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Hepatitis bij gebruik van glafenine 

Mededeling van het Bureau Bijwerkingen 
Geneesmidde!en a 

A B S T R A C T  

Five case-histories have been reported to the Netherlands 
Centre for Monitoring of Adverse Reactions to Drugs 
concerning patients with hepatitis, attributed to the use of 
glafenine (including two previously published cases). In 
three patients the reaction occurred at more than one 
occasion. 

Practitioners are earnestly requested to report anal- 
ogous cases. 

He t  Bureau  Bijwerkingen Geneesmidde len  
heeft  vijf meldingen ontvangen van hepatitis, 
ontstaan tijdens of  kort  na het  gebruik van het  
analgeticum glafenine (Glifanan| Twee van 
deze pati6nten werden  eerder  beschreven 
(~MA e.a. I978). De pa t i6n ten-  vijf vrouwen, va- 
ri6rend in leeftijd van 31 tot  79 jaar - ver toon-  
den verschijnselen van hepatitis zoals misse- 
lijkheid, anorexie en icterus, transaminasen, 
alkalische fosfatase en bilirubine in het  serum 
waren verhoogd. Bij alle pati6nten werd  glare- 
nine als de waarschijnlijke oorzaak beschouwd. 
De  afwijkingen verdwenen  in het  verloop van 
1-4 maanden  na staken van glafenine. 

Biopsie toonde hepatitis met  fibrose, en in 
enkele  gevallen centri lobulaire necrose met  
eosinofiele infiltratie. Bij drie pati6nten bleek 
deze, aanvankeli jk niet met  glafenine in ver- 
band gebrachte,  reactie ee rde r  te zijn opgetre-  
den; in 66n geval zelfs tweemaal.  

1 Mededelingen van het Bureau Bijwerkingen Genees- 
middelen (Staatstoezicht 0P de Volksgezondheid, Leid- 
schendam) zijn gebaseerd op, door artsen gemelde, ver- 
moede bijwerkingen van geneesmiddelen. 

G e e n  van de pafi6nten nam m e e r  dan de 
maximaal  aanbevolen dosering. De  duur  van 
het  gebruik liep ui teen van een week  tot enkele  
maanden.  

D r i e  pati6nten hadden  tevens andere  ge- 
neesmiddelen  gebruikt  (zie tabel I). Gezien de 
tijdsrelatie m e t  de hepatitis was glafenine eeh- 
ter  de meest  aannemel i jke  oorzaak. 

TABEL I 

Leeftijd/ Overige geneesmiddelen Hepatitis na 
geslacht glafenine 

I. 33/v geen tweemaal 
2. 5o/V geen eenmaal 
3- 3I/V orale anticonceptie driemaal 
4. 79/V amoxicilline, digoxine, eenmaal 

butylscopolamine, 
insuline 

5. 74/V propranolol, furosemide, tweemaal 
nitrazepam, ibuprofen 

O m  inzicht te verkri jgen in de aard en inciden- 
tie van deze mogeli jke bijwerking van glafeni- 
ne, verzoekt  het  Bureau  Bi jwerkingen Ge-  
neesmiddelen  alle artsen om eventuele  gege- 
vens h ie romtren t  door  te geven. 
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