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Wstêp
Paracetamol (acetaminofen) jest ³atwo
dostêpnym lekiem przeciwbólowym i przeciwgor¹czkowym, sprzedawanym bez recepty. Lek ten jest stosowany samodzielnie,
b¹d te¿ jako sk³adnik preparatów z³o¿onych.
Powszechne przekonanie o niewielkiej
toksycznoci paracetamolu, znaczna liczba
tabletek w opakowaniu, a tak¿e du¿a dostêpnoæ farmaceutyku sprawiaj¹, ¿e jest on
czêstym czynnikiem etiologicznym ostrych
zatruæ o charakterze zarówno przypadkowym, jak i zamierzonym.
Warto zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e
wród wszystkich przypadków przedawkowania leków odnotowanych na terenie Wielkiej Brytanii, a¿ 35-45% spowodowanych
jest zatruciem paracetamolem. W USA blisko 50% przypadków ostrej niewydolnoci
w¹troby jest wynikiem zatrucia i/lub przewlek³ego stosowania w³anie tego rodka.
Z badañ wykonanych w Polsce wynika,
¿e paracetamol jest rodkiem coraz czêciej
stosowanym przez pacjentów próbuj¹cych
pozbawiæ siê ¿ycia. W wiêkszoæ tego typu
przypadków stosowane przez chorych dawki
s¹ co najmniej trzykrotnie wy¿sze ni¿ terapeutyczne.
Podstawowym wyzwaniem w leczeniu
zatruæ tym rodkiem jest prawid³owa kwalifikacja chorych do terapii za pomoc¹ odtrutki
specyficznej, jak równie¿ jej w³aciwe prowadzenie.
Te oraz inne aspekty zosta³y uwzglêdnione w prezentowanym stanowisku Sekcji
Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego [1-12].
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POSTÊPOWANIE W OSTRYCH
ZATRUCIACH PARACETAMOLEM
Stanowisko Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Czynnik toksyczny
Paracetamol (acetaminofen)
ród³a nara¿enia
Paracetamol jest powszechnie dostêpnym lekiem przeciwbólowym i przeciwgor¹czkowym (rodek nie wykazuje dzia³ania
przeciwzapalnego).
Wystêpuje samodzielnie, jak równie¿ w
postaci preparatów z³o¿onych.
W Polsce zarejestrowanych jest co najmniej kilkadziesi¹t preparatów zawieraj¹cych paracetamol w formie doustnej, doodbytniczej oraz do¿ylnej.
Drogi nara¿enia/zatrucia
1. Doustna.
2. Doodbytnicza.
3. Do¿ylna.
Zatrucia drog¹ do¿yln¹ s¹ najrzadziej
obserwowane, najczêciej maj¹ charakter
jatrogenny.
Farmakokinetyka/toksykokinetyka
Pozorna objêtoæ dystrybucji Vd paracetamolu wynosi 0,9 l/kg.
Czas pó³trwania leku, w przypadku dawek terapeutycznych, to ok. 1,5-3 h. W sytuacji jego przedawkowania, ze wzglêdu na
wysycenie szlaków metabolicznych oraz
uszkodzenie w¹troby, mo¿e ulec znacznemu spowolnieniu i wyd³u¿eniu nawet do >
12 h.
Terapeutyczne stê¿enie paracetamolu w
surowicy krwi wynosi poni¿ej 20 mg/l (130
µmol/l).
W przypadku podania do¿ylnego szczyt
stê¿enia paracetamolu w surowicy krwi obW. Waldman i wsp.

serwowany jest po ok. 15 min. (w momencie zakoñczenia infuzji), po ok. 30 min. w
razie zastosowania go w postaci zawiesin,
po ok. 2 h od chwili jego spo¿ycia w formie
tabletek lub kapsu³ek zawieraj¹cych tylko
paracetamol (obecnoæ w sk³adzie innych
leków mo¿e opóniæ wch³anianie) i po ok.
1-4 h w przypadku u¿ycia czopków.
W razie masywnego przedawkowania
drog¹ doustn¹ osi¹gniêcie szczytowego
stê¿enia w surowicy krwi mo¿e zostaæ opónione nawet do 4 h. Acetaminofen podany
doustnie wch³ania siê g³ównie w jelicie cienkim.
Mechanizm dzia³ania toksycznego
Przy prawid³owym dawkowaniu paracetamol jest metabolizowany g³ównie w w¹trobie poprzez sprzêganie z kwasem siarkowym i glukuronowym (90%). W 5% rodek ten jest wydalany w formie niezmienionej z moczem, w kolejnych 5% ulega przemianom w hepatocytach przy udziale cytochromów P450. Efektem dzia³ania cytochromów P450 jest utworzenie N-acetylo-pbenzochininoiminy (NAPQI), która jest nastêpnie eliminowana z wykorzystaniem glutationu.
W sytuacji przedawkowania paracetamolu dochodzi do wysycenia podstawowych
szlaków metabolicznych i zwiêkszenia przemian tego leku przy udziale cytochromów
P450. Efektem tego jest wzrost produkcji
NAPQI i wyczerpanie zasobów glutationu
w komórkach w¹trobowych. Po osi¹gniêciu
krytycznego poziomu rezerw glutationu (ok.
30%), wysoce reaktywna NAPQI tworzy
addukty z bia³kami i kwasami rybonukleinowymi powoduj¹c uszkodzenie, a nastêpnie
martwicê hepatocytów.
Pierwotnie obni¿one rezerwy glutationu
nasilaj¹ toksycznoæ.
Narz¹dy krytyczne
 w¹troba,
 nerki,
 trzustka,
 serce,
 orodkowy uk³ad nerwowy.
W literaturze medycznej opisano przypadki uszkodzenia tak¿e innych narz¹dów,
do których dosz³o w przebiegu zatrucia acetaminofenem. Nale¿y podkreliæ, ¿e w zdecydowanej wiêkszoci wynika³y one z powik³añ zwi¹zanych z ostr¹ niewydolnoci¹
w¹troby.
Dawki i stê¿enia toksyczne
Droga doustna
Dawki miertelne (LD50) dla zwierz¹t:
338 mg/kg - LD50 dla myszy,
1944 mg/kg - LD50 dla szczura.
Jednorazowa dawka toksyczna dla ludzi wynosi >200 mg/kg lub >5-10 g.
W sytuacji wielokrotnego podawania
dawek ponadterapeutycznych (RSI - Repeated Supratherapeutic Ingestion) za progowe dawki uwa¿a siê:
Pacjenci poni¿ej 6 r.¿.:
>200 mg/kg paracetamolu
w ci¹gu jednej doby,
>150 mg/kg dziennie przez 48 h,
>100 mg/kg dziennie przez 72 h
lub d³u¿ej.
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Pacjenci powy¿ej 6 r.¿.:
>10 g lub 200 mg/kg w ci¹gu jednej doby,
>6 g lub 150 mg/kg dziennie przez 48 h
lub d³u¿ej.
Rozpoznanie
Badanie podmiotowe i przedmiotowe
Decyduj¹ce dla rozpoznania zatrucia
paracetamolem jest wnikliwie przeprowadzone badanie podmiotowe. Objawy narz¹dowe obejmuj¹ zwykle: nudnoci, wymioty i
ból w okolicy nadbrzusza. W ciê¿kich zatruciach, w czasie których dosz³o do spo¿ycia du¿ych dawek leków, mo¿e dochodziæ
do pi¹czki z towarzysz¹c¹ hiperglikemi¹ i
kwasic¹ mleczanow¹.
1. W przypadku pacjentów, u których
spo¿ycie leku mia³o charakter zamierzony
(samobójczy) nale¿y pamiêtaæ, ¿e znaczna
czêæ z tych osób zataja fakt samego przyjêcia leku, jego rzeczywistych dawek, jak
równie¿ czasu, jaki up³yn¹³ od chwili przyjêcia do hospitalizacji.
2. W sytuacjach w¹tpliwych pomocne
jest oznaczenie stê¿enia paracetamolu w
surowicy krwi.
3. W przypadku niemiarodajnego wywiadu dotycz¹cego czasu spo¿ycia leku optymalnym jest (w razie mo¿liwoci oznaczania) dwukrotny, w odstêpie 4 h, pomiar stê¿enia paracetamolu w surowicy krwi.
4. Z powodu powa¿nych nastêpstw zatrucia paracetamolem, w niektórych krajach
zaleca siê oznaczanie leku w surowicy krwi
u wszystkich chorych nieprzytomnych. Postêpowanie takie nie znajduje obecnie uzasadnienia w Polsce ze wzglêdu na stosunkowo niewielki odsetek zatruæ tym lekiem
(poni¿ej 10% przypadków wszystkich zatruæ
lekami).
Dynamika obrazu klinicznego
Zatrucie paracetamolem przebiega najczêciej w 4 fazach:
1. faza 1 - trwaj¹ca od 0,5 do 24 h od
chwili przyjêcia ksenobiotyku - nudnoci,
wymioty, bóle brzucha, wzmo¿ona potliwoæ, bladoæ i os³abienie;
2. faza 2 - trwaj¹ca od 24 do 48 h od
czasu spo¿ycia leku - ból w prawym górnym
kwadrancie jamy brzusznej, wzrost transaminaz, INR, bilirubiny, oliguria (rzadko);
3. faza 3 - trwaj¹ca od 72 do 96 h od
chwili przyjêcia rodka - szczytowy wzrost
transaminaz i INR, piorunuj¹ca niewydolnoæ w¹troby, encefalopatia w¹trobowa,
zespó³ w¹trobowo-nerkowy;
4. faza 4 - trwaj¹ca od 4 dni do 2 tyg. regeneracja w¹troby/przeszczep lub zgon
chorego.
W pierwszej dobie od chwili ekspozycji
znaczna czêæ pacjentów mo¿e pozostaæ
bezobjawowa.
U pojedynczych osób opisywano przypadki pi¹czki z towarzysz¹c¹ hiperglikemi¹
i kwasic¹ mleczanow¹ ju¿ w pierwszej dobie od czasu ekspozycji. Tak ciê¿kie objawy
zatrucia wystêpowa³y u tych pacjentów, którzy przyjêli bardzo du¿e dawki paracetamolu (75 - 100 g), a jego stê¿enie w surowicy
krwi przekracza³o 800 mg/l (5000 µmol/l).
Diagnostyka laboratoryjna
Stê¿enie paracetamolu w surowicy krwi,

AspAT, AlAT, INR, gazometria krwi têtniczej,
mocznik, kreatynina, stê¿enie kwasu mlekowego, poziom fosforanów w surowicy
krwi.
Kwasica metaboliczna, podwy¿szony
poziom mleczanów i/lub obni¿ony poziom
fosforanów u chorych z ostrym uszkodzeniem w¹troby s¹ niekorzystnym czynnikiem
prognostycznym.
W póniejszej fazie zatrucia znaczenie
rokownicze ma maksymalny poziom INR.
Nie stwierdzono zwi¹zku pomiêdzy aktywnoci¹ transaminaz a rokowaniem w
zatruciach paracetamolem.
Diagnostyka obrazowa uszkodzeñ
narz¹dowych
1. USG j. brzusznej.
2. Gastroskopia, EKG, Rtg. kl. piersiowej i inne badania obrazowe - w zale¿noci
od stanu klinicznego chorego.
Ró¿nicowanie
1. Zatrucie innymi ksenobiotykami powoduj¹cymi uszkodzenie w¹troby (np. muchomor sromotnikowy, chlorowane wêglowodory (np. tetrachlorek wêgla), etanol, leki
cytostatyczne, sterydy anaboliczne i inne).
2. Zespó³ Reya.
3. Infekcyjne przyczyny ostrej niewydolnoci w¹troby (WZW. B, C, D, CMV i inne).
4. Choroby spichrzeniowe (choroba Wilsona, hemochromatoza).
5. Ostra niewydolnoæ wielonarz¹dowa.
6. Inne patologie w¹troby.
W praktyce klinicznej o ostatecznym
rozpoznaniu zatrucia paracetamolu decyduje wywiad, stê¿enie paracetamolu w surowicy krwi oraz dynamika biochemicznych
cech uszkodzenia w¹troby.
Wskazania do leczenia
Do leczenia szpitalnego, niezale¿nie od
przyjêtej (deklarowanej, znalezionej) dawki
leku, kwalifikuj¹ siê:
a. wszyscy chorzy, u których podejrzewa siê samobójcze zatrucie paracetamolem;
b. pacjenci z objawami klinicznymi sugeruj¹cymi przyjêcie leków;
c. pacjenci, którzy mogli zostaæ zmuszeni do spo¿ycia tego leku.
W przypadku zatrucia jednorazow¹ dawk¹ paracetamolu do leczenia szpitalnego
kwalifikuj¹ siê:
a. dzieci <6 r.¿. powinny byæ leczone w
warunkach szpitalnych, jeli dawka paracetamolu jest nieznana lub wynosi >200 mg/
kg. W przypadku mniejszych dawek osoby
te mog¹ byæ pozostawione w domu i obserwowane przy wsparciu Regionalnego
Orodka Toksykologii Klinicznej;
b. dzieci >6 lat oraz osoby doros³e powinny byæ przekazane do leczenia szpitalnego, jeli spo¿y³y paracetamol w dawce
>10 g i/lub >200 mg/kg, a tak¿e kiedy iloæ
spo¿ytego leku jest nieznana lub trudna/niemo¿liwa do ustalenia.
W przypadku zatrucia acetaminofenem
w powtarzanych dawkach ponadterapeutycznych (RSI - Repeated Supratherapeutic Ingestion) do leczenia szpitalnego kwalifikuj¹ siê:
a. dzieci <6 r.¿. gdy spo¿y³y:
>200 mg/kg paracetamolu
w ci¹gu jednej doby,
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>150 mg/kg na dobê przez okres
ostatnich 48 h,
>100 mg/kg na dobê przez okres
ostatnich 72 h lub d³u¿ej.
b. pacjenci >6 r.¿. jeli spo¿yli:
>10 g lub 200 mg/kg w ci¹gu jednej
doby,
>6 g lub 150 mg/kg na dobê przez okres
ostatnich 48 h lub d³u¿ej.
Brak potwierdzenia zatrucia badaniami
toksykologicznymi nie mo¿e opóniaæ zastosowania leczenia specyficznego.
Pacjenci powinni dotrzeæ do szpitala tak
szybko jak to tylko mo¿liwe, najlepiej w czasie umo¿liwiaj¹cym oznaczenie stê¿enia
paracetamolu w surowicy krwi w ci¹gu 4-8
h od chwili za¿ycia leku.
Jeli czas przyjêcia paracetamolu nie
jest znany, chory powinien byæ skierowany
do szpitala w trybie natychmiastowym.
U chorych ze zwiêkszon¹ wra¿liwoci¹
na toksyczne dzia³anie paracetamolu (np.
alkoholizm, za¿ywanie izoniazydu, przed³u¿aj¹ce siê g³odzenie) dawk¹ toksyczn¹
mo¿e okazaæ siê ju¿ 4 g lub dawka >100
mg/kg paracetamolu przyjêta w ci¹gu doby.
W przypadku spo¿ycia preparatów wielosk³adnikowych nale¿y wzi¹æ pod uwagê
toksyczne dzia³anie tak¿e innych sk³adników preparatu.
Przedszpitalne leczenie zatruæ acetaminofenem zosta³o omówione w opublikowanych wczeniej zaleceniach (Pach i wsp.,
Przegl. Lek. 2009, 66, 333).
Leczenie
Ze wzglêdu na ograniczon¹ mo¿liwoæ
oznaczeñ stê¿enia paracetamolu w polskich
oddzia³ach szpitalnych zalecenia podzielono na dwie czêci.
Postêpowanie w orodkach dysponuj¹cych mo¿liwoci¹ oznaczania stê¿enia paracetamolu w surowicy krwi (czas oczekiwania na wynik < 2 h)
1. Przy przyjêciu chorego nale¿y oznaczyæ AspAT, AlAT, INR oraz gazometriê krwi
têtniczej.
2. Je¿eli chory zostanie przyjêty do szpitala w czasie do 2 h od chwili zatrucia nale¿y doustnie podaæ wêgiel aktywowany w
dawce 1 g/kg masy cia³a. Postêpowanie to
jest szczególnie istotne w przypadkach, w
których nie jest mo¿liwe podanie N-acetylocysteiny w ci¹gu 8 h od chwili przyjêcia
ksenobiotyku.
3. Oznaczyæ stê¿enia paracetamolu w
surowicy krwi w czasie 4-8 h od chwili zatrucia. Uzyskany wynik zinterpretowaæ wykorzystuj¹c nomogram (np. Rumacka Matthew).
4. W przypadku potwierdzenia toksycznego stê¿enia paracetamolu w surowicy
krwi rozpocz¹æ leczenie specyficzne.
5. Je¿eli od czasu przyjêcia leku up³ynê³o 8-24 h nale¿y jak najszybciej rozpocz¹æ podawanie odtrutki. W tym samym
czasie nale¿y oznaczyæ stê¿enie paracetamolu w surowicy krwi. Po uzyskaniu wyniku nale¿y podj¹æ decyzjê o kontynuacji lub
zakoñczenia leczenia specyficznego.
6. Je¿eli od przyjêcia leku up³ynê³o >24
h nale¿y jak najszybciej rozpocz¹æ podawanie odtrutki. W przypadku kiedy w wykona468

nych przy przyjêciu badaniach biochemicznych nie stwierdzi siê podwy¿szonych wartoci AspAT, AlAT, INR leczenie specyficzne mo¿na zakoñczyæ.
7. Podczas stosowania do¿ylnego schematu podawania N-acetylocysteiny nale¿y
oznaczyæ aktywnoæ transaminaz bezporednio po zakoñczeniu wlewu antidotum.
W razie ponad trzykrotnego przekroczenia
górnej granicy normy AspAT i AlAT nale¿y
nadal kontynuowaæ podawanie N-acetylocysteiny we wlewie ci¹g³ym w dawce 100-150
mg/kg/dobê do 48 h od czasu zatrucia.
8. Po 72 h od chwili zatrucia nale¿y ponownie oznaczyæ AspAT, AlAT, INR. Jeli
parametry mieszcz¹ siê w zakresie normy
lub obserwuje siê ich normalizacjê mo¿na
wypisaæ pacjenta do dalszej obserwacji w
trybie ambulatoryjnym (dotyczy pacjentów z
niewielkim przekroczeniem aktywnoci
transaminaz, wskazana kontrola profilu w¹trobowego za 3-5 dni).
Ze wzglêdu na ograniczon¹ wiarygodnoæ badania podmiotowego w przypadku
chorych po próbach samobójczych dopuszczalne jest zastosowanie odtrutki bez oznaczania stê¿enia paracetamolu w surowicy
krwi.
Leczenie objawowe ostrej niewydolnoci w¹troby, encefalopatii w¹trobowej, zespo³u w¹trobowo-nerkowego oraz innych
powik³añ zatrucia nale¿y prowadziæ zgodnie
z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹.
Nie ustalono kryteriów kwalifikacji chorych zatrutych paracetamolem do terapii za
pomoc¹ pozaustrojowego wspomagania
funkcji w¹troby.
Postêpowanie w orodkach niedysponuj¹cych mo¿liwoci¹ oznaczenia stê¿enia
paracetamolu w surowicy krwi
1. Przy przyjêciu nale¿y oznaczyæ
AspAT, AlAT, INR, gazometriê krwi têtniczej.
2. Je¿eli chory zostanie przyjêty do szpitala w czasie do 2 h od chwili zatrucia nale¿y doustnie podaæ wêgiel aktywowany w
dawce 1 g/kg masy cia³a. Postêpowanie to
jest szczególnie istotne w przypadkach, w
których nie jest mo¿liwe podanie N-acetylocysteiny w ci¹gu 8 h od chwili przyjêcia ksenobiotyku.
3. Nale¿y jak najszybciej (maksymalnie
do 12 h) rozpocz¹æ podawanie N-acetylocysteiny wg protoko³u do¿ylnego lub doustnego.
4. Jeli orodek nie dysponuje odtrutk¹
i nie jest mo¿liwe odpowiednio szybkie jej
sprowadzenie, nale¿y przekazaæ pacjenta
do orodka, który bêdzie w stanie zastosowaæ leczenie specyficzne.
5. Jeli od chwili zatrucia minê³o wiêcej
ni¿ 24 h a poziom transaminaz w surowicy
krwi chorego jest prawid³owy mo¿na przerwaæ podawanie odtrutki.
6. Podczas stosowania do¿ylnego schematu podawania N-acetylocysteiny nale¿y
oznaczyæ aktywnoæ transaminaz bezporednio po zakoñczeniu wlewu antidotum.
W razie ponad trzykrotnego przekroczenia
górnej granicy normy AspAT i AlAT nale¿y
nadal kontynuowaæ podawanie N-acetylocysteiny we wlewie ci¹g³ym w dawce 100-150
mg/kg/dobê do 48 h od czasu zatrucia.
7. Po 72 h od chwili zatrucia nale¿y poPrzegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 8

nownie oznaczyæ AspAT, AlAT, INR. Jeli
parametry mieszcz¹ siê w zakresie normy
lub obserwuje siê ich normalizacjê mo¿na
wypisaæ pacjenta do dalszej obserwacji w
trybie ambulatoryjnym (dotyczy pacjentów
z niewielkim przekroczeniem poziomu transaminaz, wskazana kontrola profilu w¹trobowego za 3-5 dni).
Wskazania do leczenia
specyficznego
W przypadku przyjêcia pojedynczej
dawki leku do leczenia nale¿y kwalifikowaæ
wszystkich pacjentów, którzy:
1. Przyjêli >10 g lub >200 mg/kg acetaminofenu.
2. Zatrucie by³o zamierzone i nie mo¿na w wiarygodny sposób ustaliæ przyjêtej
dawki.
3. Stwierdzono toksyczne stê¿enie paracetamolu w surowicy krwi w okresie 4-24
h od zatrucia.
4. Od przyjêcia ksenobiotyku minê³o
wiêcej ni¿ 24 h oraz stwierdzono podwy¿szone wartoci transaminaz.
W przypadku przyjêcia wielokrotnych
dawek ponadterapeutycznych (RSI - Repeated Supratherapeutic Ingestion) za progowe uwa¿a siê dawki:
a. Pacjenci <6 r.¿.:
>200 mg/kg paracetamolu w ci¹gu
jednej doby;
>150 mg/kg dziennie przez 48 h;
>100 mg/kg dziennie przez 72 h
lub d³u¿ej.
b. Pacjenci >6 r.¿.:
>10g lub 200 mg/kg w ci¹gu jednej doby;
>6 g lub 150 mg/kg dziennie przez 48 h
lub d³u¿ej.
Protoko³y leczenia specyficznego
Protokó³ do¿ylnego leczenia
N-acetylocystein¹ (zmodyfikowany
protokó³ Prescotta)
Pierwsz¹ dawkê 150 mg/kg masy cia³a
podajemy po rozpuszczeniu w 5% glukozie
w ci¹gu 15-60 min. U pacjentów doros³ych
minimalna objêtoæ 5% glukozy powinna
wynosiæ 200-500 ml, (o ile nie ma przeciwwskazañ zaleca siê 500 ml), u dzieci <20
kg objêtoæ 3 ml/kg masy cia³a, u dzieci >20
kg 100 ml.
Kolejn¹ dawkê - 50 mg/kg masy cia³a podajemy bezporednio po pierwszej we
wlewie ci¹g³ym trwaj¹cym 4 h.
Trzecia dawkê - 100 mg/kg masy cia³a podajemy w ci¹gu 16 h bezporednio po
zakoñczeniu drugiej.
Druga i trzecia dawka N-acetylocysteiny mog¹ byæ podawane zarówno w pompach infuzyjnych, jak równie¿ we wlewie
kroplowym.
Ca³kowita dawka N-acetylocysteiny wynosi 300 mg/kg masy cia³a.
Zalet¹ do¿ylnego podawania N-acetylocysteiny jest krótszy czas trwania leczenia.
Metoda jest wygodniejsza dla chorych
oraz personelu.
Podstawow¹ wad¹ terapii s¹ objawy
uboczne, w tym nudnoci i wymioty. U czêci pacjentów mog¹ wyst¹piæ reakcje anafilaktoidalne, hipotensja, skurcz oskrzeli,
obrzêk naczynioruchowy i zaczerwienienie
skóry. Wy¿ej wymienione powik³ania wystêpuj¹ stosunkowo rzadko i maj¹ zwykle ³aW. Waldman i wsp.

godny przebieg.
W wiêkszoci przypadków objawy ustêpuj¹ po zmniejszeniu szybkoci wlewu Nacetylocysteiny lub chwilowym jego przerwaniu. W wybranych przypadkach nale¿y
rozwa¿yæ zastosowanie sterydoterapii i/lub
amin presyjnych.
Do chwili obecnej nie opisano miertelnych powik³añ do¿ylnego podania N-acetylocysteiny.
Protokó³ doustnego leczenia
N-acetylocystein¹
Pierwsza dawka wynosi 140 mg/kg
masy cia³a. Nastêpnie co 4 h podajemy 17
dawek leku po 70 mg/kg masy cia³a. Ca³kowity czas trwania kuracji wynosi 72 h. Celem u³atwienia przyjêcia leku odtrutkê mo¿na rozcieñczaæ w napojach.
Ca³kowita dawka N-acetylocysteiny wynosi 1330 mg/kg masy cia³a.
Leczenie doustnie podawan¹ N-acetylocystein¹ jest znacznie rzadziej stosowane.
Podstawow¹ wad¹ takiego leczenia s¹
nudnoci i wymioty zwi¹zane z koniecznoci¹ przyjmowania wielu dawek N-acetylocysteiny w czasie 72 h.
Wymioty, bêd¹ce wynikiem przyjmowania leku i/lub dzia³ania spo¿ytego acetaminofenu mog¹ obni¿aæ wch³anianie odtrutki.
Z dostêpnych badañ wynika, ¿e wêgiel
aktywowany nie zmniejsza w znacz¹cy sposób wch³aniania podanej doustnie N-acetylocysteiny.
Wskazania do transplantacji w¹troby
Istnieje wiele kryteriów kwalifikacji chorych z ostr¹ niewydolnoci¹ w¹troby do procedury transplantacji w¹troby. W wiêkszoci orodków stosowane s¹ kryteria King's
College.
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Kryteria King's College:
 poziom mleczanów w surowicy >3,5
mg/dL (0,39 mmol/l) po próbie 4 h wyrównywania zaburzeñ wodno-elektrolitowych;
LUB
 pH <7,30 lub poziom mleczanów w
surowicy >3,0 mg/dl (0,33 mmol/l) po próbie 12 h wyrównywania zaburzeñ wodnoelektrolitowych;
LUB
 INR >6,5 [PT (czas protrombinowy)
>100 sek.], poziom kreatyniny w surowicy
krwi >3,4 mg/dl (300 mmol/l) i encefalopatia w¹trobowa 3 lub 4 stopnia.
Leczenie niespecyficzne
Leczenie objawów i uszkodzeñ narz¹dowych, które nie zosta³y uwzglêdnione w
niniejszym stanowisku, a mog¹ byæ bezporednim lub porednim nastêpstwem toksycznoci paracetamolu, nale¿y prowadziæ
zgodnie z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹.
Kierunek transportu chorych
Najbli¿szy Regionalny Orodek Toksykologii Klinicznej lub oddzia³ posiadaj¹cy
warunki do leczenia chorych ostro zatrutych,
w tym pacjentów w stanie bezporedniego
zagro¿enia ¿ycia.
W ka¿dym przypadku podejrzenia/zatrucia acetaminofenem bezwzglêdnie konieczna jest telefoniczna konsultacja z Regionalnym Orodkiem Toksykologii Klinicznej.
Zalecenia zosta³y opracowane na podstawie aktualnej wiedzy medycznej i bêd¹
modyfikowane wraz z jej postêpem.
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