dysfunktion av 
viktiga andra organ som hjärta och njurar eller dåligt allmäntillstånd av andra orsaker, 
eller patientens uttryckliga önskan om att avsluta sitt liv kan diskvalificera patienten 
för transplantation. Om patienten registreras på transplantationslistan så är det viktigt 
att transplantationen kan göras tidigt, patientens chanser för överlevnad kan sjunka 
drastiskt över några enstaka timmar (8). 
 
Akut leverskada orsakar även allvarliga skador på andra vitala organ som hjärna och 
njurar. Utebliven metabolisk funktion hos levern påverkar snabbt halterna på 
livsviktiga enzymer och faktorer som reglerar bland annat blodets 
koagulationsförmåga. Skador på njurar leder till sänkta pH värden som orsakar skador 
i hela kroppen (15). 
 
Det har rapporterats motstridiga resultat från olika studier där forskarna försökt hitta 
ett mönster för hur behandlingsresultaten skiljer sig mellan patienter som har tagit en 
mycket hög dos paracetamol vid ett tillfälle med avsikt att begå självmord och patienter 
som tagit doser över terapeutiskt rekommenderade doser under en längre period (15,2). 
Patienter som överdoserar paracetamol för att begå självmord var i majoritet men trots 
att de hade intagit högre doser och hade högre serum värde vid ankomst hade de bättre 
överlevnadschanser. KCC-metoden var lämpligare för att avgöra behandlingsutfall för 
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den här gruppen. Patienter som söker vård på grund av oavsiktlig paracetamol 
överdosering ska betraktas som högrisk patienter på grund av signifikant högre 
dödlighet i den här gruppen. 

 Patienter som oavsiktligt överdoserar paracetamol har i större utsträckning 
problem med alkoholmissbruk eller annan form av missbruk. Bland de som 
överdoserar paracetamol avsiktligt är förekomsten av psykiska sjukdomar eller 
perioder av depression vanligare. Bland äldre patienter som begår självmord är 
alkoholmissbruk vanligare än yngre som begår självmord (15). 
 
En total dödlighet bland patienter som ingick i studien av Craig et al var 32,7% vilket är 
högre än dödligheten totalt bland de som överdoserat paracetamol. Det kan vara en 
indikation på att patienter som ingick i studien var sjukare och hade sämre tillstånd när 
de kom till sjukhuset. Det kan vara ett resultat på inklusionskriterierna och att 
patienterna valdes från en levertransplantationsenhet (15). 
 
I studien av Schmidt var ålder en riskfaktor som var kopplad till sämre diagnos, ökad 
behov av levertransplantation och dödlighet. Ålder var även kopplad till senare kontakt 
med vården och alkoholmissbruk som ytterligare ökade risken för leverskador och död. 
Det har varit fokus på studier om överdosering med paracetamol bland unga därför att 
överdosering med paracetamol är vanligare bland unga.  

Äldre däremot är överrepresenterade vid överdosering med antidepressiva 
mediciner. Bättre utfall för unga som överdoserat paracetamol kan även bero på bättre 
funktionalitet hos levercellerna i yngre patienter som gör att de toxiska effekterna kan 
hanteras bättre av kroppen i den yngre populationen. Levern har bättre 
återhämtningsförmåga hos yngre individer som förbättrar deras överlevnadschanser. 
Patienter som är över 40 och samtidigt har ett alkoholmissbruk ska betraktas som 
högriskpatienter av vården (17). 
 
Skadorna som uppstår som resultat av leverskada är allvarliga och utvecklas snabbt. 
Det pågår mycket forskning för att identifiera de patienter som behöver behandling. I 
en del länder väntar man på behandling tills laborationsvärdena har fastställt 
serumkoncentrationer av paracetamol. I Danmark får alla som kommer in på sjukhus 
en behandling med NAC, om laborationsvärdena visar att patienten inte har toxiska 
nivåer av paracetamol i blodet så avbrytes behandlingen (17).  En del forskning har 
visat att man kan utgå från patientens uppgifter om hur stor dos de har tagit för att 
avgöra om de behöver behandlas med NAC eller inte. Fördelen med en snabb 
insättning är att man kan hålla infusionshastigheten lägre och på sätt minska risken för 
problem med biverkningar (13). Waring et al har publicerat data som visat 
patientuppgifter om intagen dos stämmer med klinisk data och kan användas som 
underlag i bedömning av lämplig behandling. I de fall patienterna samtidigt intagit 
sederande mediciner eller alkohol måste risk för påverkan på patientens minne och 
bedömningsförmåga beaktas (7). 
 
En viktig faktor i behandling av patienter som inkommer till sjukhus med en 
paracetamolförgiftning är tiden när överdoseringen har inträffat. I många fall så är 
tiden okänd. Om patienterna kommer in tidigt och om patienten är samarbetsvillig så 
har användningen av aktiv kol för att hämma absorptionen av paracetamol från mage 
varit mycket betydelsefull i synnerhet för de patienter som tagit stora doser (13). 

Levertransplantationer är kostsamma och medför långtidsbehandling med 
immunosuppressivamedel som har flera vanliga biverkningar. Om patienter som får 
levertransplantation inte tar sina mediciner så kommer den transplanterade levern av 
stöttas bort av kroppen och patienten behöver stå på transplantationslistan på nytt. På 
de flesta enheter för levertransplantation gör man en uppföljning och speciellt i fall där 
patienten haft en historia av psykisk sjukdom försöker man erbjuda hjälp och stöd och 
faktiskt bland de patienter som fått levertransplantation är det få som försöker begå 
självmord (2).  
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NAC är förstahandsvalet i behandling av paracetamolförgiftning och har även visat sig 
ha god effekt i behandling av andra läkemedelsrelaterade förgiftningar och även 
leverskador på grund av sjukdomstillstånd. Resultatet av en randomiserad 
placebokontrollerad studie visade att patienter som behandlas med NAC i mindre 
utsträckning behöver levertransplantation. De verkar behöva kortare tids akutvård och 
kortare vistelsetid på sjukhuset fast skillnaderna har inte varit signifikanta (8). Enligt 
litteraturen så tolereras behandlingen väl.  

Förekomst av biverkningar är inte ovanligt men det förekommer framförallt 
mindre allvarliga biverkningar. Allvarliga och livshotande biverkningar är sällsynta. I 
en studie gjord på i Hong Kong behandlades 320 patienter med NAC av 470 som inkom 
med paracetamolförgiftning. 36 patienter av 320 rapporterade läkemedelsrelaterade 
biverkningar som uppkom under i.v infusionen.   Bland de rapporterade 
biverkningarna kan man nämna rodnad, klåda, nässelutslag. Två fall av allvarligare 
biverkningar rapporterades, en patient fick angioödem och en annan fick blodtrycksfall 
(16). 
 
Bland andra behandlingsmöjligheter har ibland behandling med kortikosteroider 
nämnts. Det finns inte så många studier gjorda men i en studie så var det 50 % av de 
som fick kortikosteroider och 62 % av de som inte fick kortikosteroider som överlevde. 
Studien var inte kontrollerad och det finns en risk att behandling av svårt sjuka 
patienter i desperat försök att rädda deras liv kan ha skapat en skev bild av 
kortikosteroidernaseffekt (18).  
 
En kompletterande behandling som används klinisk är Molecular adsorbent 
recirculating system (MARS).  MARS en leverdialys med hjälp av albumin som binder 
toxiska ämnen och rensar blodet i ett slutet system. Behandlingen hjälper patienterna i 
väntan på spontan återhämtning eller i de fall patienten behöver vänta på lämpligt 
organ för att kunna få en levertransplantation (18). Metoden har visat sig vara effektiv 
och säker men indikationen kan även utökas till behandling av patienter som 
genomgått en operation efter tumörsjukdom eller t.ex. fått en akut leverskada vid 
olycksfall. Metoden testas även i behandling av patienter som inte har en fullständig 
leversvikt. Men det finns inte tillräckliga data för att bekräfta nyttan av behandlingen 
för patienter som har en lever som delvis fungerar (18).  
        MARS kan minska risken för utveckling av leverencefalopati och förbättra chansen 
för återställning av levers funktion. Stora kontrollerade studier behövs för att fastställa 
skillnader i terapiresultat mellan patienter som fått och inte fått behandlingen. 
Skillnader i baslinjen vid ankomst till sjukhus kan ha påverkat studieresultaten i de 
gjorda studierna som är gjorda på mindre patientgrupper (11).  
 

6. Slutsatser 

Patienter som överdoserar paracetamol drabbas av omfattande och många gånger 
livshotande leverskador. Det finns behandlingar som kan rädda livet på patienterna och 
minska de skadliga effekterna av paracetamol på viktiga organ som lever och njurar. 
Problemet ligger i patienternas inställning. Patienter som överdoserar paracetamol för 
att begå självmord mår ofta psykiskt dåligt, trots att de intar ofta höga doser av 
paracetamol så finns det ändå möjlighet att erbjuda den behandling som räddar liv om 
de söker vård i tid, men livskvalitén hos överlevande är nedsatt jämfört med 
normalbefolkningen. Det verkar finnas ett stort utrymme för förebyggande insatser 
riktat mot riskgrupper. Patienter som överdoserar paracetamol oavsiktligt har ofta  
andra problem som alkoholmissbruk vilket gör att de har en sämre hälsa allmänt. För 
dessa patienter är det viktigt att upptäcka överdoseringen innan leverskadorna blivit 
för omfattande, de här patienterna är äldre och svarar sämre på behandlingarna. 
Problemet med oavsiktlig överdosering av paracetamol ibland kroniskt sjuka under 
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lång tid behöver också belysas mer och förebyggas t.ex. genom 
läkemedelsgenomgångar. Sparade vårdresurser vid minskat antal överdoseringsfall 
skulle med stor sannolikhet vara större än kostnaden för de insatser som behövs för 
förebyggande arbete i form av informationsinsatser och bättre uppföljning av 
behandlingen av patienter med kronisk smärta. 
 

7. Tack  
                                                                                                                        
Jag vill tacka min handledare Anna-Katarina Öjefors-Stark för alla råd och det stöd jag 
fått under arbetet. 
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