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Wprowadzenie: Olanzapina jest
neuroleptykiem atypowym od wielu lat
stosowanym w leczeniu schizofrenii i
choroby afektywnej dwubiegunowej.
Zatrucia olanzapin¹ mog¹ wywo³ywaæ
efekty kardiotoksyczne w postaci zaburzeñ EKG. Cel pracy: Ocena charakteru i czêstoci wystêpowania zaburzeñ elektrokardiograficznych u pacjentów z ostrym zatruciem olanzapin¹. Materia³: 23 doros³ych (r. wiek 38,4
± 15,5 lat) pacjentów z ostrym zatruciem olanzapin¹, w tym 10 mê¿czyzn
(30,4 ± 8,1 lat) i 11 kobiet (45,7 ± 17,2
lat), przy czym 1 mê¿czyzna i 1 kobieta
ulegli zatruciu dwukrotnie. U wszystkich pacjentów potwierdzono toksyczne stê¿enie olanzapiny w surowicy
(>100 ng/ml). Metodyka: Ocena zapisów EKG wykonanych u pacjentów w
pierwszej dobie hospitalizacji z automatycznym pomiarem czasów trwania
PQ, QRS i QTc oraz identyfikacj¹ zaburzeñ rytmu i przewodzenia na podstawie wizualnej analizy morfologii
krzywych EKG. Opracowanie statystyczne wyników z zastosowaniem
metod statystyki opisowej. Wyniki: W
badanej grupie stwierdzono rednie
wartoci czasów trwania: PQ - 135 ±
23 ms, QRS - 91 ± 12 ms i QTc - 453 ±
48 ms. Najczêstszymi zaburzeniami
EKG by³y wyd³u¿enie QTc i czêstoskurcz nadkomorowy (w tym zatokowy) - po 22%; rzadziej obserwowano
zmiany ST-T (17%) i przedwczesne
pobudzenia nadkomorowe (9%); w pojedynczych przypadkach (po 4%) obecne by³y: przedwczesne pobudzenia komorowe, blok odnóg pêczka Hisa, bradykardia zatokowa i migotanie przedsionków. Wnioski: W przebiegu
ostrych zatruæ olanzapin¹: (1) czêsto
wystêpuje wyd³u¿enie odstêpu QTc,
jednak rzadko prowadzi ono do rozwoju czêstoskurczu torsade de pointes;
(2) czêsto wystêpuj¹ zaburzenia zwi¹zane z szybkimi rytmami nadkomorowymi, jednak rzadko s¹ przyczyn¹ niemiarowych tachyarytmii, np. migotania
przedsionków; (3) zaburzenia przewodzenia (bloki AV, bloki odnóg pêczka
Hisa) nie s¹ charakterystycznymi zaburzeniami; (4) obserwowane zaburzenia EKG podkrelaj¹ potrzebê sta³ego
monitorowania elektrokardiograficznego u tych pacjentów.
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Background: Olanzapine is an
atypical antipsychotic used for many
years in the treatment of schizophrenia and bipolar disorder. Poisonings
with this medicine can results with
cardiotoxic effects in the form of ECG
abnormalities. Aim of the study: To
evaluate the nature and incidence of
electrocardiographic abnormalities in
patients with acute olanzapine poisoning. Material: 23 adult (mean age 38.4
± 15.5 years) patients with acute
olanzapine poisoning, including 10
men (30.4 ± 8.1 years) and 11 women
(45.7 ± 17.2 years), where 1 man and 1
woman were poisoned twice. The toxic
serum level of olanzapine (above 100
ng/mL) was confirmed in each patient.
Methods: Evaluation of electrocardiograms performed in patients in the first
day of hospitalization with automatic
measurement of durations of PQ, QRS
and QTc and the identification of
arrhythmias and conduction disorders
on the basis of visual analysis of the
ECG waveforms. Statistical analysis of
the results using the methods of descriptive statistics. Results: The mean
durations of PQ, QRS and QTc in the
study group were as follows: 135 ± 23
ms, 91 ± 12 ms, and 453 ± 48 ms, respectively. The most common ECG
abnormalities were prolonged QTc and
supraventricular tachycardia (including sinus tachycardia) - each 22%; less
common were ST-T changes (17%) and
supraventricular premature complexes (9%), and only in individual
cases (4%) ventricular premature complexes, bundle branch block, sinus
bradycardia and atrial fibrillation were
present. Conclusions: In the course of
acute olanzapine poisonings: (1) prolonged QTc interval is quite common,
but rarely leads to torsade de pointes
tachycardia; (2) fast supraventricular
rhythms are also common, but rarely
cause irregular tachyarrhythmias, eg.
atrial fibrillation; (3) conduction disorders (atrioventricular blocks, bundle
branch blocks) are not typical abnormalities; (4) the observed ECG abnormalities emphasize the need of continuous ECG monitoring in these patients.

K. Ciszowski i wsp.

Wprowadzenie
Neuroleptyki atypowe s¹ od wielu lat stosowane w leczeniu schorzeñ psychicznych,
takich jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa [12]. Ich przedstawicielem z grupy tienobenzodiazepin jest olanzapina, która pod wzglêdem farmakodynamicznym zaliczana jest wraz z klozapin¹ i
kwetiapin¹ do podgrupy MARTA, tj. neuroleptyków o dzia³aniu wieloreceptorowym
(multi-acting receptor-targeted antipsychotics), gdy¿ wykazuje powinowactwo nie tylko do receptorów 5HT2A i D2, ale równie¿
cholinergicznych, histaminergicznych, adrenergicznych i innych. [15].
Stosowanie olanzapiny nawet w dawkach terapeutycznych mo¿e wi¹zaæ siê z
efektami kardiotoksycznymi w postaci zaburzeñ rytmu serca [13,38]. Poniewa¿ stosowanie leku w grupie osób ze schorzeniami psychicznymi sprzyja jego nadu¿yciom,
to zw³aszcza w tej grupie kontrola zapisów
EKG, a niekiedy jego sta³e monitorowanie,
wydaje siê szczególnie istotne.
Celem niniejszej pracy jest ocena charakteru i czêstoci wystêpowania zaburzeñ
elektrokardiograficznych u pacjentów z
ostrym zatruciem olanzapin¹.
Materia³

Grupa badana sk³ada³a siê z 23 pacjentów z ostrym
zatruciem olanzapin¹, w tym 19 hospitalizowanych w
Klinice Toksykologii CM UJ w Krakowie i 4 w I Klinice
Chorób Wewnêtrznych i Ostrych Zatruæ AM w Gdañsku
w latach 2005-2008. W grupie by³o 10 mê¿czyzn i 11
kobiet, przy czym 1 mê¿czyzna i 1 kobieta ulegli zatruciu dwukrotnie. redni wiek pacjentów w badanej grupie wynosi³ 38,4 (SD=15,5) lat, przy czym mê¿czyni byli
rednio oko³o 15 lat m³odsi od kobiet: 30,4 (SD=8,1) vs.
45,7 (SD=17,2) lat. U wszystkich pacjentów potwierdzono toksyczne stê¿enie olanzapiny w surowicy (powy¿ej
100 ng/ml). U 11 osób stwierdzono mieszane zatrucie
olanzapin¹ i innymi lekami, natomiast u 6 osób olanzapin¹ i alkoholem.
Wszystkie osoby bior¹ce udzia³ w badaniu by³y pe³noletnie i wyrazi³y pisemnie wiadom¹ zgodê na udzia³
w badaniu.

Metodyka

Obserwacja mia³a charakter prospektywny i zosta³a pozytywnie zaopiniowana przez Komisjê Bioetyczn¹
Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Zapis elektrokardiograficzny, wykonany u pacjentów w pierwszej dobie hospitalizacji, oceniano z uwzglêdnieniem czasów trwania odstêpów PQ, QTc, zespo³u
QRS oraz obecnoci specyficznych zaburzeñ rytmu i
przewodzenia. Pomiary czasów trwania ww. parametrów
wykonano metod¹ automatyczn¹ z u¿yciem aparatu
elektrokardiograficznego AsCARD-3 firmy Aspel. Identyfikacjê poszczególnych zaburzeñ rytmu oparto o wizualn¹ analizê morfologii krzywych w zapisach EKG.
Opracowanie statystyczne badanej grupy obejmowa³o metody statystyki opisowej, polegaj¹ce na podaniu dla poszczególnych parametrów: liczebnoci zarejestrowanych przypadków (n), odsetków w stosunku do
ca³ej grupy (%), wartoci rednich (x¯), maksymalnych
(max), minimalnych (min) oraz odchyleñ standardowych
(SD). Analizy statystyczne przeprowadzono odpowiednimi narzêdziami zawartymi w pakiecie STATISTICA
wersja 9.0 PL (StatSoft, Inc., Tulsa, Oklahoma, USA; licencja StatSoft Polska, Kraków, Polska).

Wyniki
W badanej grupie rednia dawka przyjêtej olanzapiny wynosi³a 361,5 mg (n=20;
SD=228,6), a czas od za¿ycia leku do hospitalizacji wynosi³ rednio 4,3 h (n=17;
SD=3,6).
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Tabela I
rednie (x), minimalne (min) i maksymalne (max)
czasy trwania parametrów EKG: PQ, QRS i QTc w
badanej grupie. SD - odchylenie standardowe.
Mean (x), minimal (min) and maximal (max) durations of
ECG parameters: PQ, QRS and QTc in the study group.
SD - standard deviation.

Param etr

PQ

Q RS

QTc

m in

65

50

362

m ax

180

112

568

x¯

134,6

91,0

453,4

SD

22,6

12,3

48,0

Tabela II
Czêstoæ zaburzeñ elektrokardiograficznych w przebiegu ostrego zatrucia olanzapin¹ w badanej grupie oraz
w obserwacji innych autorów. Objanienia: n - liczebnoæ grupy; bd - brak danych; SVT - czêstoskurcz
nadkomorowy; PSVCs - przedwczesne pobudzenia nadkomorowe; PVCs - przedwczesne pobudzenia
komorowe; VT - czêstoskurcz komorowy.
Frequency of electrocardiographic changes in patients with acute olanzapine poisoning. Comparison of the study
group with other authors' observations. Explanations: n - number of patients; bd - lack of data; SVT - supraventricular
tachycardia; PSVCs - premature supraventricular complexes; PVCs - premature ventricular complexes; VT - ventricular
tachycardia.
Grupa badana Burns M .J. [3] Palenzona S. i w sp. [31] M organ M . i w sp. [27]
Objaw y
£¹cznie
(n=23)
(n=21)
(n=26)
(n=37)
Zm iany w EKG
 PR ( PQ)

0

0

bd

1 (4%)

0

 Q RS

0

0

bd

0

0

 QTc

5 (22%

0

1 (4%)

0

6 (5,6%)

zm iany ST-T

4 (17%)

3 (14%)

1 (4%)

1 (4%)

8 (11,4%)

Zaburzenia ry tm u
SVT

5 (22%

0

bd

0

5 (6,2%)

PSVC s

2 (9%)

bd

bd

bd

2 (9,0%)

PVC s

1 (4%)

0

1 (4%)

0

2 (4,1%)

VT

0

0

bd

0

0

bloki

1 (4%)

bd

bd

0

1 (1,7%)

brady kardia

1 (4%)

0

bd

3 (8%)

4 (4,9%)

Na podstawie zapisów EKG stwierdzono w badanej grupie rednie, minimalne i
maksymalne wartoci czasów trwania: odstêpu PQ, zespo³u QRS i odstêpu QTc, które zestawiono w tabeli I.
U 4 pacjentów obserwowano czêstoskurcz zatokowy 117-145 uderzeñ/min, u 3
pacjentów - zespo³y rSr' w odprowadzeniach
V1 lub V2, w 2 przypadkach - dodatkowe
pobudzenia pochodzenia nadkomorowego,
natomiast w pojedynczych przypadkach
obserwowano:
 obni¿enia ST do 1 mm w II, III, aVF
i V5-6;
 pojedyncze pobudzenia dodatkowe
pochodzenia komorowego;
 wstawki migotania przedsionków;
 czêstoskurcz z w¹skimi zespo³ami
QRS o czêstoci 190 uderzeñ/min;
 blok dwuwi¹zkowy przedniej wi¹zki
lewej odnogi (LAH) i prawej odnogi pêczka
Hisa (RBBB);
 zmiany morfologii za³amków P
(dwufazowe, dwugarbne), g³ównie w V1;
 zmiany morfologii za³amków T (dwufazowe, ujemne) w ró¿nych odprowadzeniach.
Charakter niektórych zmian elektrokardiograficznych w ostrym zatruciu olanzapin¹ oraz ich czêstoæ w grupie badanej i porównawczo w obserwacjach innych autorów
zestawiono w tabeli II. Za górn¹ granicê
normy dla QTc przyjêto wartoæ 0,483 s dla
korekcji odstêpu QT wzglêdem czêstoci
rytmu wg wzoru Bazetta [24].

Dyskusja i omówienie wyników
Olanzapina mo¿e wywieraæ efekt kardiotoksyczny widoczny jako patologiczne zmiany w zapisie EKG. Najczêstszym odnotowanym zaburzeniem w grupie badanej by³o
wyd³u¿enie QTc, które obserwowano u 22%
osób. Czêstoæ ta jest zbli¿ona do danych
zawartych w innej pracy jednego z autorów
21,1% [5] i chocia¿ znacznie przekracza
wartoæ 3,2% oszacowan¹ przez Tan H.H. i
wsp. na podstawie opisów pojedynczych
przypadków zebranych z literatury, to mieci siê w zakresie 3,8-55% wyznaczonym
przez tych samych autorów na podstawie 7
serii przypadków [35]. W grupie badanej
maksymalne wyd³u¿enie QTc wynosi³o 568
ms u 23-letniej kobiety po monointoksykacji
450 mg olanzapiny. U pacjentki tej nie obserwowano zaburzeñ elektrolitowych ani nie
stosowano w leczeniu leków mog¹cych potencjalnie wyd³u¿yæ QTc. Co ciekawe, ta
sama pacjentka uleg³a 3 lata póniej mieszanemu zatruciu olanzapin¹ (970 mg) i
sulpirydem (6,2 g) i wówczas QTc osi¹gnê³o wartoæ tylko 469 ms. Innymi przyk³adami wyd³u¿enia QTc w ostrym zatruciu sam¹
tylko olanzapin¹ jest 40-letnia kobieta po
przyjêciu 280 mg olanzapiny (QTc = 551 ms)
oraz 60-letnia kobieta po nadu¿yciu 300 mg
leku (QTc = 520 ms), przy czym u pierwszej
dodatkowym czynnikiem sprzyjaj¹cym wyd³u¿eniu QTc by³a znaczna hipokaliemia
2,72 mmol/l. Odnosz¹c siê do stwierdzenia
zawartego w pracy Tana H.H. i wsp. z 2009
roku, ¿e w obszernym przegl¹dzie literatury
nie znaleli oni ¿adnego przypadku mono-
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1 Ito
ICl ICa-L IKs
0

olanzapina

2

INa
4

IK1

3

IKr
IKs
IKur
IK1

IK1
4

przestrzeñ
miêdzykomórkowa
wnêtrze

Rycina 1
Potencja³ czynnociowy kardiomiocyta sk³ada siê z 5 faz (0 - szybka depolaryzacja, 1 - wstêpna repolaryzacja,
2 - plateau, 3 - szybka repolaryzacja, 4 - potencja³ spoczynkowy), z których ka¿da zale¿y od przep³ywu pr¹dów
jonowych (I) przez kana³y jonowe w b³onie komórkowej: INa - szybki pr¹d sodowy, ICl - pr¹d chlorkowy, ICa-L pr¹d wapniowy przez kana³y typu L, IK1 - dokomórkowy prostowniczy pr¹d potasowy, Ito - przejciowy
odkomórkowy pr¹d potasowy, IKs - wolno aktywowany opóniony prostowniczy pr¹d potasowy, IKr - szybko
aktywowany opóniony prostowniczy pr¹d potasowy, IKur - ultraszybki opóniony prostowniczy pr¹d potasowy
(przedsionki). Wp³yw olanzapiny na potencja³ czynnociowy objaniono w tekcie.
Cardiac action potential consists of 5 phases (0 - rapid depolarization, 1 - initial repolarization, 2 - plateau, 3 - rapid
repolarization, 4 - resting membrane potential). Each phase depends on the flow of ion currents (I) through ion
channels in cell membrane: INa - rapid sodium current, ICl - chloride current, ICa-L - calcium current through L-type
channels, IK1 - inwardly rectifying potassium current, Ito - transient outward potassium current, IKs - slowly activating
delayed rectifier potassium current, IKr - rapidly activating delayed rectifier potassium current, IKur - ultra rapidly activating
delayed rectifier potassium current (atria). The influence of olanzapine on action potential was explained in the text

intoksykacji olanzapin¹ z wyd³u¿eniem QTc,
to przytoczone przez autorów niniejszej pracy 3 przypadki wyd³u¿enia QTc s¹ prawdopodobnie pierwszymi o takim charakterze
opisywanymi w literaturze. Dotychczas opisano kilka przypadków wyd³u¿enia QTc przy
stosowaniu olanzapiny w dawkach terapeutycznych [10,14,34] z maksymalnym wyd³u¿eniem do 485 ms [10]. Pomimo tego olanzapinê uwa¿a siê za lek wzglêdnie bezpieczny, który w dawkach leczniczych nie przyczynia siê do wyd³u¿enia QTc skutkuj¹cego
potencjalnie miertelnymi, komorowymi zaburzeniami rytmu [8].
Wyd³u¿enie czasu trwania QTc jest
zwi¹zane z ryzykiem rozwoju niebezpiecznej dla ¿ycia arytmii - polimorficznego czêstoskurczu komorowego zwanego torsade
de pointes (TdP). W literaturze nie ma jednoznacznie przyjêtej górnej granicy normy
dla QTc i wartoci <440 ms generalnie uwa¿a siê za prawid³owe, natomiast przedzia³y
440-460 ms u mê¿czyzn i 440-470 ms u
kobiet s¹ przedzia³ami granicznymi [25]. Za
czynnik ryzyka rozwoju TdP uwa¿a siê wyd³u¿enie QTc >500 ms lub o przynajmniej
60 ms ponad wartoæ wyjciow¹ [29]. Olanzapina stosowana w dawkach terapeutycznych wyd³u¿a QTc o 4-6 ms w odró¿nieniu
od neuroleptyku I generacji, tiorydazyny,
która mo¿e wyd³u¿aæ QTc o nawet 35 ms
[40]. Innymi czynnikami rozwoju TdP s¹
m.in.: p³eæ ¿eñska, zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, hipomagnezemia, hipokalcemia), choroby serca (zapalenie, dysfunkcja lewej komory, choroba niedokrwienna, nadcinienie, arytmie komorowe), inne
schorzenia (w¹troby, nerek, niedoczynnoæ
tarczycy, udar mózgu), leki wyd³u¿aj¹ce QTc
(makrolidy, diuretyki, przeciwarytmiczne,
424

neuroleptyki, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne) [25]. W badanej grupie nie stwierdzono ¿adnego przypadku TdP wywo³anego
nadu¿yciem olanzapiny, podobnie jak w
znacznie obszerniejszym przegl¹dzie Tana
H.H. i wsp. [35]. Jeon J.H. i wsp. przedstawili opis przypadku 42-letniej kobiety, która
mia³a wielokrotny TdP zwi¹zany z wyd³u¿eniem QTc do 591 ms, objawiaj¹cy siê klinicznie jako napady drgawek, a za którego
czynnik sprawczy autorzy uznali przyjmowan¹ przez chor¹ olanzapinê [18]. Przypadek
nag³ego zatrzymania kr¹¿enia (NZK) opisali polscy autorzy u 53-letniej kobiety leczonej olanzapin¹, u której stwierdzono wyd³u¿enie QTc do maksymalnie 660 ms, jednak
bezporedni¹ przyczyn¹ NZK by³o zarejestrowane migotanie komór bez poprzedzaj¹cego TdP, za za wyd³u¿enie QTc mog³a
po czêci odpowiadaæ uporczywa hipokaliemia [17].
Mechanizm nabytego zespo³u d³ugiego
QT wywo³any dzia³aniem leków przeciwpsychotycznych polega na hamowaniu przez
nie szybkiej komponenty opónionego prostowniczego pr¹du potasowego IKr poprzez
otwierany napiêciem kana³ potasowy Kv11.1
(hERG), kodowany przez gen hERG (human
ether-a-go-go related gene). Odkomórkowy
pr¹d potasowy IKr jest jednym z g³ównych
elementów odpowiedzialnych za prawid³owy przebieg fazy 3 (szybkiej repolaryzacji)
potencja³u czynnociowego kardiomiocytów
[33]. Podobnie jak leki przeciwarytmiczne
klasy III, olanzapina posiada bezporedni,
zale¿ny od dawki, efekt elektrofizjologiczny
na komórki miênia sercowego, polegaj¹cy
na wyd³u¿aniu czasu trwania QT przez blokowanie pr¹du IKr [1,28], natomiast nie ma
wp³ywu na inne pr¹dy, w tym: przejciowy
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odkomórkowy pr¹d potasowy Ito, ultraszybki
opóniony prostowniczy pr¹d potasowy Isus
(IKur), dokomórkowy prostowniczy pr¹d
potasowy IK1, a tak¿e szybki pr¹d sodowy
INa (zobacz rycina 1) [7]. Przed³u¿ona blokada pr¹du IKr mo¿e spowodowaæ dostateczne wyd³u¿enie odstêpu QT, a¿eby wywo³aæ dodatkowe potencja³y zwane wczesnymi potencja³ami podepolaryzacyjnymi.
Te ostatnie mog¹ spowodowaæ powstanie
wieloogniskowych, przedwczesnych pobudzeñ komorowych, które mog¹ wyzwoliæ
napad TdP, zw³aszcza jeli pobudzenia
przedwczesne zniekszta³c¹ poprzedzaj¹cy
za³amek T (tzw. R na T) lub u³o¿¹ siê w sekwencjê krótki-d³ugi-krótki (tj. pobudzenie
przedwczesne - przerwa wyrównawcza pobudzenie przedwczesne) [30,37]. W grupie badanej u 62-letniej kobiety po przyjêciu 300 mg olanzapiny obecne by³y dodatkowe pobudzenia komorowe i nadkomorowe, jednak nie wi¹za³o siê to z wyd³u¿eniem
QTc (407 ms) ani tym bardziej TdP. Efekt
arytmogenny i zwi¹zane z nim ryzyko nag³ej mierci sercowej, wyra¿one stosunkiem
stê¿enia leku w miokardium do stê¿enia w
osoczu, wynosi dla olanzapiny 2,7, zatem
jest niskie w porównaniu z innymi lekami o
znacz¹cym efekcie arytmogennym z ww.
stosunkiem >4 [36]. Prawdopodobnie mo¿e
to równie¿ wynikaæ z relatywnie niskiego
powinowactwa olanzapiny do kana³ów
hERG (IC50 = 6013 nmol; IC50 - stê¿enie
ligandu hamuj¹ce po³owê dostêpnych receptorów) w porównaniu np. z risperidonem
(IC50 = 167 nmol), czy tiorydazyn¹ (IC50 =
191 nmol) [20].
Za zaburzeniami okresu repolaryzacji
wywo³anymi zatruciem olanzapin¹, poza
wyd³u¿eniem QTc, mog¹ przemawiaæ tak¿e zmiany morfologii za³amka T (dwufazowe, dwugarbne), czy obni¿enie odcinka ST,
obserwowane w pojedynczych przypadkach
w badanej grupie. Podobne zmiany by³y raportowane przez innych autorów [6].
Zaburzenia okresu depolaryzacji s¹
rzadko spotykane w zatruciu olanzapin¹. W
grupie badanej, podobnie jak w poprzedniej
publikacji autora [5], nie stwierdzono ¿adnego przypadku wyd³u¿enia czasu trwania
zespo³u QRS. W literaturze autorzy znaleli jeden przypadek poszerzenia QRS wywo³any nadu¿yciem olanzapiny [11]. Efekt ten
jest zapewne spowodowany brakiem wp³ywu lub bardzo nieznacznym wp³ywem olanzapiny na kana³y sodowe, warunkuj¹ce fazê
0 potencja³u czynnociowego kardiomiocytów [7].
W grupie badanej nie stwierdzono przypadków wyd³u¿enia odstêpu PQ i zwi¹zanych z tym zaburzeñ przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Podobnie w literaturze autorzy nie znaleli przypadków
ostrych zatruæ olanzapin¹ z wyd³u¿eniem
PQ, aczkolwiek znane s¹ przypadki terapii
olanzapin¹, w czasie której obserwowano
blok AV I° z wyd³u¿eniem odstêpu PQ
[21,32]. Ostatnio pojawi³y siê tak¿e doniesienia o powodowaniu przez olanzapinê,
przyjmowanej w dawce terapeutycznej, zagra¿aj¹cego ¿yciu, ca³kowitego bloku AV
[18,22]. Sporód innych zaburzeñ przewodzenia w grupie badanej odnotowano przypadek dwuwi¹zkowego bloku RBBB + LAH
u 23-letniego mê¿czyzny po za¿yciu 215 mg
K. Ciszowski i wsp.

olanzapiny, czego równie¿ nie potwierdzono w dostêpnej literaturze. Ponadto u 3 pacjentów obserwowano zmiany przewodzenia o typie rSr' w odprowadzeniach V1-V2,
co mo¿e byæ wyrazem niezupe³nego RBBB.
Czêstym zaburzeniem w zatruciu olanzapin¹ jest czêstoskurcz zatokowy, który w
grupie badanej wystêpowa³ u 17%, jednak
by³ rzadziej obserwowany ni¿ w poprzedniej
pracy autora (~60%) [5]. Liczne przypadki
zatruæ olanzapin¹ opisywane w literaturze
tak¿e potwierdzaj¹ wystêpowanie tego objawu: 130 [39], 159 [6] i 160 uderzeñ/min
[2]. W jednym przypadku w grupie badanej,
u 56-letniej kobiety, obserwowano czêstoskurcz z w¹skim zespo³ami QRS o czêstoci 190 uderzeñ/min, dla którego nie uda³o
siê zidentyfikowaæ rozrusznika wiod¹cego.
Wszystkie zaburzenia zwi¹zane z przyspieszeniem rytmu serca wynikaj¹ z dzia³ania
cholinolitycznego olanzapiny na receptory
M1 w sercu oraz mog¹ byæ wynikiem odruchowej tachykardii, kompensuj¹cej hipotensjê wywo³an¹ dzia³aniem a1-adrenolitycznym tego leku [3]. Oprócz miarowych rytmów w zatruciu olanzapin¹ mog¹ wystêpowaæ tak¿e tachyarytmie nadkomorowe, czego dowodem jest migotanie przedsionków
u 70-letniej kobiety (dawka 200 mg olanzapiny) w grupie badanej, a tak¿e doniesienia
z literatury [9]. Co wiêcej, migotanie przedsionków mo¿e zostaæ wyzwolone tak¿e
przyjêciem terapeutycznej dawki leku [38].
Relatywnie rzadko objawem zatrucia
olanzapin¹ jest bradykardia, której czêstoæ
wystêpowania szacuje siê na 4% (grupa
badana) do 8% [27]. W literaturze dostêpne s¹ opisy przypadków bradykardii zatokowych wywo³anych terapeutycznymi dawkami olanzapiny, zazwyczaj wspó³istniej¹ce z hipotermi¹ [16,23] lub hipotensj¹ [26].
W rzadkich przypadkach znacznej bradykardii (40-48 uderzeñ/min) mog¹ towarzyszyæ
zaburzenia repolaryzacji (dwufazowe za³amki T, wyd³u¿enie QTc do 503 ms) [4] oraz
powa¿ne zaburzenia hemodynamiczne
(wstrz¹s) [4,19]. Mechanizm bradykardii w
wyniku dzia³ania olanzapiny nie jest jasny,
ale niewykluczone, ¿e jest ona wtórnym objawem do obserwowanej hipotermii.
Wnioski
W przebiegu ostrych zatruæ olanzapin¹:
1. Czêst¹ nieprawid³owoci¹ w badaniu
EKG jest wyd³u¿enie odstêpu QTc, które jednak rzadko prowadzi do rozwoju czêstoskurczu TdP.
2. Czêsto wystêpuj¹ zaburzenia zwi¹zane z szybkimi rytmami nadkomorowymi,
jednak rzadko s¹ one przyczyn¹ niemiarowych tachyarytmii, np. migotania przedsionków.
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3. Zaburzenia przewodzenia (bloki AV,
bloki odnóg pêczka Hisa) nie s¹ charakterystycznymi zaburzeniami dla tych zatruæ.
4. Obserwowane zaburzenia EKG podkrelaj¹ potrzebê sta³ego monitorowania
elektrokardiograficznego u tych pacjentów.
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