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Pomimo ponad 40-letniej obecnoci sulpirydu na rynku farmaceutycznym ostre zatrucia tym lekiem s¹ s³abo udokumentowane w literaturze
medycznej. Omawiany przypadek zatrucia sulpirydem dotyczy³ za¿ycia
prawdopodobnie dawki 12 g, która by³a
10-krotnym przekroczeniem maksymalnej dawki terapeutycznej. 16-letnia
pacjentka, nie-leczona wczeniej sulpirydem, zosta³a przyjêta na Oddzia³
ok. 3 h od za¿ycia leków. W obrazie klinicznym prezentowa³a ilociowe zaburzenia wiadomoci o maksymalnym
nasileniu 10 pkt. w skali GCS, zaznaczona by³a tendencja do niskich wartoci CTK (minimalnie 88/45 mmHg),
wyst¹pi³ epizod hipotensji ortostatycznej. W zapisie EKG stwierdzono: normogram, tachykardiê zatokow¹ o czêstoci 125 pobudzeñ/min, PQ = 120 ms,
QRS = 80 ms, wyd³u¿enie QTc do 519,6
ms oraz nieswoiste zmiany zespo³u
ST-T. Badaniem toksykologicznym potwierdzono w moczu obecnoæ chlorprotiksenu, którego stê¿enie terapeutyczne (0,126 µg/ml) w surowicy w
chwili przyjêcia wykluczy³o przyczynê
zatrucia mieszanego lekami. Potwierdzeniem zatrucia sulpirydem by³o jego
ilociowe oznaczenie w surowicy.
Zmierzone stê¿enia toksyczne sulpirydu w chwili przyjêcia oraz w kolejnych
godzinach od za¿ycia wynosi³y od 13,2
do 8,2 µg/ml). W trakcie badañ oszacowano równie¿ parametry toksykokinetyczne sulpirydu, tj. tmax= ok. 3 h, t1/2
= 24,02 h, kel= 0,029 h-1, które wskazuj¹ na zbli¿on¹ szybkoæ wch³aniania
oraz wyd³u¿on¹ eliminacjê leku w zatruciu ostrym w porównaniu do dawek
terapeutycznych.

Despite above 40 years the presence of sulpride on the pharmaceutical market, the acute poisonings are
poorly reported in the medical literature. The discussed case of sulpiride
intoxication concerns ingestion probably dose of 12 g, that exceeded 10fold maximum therapeutic dose. 16year-old girl, with no previous sulpiride
treatment, was admitted to the Toxicology Department about 3 hours after
ingestion. In clinical picture she presented quantitative consciousness
disturbances with maximum 10 scores
in GCS scale, with tendency to low BP
(minimum 88/45 mmHg) and episode
of orthostatic hypotension. The ECG
demonstrated: normogram, sinus
tachycardia with a heart rate of 125
beats/min, PQ = 120 ms, QRS = 80 ms,
prolongation of QTc to 519,6 ms and
unspecific changes of ST-T syndrome.
The qualitative toxicological test confirmed the presence of chlorprothixene
in urine, but the serum therapeutic
concentration (0.126 µg/ml) excluded
the overdose. The quantitative determination of sulpiride serum concentration confirmed acute sulpiride poisoning. The measured sulpiride toxic concentration on admission and in the
consecutive hours were from 13.2 to
8.2 µg/ml. Sulpiride toxicokinetic parameters such as tmax= about 3 h, t1/2=
24.02 h, kel= 0.029 h-1 were also estimated. They point out that the absorption rate is similar and the elimination
is prorogated in sulpiride acute poisoning compared to therapeutic
doses.

Wstêp
Sulpiryd jest lekiem przeciwpsychotycznym drugiej generacji z grupy podstawionych benzamidów. Pod wzglêdem chemicznym stanowi on racemiczn¹ mieszaninê Li D-enancjomerów N-[(1-etylo-2-pirolidynylo)-metylo]-2-metoksy-5-sulfamoilobenzamidu [22]. Lek zosta³ odkryty w latach 60-tych

XX wieku i znalaz³ zastosowanie w leczeniu
schorzeñ psychiatrycznych (schizofrenia,
stany niepokoju, depresja), neurologicznych
(zespó³ Tourette'a, pl¹sawica Huntingtona,
zawroty g³owy), gastroenterologicznych
(wrzody trawienne, zespó³ jelita dra¿liwego,
zwolnienie perystaltyki jelit, nudnoci i wymioty) i innych (pobudzanie laktacji u kobiet
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karmi¹cych) [21]. Sulpiryd jest uwa¿any za
wybiórczego antagonistê receptorów dopaminergicznych D2, ale w mniejszym stopniu
blokuje te¿ D3 i D4, natomiast nie blokuje w
znacz¹cym stopniu receptorów D1, adrenergicznych, cholinergicznych, GABA-ergicznych, histaminergicznych i serotoninergicznych [4].
Sulpiryd s³abo wch³ania siê po przyjêciu doustnym (biodostêpnoæ 27 ± 9%),
osi¹gaj¹c stê¿enie maksymalne w surowicy po 3-6 h [24]. Lek prawdopodobnie nie
podlega znacz¹cemu efektowi pierwszego
przejcia ani nie wi¹¿e siê w du¿ym stopniu
z bia³kami. Jak dotychczas, nie zidentyfikowano ¿adnych aktywnych metabolitów leku
[4]. Objêtoæ dystrybucji dla sulpirydu wynosi 2,72 ± 0,66 l/kg, a klirens ca³kowity
415 ± 84 ml/min. Po podaniu dawek terapeutycznych biologiczny okres pó³trwania
leku obliczono na 3,7-7,1 h w modelu dwukompartmentowym, za 11,0-13,9 h w modelu trójkompartmentowym [24]. Sulpiryd
jest wydalany g³ównie przez nerki - po podaniu 100 mg leku iv. klirens nerkowy (119,5
± 28,2 ml/min) by³ zbli¿ony do klirensu ca³kowitego (127,8 ± 26,2 ml/min). Wydalanie
leku zachodzi g³ównie w postaci niezmienionej (do 90,0 ± 9,68% podanej dawki) [2].
Podczas stosowania terapeutycznych
dawek sulpirydu obserwowano efekty
uboczne w postaci: objawów pozapiramidowych (parkinsonizm, akatyzja, dyskinezy
póne), sedacji, zaburzeñ snu, bólów i zawrotów g³owy, reakcji depresyjnych, tachykardii, hiperprolaktynemii, zaparæ, suchoci
w ustach, wzmo¿onego pocenia i wi¹du
skóry [9,15,23]. Ostre zatrucia sulpirydem
s¹ rzadko opisywane w literaturze. Z przeprowadzonego przez autorów przegl¹du literatury wynika, ¿e objawy ostrej toksycznoci leku dotycz¹ g³ównie orodkowego
uk³adu nerwowego (OUN) (pobudzenie
psychoruchowe, omamy, depresja OUN) i
uk³adu kr¹¿enia (hipotensja, zaburzenia rytmu serca, tachykardia zatokowa). Ilociowe
metody oznaczania sulpirydu w surowicy nie
s¹ rutynowo dostêpne, za za stê¿enie toksyczne uznaje siê poziom powy¿ej 2 mg/l [7].
Celem niniejszej pracy by³o przedstawienie przypadku ostrego zatrucia sulpirydem udokumentowane ilociowymi oznaczeniami ksenobiotyku w surowicy.
Opis przypadku

Pacjentka 16-letnia, niepal¹ca, dotychczas nieleczona przewlekle z ¿adnego powodu, zosta³a przywieziona do Oddzia³u Toksykologii przez zespó³ Pogotowia
Ratunkowego z podejrzeniem zatrucia lekami. Pacjentka oko³o 3 h przed przyjêciem do Oddzia³u za¿y³a w celu
samobójczym leki rodziców - znaleziono przy niej opró¿nione opakowania po 60 tbl. sulpirydu á 200 mg i 50 tbl.
chlorprotiksenu á 50 mg. Sama chora przyzna³a póniej, ¿e za¿y³a mniejsz¹, ale bli¿ej niesprecyzowan¹ iloæ
ww. leków.
W chwili przyjazdu karetki, oko³o 1,5-2 h od za¿ycia leków, pacjentka prezentowa³a ilociowe zaburzenia
wiadomoci (GCS 10: oczy 2, s³owa 3, ruchy 5), by³a
wydolna oddechowo (12 oddechów/min, sat. O2 100%,
nad polami p³ucnymi obustronnie obecny prawid³owy
szmer pêcherzykowy), z cinieniem têtniczym (CTK) 150/
80 mm Hg, miarow¹ czynnoci¹ serca o czêstoci 138
uderzeñ/min, renicami normalnej szerokoci, prawid³owo reaguj¹cymi na wiat³o oraz z prawid³owym zabarwieniem skóry. W zapisie EKG na monitorze obecny by³
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Rycina 1
Chromatogram standardów sulpirydu, chlorprotiksenu i moklobemidu (IS) w surowicy.
Chromatogram of sulpiride, chlorprothixene and moclobemide (IS) standards in serum.

Rycina 2
Zale¿noæ stê¿enia sulpirydu w surowicy krwi od czasu w zatruciu ostrym (t= 0 jest czasem za¿ycia leku).
Sulpiride serum concentration - time profile after acute poisoning (t= 0 is a time of medicine ingestion).
rytm zatokowy. W trakcie transportu mig³owcem chorej
podawano wlewy iv. p³ynów izotonicznych, CTK obni¿y³o siê do 130/80 mmHg, czynnoæ serca zwolni³a do 108
uderzeñ/min.
Podczas przyjêcia do Oddzia³u Toksykologii pacjentka by³a nadal z zaburzeniami wiadomoci (reaguj¹ca na ból, w podstawowym kontakcie s³ownym, spokojna, nie niepokojona natychmiast zasypia³a), wydolna oddechowo (13 oddechów/min, obustronny szmer
pêcherzykowy nad p³ucami, sat.O2 99%), CTK 130/74
mm Hg, czynnoæ serca miarowa 120 uderzeñ/min, temperatura cia³a 35,4 C, obserwowano zwê¿enie renic.
Badaniem toksykologicznym potwierdzono w moczu
obecnoæ chlorprotiksenu, natomiast nie stwierdzono
obecnoci fenotiazyn, benzodiazepin i salicylanów, przy
czym te ostatnie by³y tak¿e nieobecne w surowicy. W
zapisie EKG stwierdzono: normogram, tachykardiê zatokow¹ o czêstoci 125 pobudzeñ/min, PQ = 120 ms,
QRS = 80 ms, wyd³u¿enie QTc do 519,6 ms oraz nieswoiste zmiany zespo³u ST-T.
W leczeniu u chorej stosowano wlewy iv. p³ynów
izotonicznych, suplementacjê potasu oraz prowadzono
tlenoterapiê biern¹. W ci¹gu 6-8 kolejnych godzin stan
wiadomoci pacjentki stopniowo poprawi³ siê, nawi¹za³a logiczny kontakt s³owny, jednak by³a w obni¿onym
nastroju, apatyczna, ma³omówna, z w³asnym wydolnym
oddechem (11-15 oddechów/min, sat.O2 96-99%),
stwierdzano miarow¹ czynnoæ serca o czêstoci 65-70
uderzeñ/min, tendencjê do hipotensji 88-100/45-50 mm

Hg i nadal zwê¿enie renic. W ci¹gu 2. doby pacjentka
by³a jeszcze os³abiona i okresowo podsypiaj¹ca, ale w
logicznym kontakcie s³ownym, wydolna oddechowo, z
CTK 90-110/50-65 mm Hg, okresow¹ tachykardi¹ do 110
uderzeñ/min i temperatur¹ 36,3 - 37,4°C. Przy próbie
pionizacji chora zas³ab³a bez pe³nej utraty przytomnoci, prawdopodobnie wskutek hipotensji ortostatycznej
z CTK 95/50 mm Hg.
W badaniach dodatkowych zwraca³y uwagê nastêpuj¹ce nieprawid³owoci: w dniu przyjêcia leukocytoza
10730/µl, wyd³u¿enie INR do 1,4 (PT = 74,1%) i nieznacznie podwy¿szone stê¿enie chlorków w surowicy
107 mmol/l; w 2. dobie leukocytoza uleg³a normalizacji,
obecne by³y cechy infekcji dróg moczowych (bakteriuria, leukocyturia), nie obserwowano cech uszkodzenia
w¹troby i nerek, poziom CPK by³ prawid³owy.
W 3. dobie hospitalizacji chora zosta³a uruchomiona do samodzielnego chodzenia. Konsultuj¹cy psycholog oceni³ nadu¿ycie leków jako sytuacyjn¹ reakcjê depresyjn¹. W 4. dobie pacjentkê wypisano do domu pod
opiek¹ matki, z zaleceniem zg³oszenia siê do psychiatry
w rejonie.
Materia³ i metodyka oznaczeñ
toksykologicznych
Materia³ biologiczny (krew) do oznaczeñ toksykologicznych pobierano trzykrotnie w pierwszej dobie hospitalizacji: próbka "0" (przy przyjêciu) oraz po 8 i 17,5 h od
przyjêcia.
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Stê¿enie sulpirydu i chlorprotiksenu w surowicy krwi
oznaczono metod¹ wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcj¹ diodow¹ (HPLC-DAD) [6].
Wyodrêbnienie badanych leków z materia³u biologicznego przeprowadzono poprzez ekstrakcjê cieczciecz (LLC) 500 µl surowicy octanem etylu w rodowisku alkalicznym (pH = 9). Pozosta³oæ po ekstrakcji i odparowaniu ekstrahenta rozpuszczono w 300 µl fazy ruchomej i nastrzykniêto na kolumnê chromatograficzn¹.
Rozdzia³ chromatograficzny wykonano na kolumnie LiChrospher® 60 RP-Select B firmy Merck o rednicy ziaren 5 µm przy u¿yciu chromatografu cieczowego
LaChrom firmy Merck Hitachi, wyposa¿onego w autosampler L-7200 firmy Hitachi z pêtl¹ Sample Loop 500
µl. Jako fazê ruchom¹ zastosowano mieszaninê wody
z dodatkiem buforu Fluka o pH = 2,9-3,1 (sk³adnik A) i
acetonitrylu (sk³adnik B). Analizê prowadzono w warunkach gradientowych, rozpoczynaj¹c od 100% fazy A
przez 2 min. Nastêpnie sk³ad fazy ruchomej zmienia³ siê
do osi¹gniêcia 50% fazy A i B w 15 min analizy, po czym
nastêpowa³o ponowne zwiêkszenie fazy A do 100% w
ci¹gu 3 min. Przez kolejne 10 min kolumna by³a stabilizowana faz¹ A. Przez ca³y czas analizy przep³yw fazy
ruchomej by³ sta³y i wynosi³ 1 ml/min.
W celu oznaczenia stê¿enia sulpirydu i chlorprotiksenu w badanym materiale biologicznym wykonano krzyw¹ kalibracyjn¹ poprzez wzbogacenie lepej próbki surowicy krwi standardem sulpirydu o stê¿eniach 0,1; 0,25;
0,5; 1,0; 2,0 i 5,0 µg/ml oraz standardem chlorprotiksenu o stê¿eniach 0,125; 0,25; 0,5 i 1,0 µg/ml. Analizê
ilociow¹ przeprowadzono metod¹ wzorca wewnêtrznego, dodaj¹c 100 µl roztworu moklobemidu w stê¿eniu 5
µg/ml do 500 µl badanej surowicy, kalibratorów i kontroli. Wysokoæ pików sulpirydu, chlorprotiksenu i wzorca wewnêtrznego monitorowano przy d³ugoci fali l =
240 nm. Do identyfikacji sulpirydu i chlorprotiksenu wykorzystano widmo spektrofotometryczne leków oraz czasy retencji, który wynosi³ odpowiednio 7,95 i 17,49 min.
Przyk³adowy rozdzia³ chromatograficzny oznaczanych
leków przedstawiono na rycinie 1.
Wyniki ilociowych oznaczeñ
toksykologicznych
Na podstawie wywiadu lekarskiego oszacowano
prawdopodobn¹ za¿yt¹ dawkê sulpirydu i czas od za¿ycia do hospitalizacji. Wielkoæ dawki toksycznej wynosi³a 12 g, a czas za¿ycia leku przyjêto 3 h przed przyjêciem do Oddzia³u. W pobranym materiale biologicznym
wykonano oznaczenia stê¿enia sulpirydu i chlorprotiksenu. Wyniki ilociowych badañ toksykologicznych
przedstawiono w tabeli I, a zmiany stê¿enia sulpirydu w
surowicy w czasie eliminacji zilustrowano na rycinie 2.
Zaprezentowane wyniki oznaczeñ pozwoli³y na
wyliczenie sta³ej eliminacji (kel) i biologicznego okresu
pó³trwania (t1/2) sulpirydu w zatruciu ostrym. Do obliczeñ
wybranych parametrów toksykokinetycznych pos³u¿ono
siê wzorami: kel = (lnC1-lnC2)/(t2-t1) oraz t1/2 = ln2/kel. W
omawianym przypadku eliminacja sulpirydu przebiega³a zgodnie z kinetyk¹ pierwszego rzêdu, okrelon¹ sta³¹
szybkoci eliminacji pierwszego rzêdu (k el) (wspó³czynnik kierunkowy prostej, slope = -kel) i t1/2, które wynosi³y
odpowiednio 0,029 h-1 i 24,02 h.

Dyskusja i omówienie wyników
Pomimo ponad 40-letniej obecnoci sulpirydu na rynku farmaceutycznym ostre zatrucia tym lekiem s¹ s³abo udokumentowane w literaturze medycznej. Fakt ten mo¿e
wynikaæ albo z faktycznie rzadko zdarzaj¹cych siê incydentów zatruæ, albo z bezobjawowego lub sk¹poobjawowego przebiegu
zatrucia. W pracy z lat 70-tych XX w. Gaultier M. i Frejaville J.P. przedstawili 20 przypadków ostrych zatruæ sulpirydem (7 mê¿czyzn i 13 kobiet; dawka za¿ytego leku 1,1510,0 g), jednak tylko 1 przypadek dotyczy³
monointoksykacji sulpirydem w dawce 3 g.
Autorzy w konkluzji stwierdzili, ¿e za¿ycie
masywnej dawki leku wywo³uje niezbyt nasilone objawy pod postaci¹ zam¹cenia,
przejciowej hipertensji oraz hipotensji [8].
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Tabela I
Wyniki ilociowych oznaczeñ toksykologicznych w surowicy krwi.
Results of the quantitative toxicological determination in serum.
Czas od za¿y cia leku do pobrania krw i [h]

Stê¿enie sulpiry du [µg/m l]

Stê¿enie chlorprotiksenu [µg/m l]

3

13,2

0,126

10

11,2

-

19,5

8,2

-

Przyjmuj¹c maksymaln¹ dawkê sulpirydu w
leczeniu schizofrenii 1200 mg, mo¿na wnioskowaæ o 10-krotnym przekroczeniu dawki
terapeutycznej w opisywanym przez nas
przypadku, w którym równie¿ wystêpowa³y
zaburzenia wiadomoci o maksymalnym
nasileniu 10 pkt. w skali GCS oraz zaznaczona by³a tendencja do niskich wartoci
CTK (minimalnie 88/45 mmHg), wyst¹pi³
ponadto epizod hipotensji ortostatycznej. Nie
jest jasny mechanizm obserwowanych objawów. Neuroleptyki wykazuj¹ dzia³anie depresyjne na OUN przez antagonizm wobec
receptorów histaminowych H1, za dzia³anie hipotensyjne przez blokowanie a1-adrenoreceptorów [3], jednak jak wspomniano we wstêpie, sulpiryd nie wykazuje istotnego powinowactwa do tych¿e receptorów.
Niemniej jednak w badaniach z udzia³em
winek morskich wykazano a-adrenolityczny wp³yw sulpirydu, który skutkowa³ obni¿eniem cinienia têtniczego [10]. Pobudzenie
obwodowych receptorów dopaminergicznych wywo³uje efekt hipotensyjny zale¿ny od
stymulowanego receptora, np.: D2 - przeciwdzia³anie efektom fizjologicznym angiotensyny II; D3 - wazodylatacja oraz hamowanie
ekspresji receptora dla angiotensyny AT1 i
uwalniania reniny; D4 - hamowanie zale¿nej
od wazopresyny i aldosteronu reabsorpcji
wody i sodu w kanalikach nerkowych [25].
Bior¹c pod uwagê antagonistyczny wp³yw
sulpirydu na wy¿ej wymienione receptory
dopaminergiczne, mo¿na siê spodziewaæ
jego dzia³ania hipertensyjnego, potwierdzaj¹cego czêciowo obserwacje Gaultier M. i
Frejaville J.P.
Zatrucie sulpirydem mo¿e byæ przyczyn¹ tachykardii, jak to mia³o miejsce w opisanym przypadku. Za efekt ten mo¿e odpowiadaæ odruchowe przyspieszenie rytmu
serca w odpowiedzi na hipotensjê, ale wykazano tak¿e w badaniach z udzia³em psów,
¿e lek w stê¿eniu >1,0 mg/kg wzmacnia³
chronotropowo dodatni efekt stymulacji nerwów wspó³czulnych, prawdopodobnie w wyniku antagonizmu w stosunku do presynaptycznych receptorów a2-adrenergicznych [1].
W przedstawionym przypadku zatrucia
sulpirydem odnotowano wyd³u¿enie QTc do
blisko 520 ms, zatem wartoci sprzyjaj¹cej
wyst¹pieniu czêstoskurczu torsade de pointes (TdP). Sulpiryd jest lekiem o uznanym
dzia³aniu wyd³u¿aj¹cym QTc, co potwierdzono u pacjentów nim leczonych [14,20], jednak rzadko dochodzi do wyst¹pienia TdP. U
69-letniej kobiety leczonej sulpirydem wyst¹pi³ epizod TdP w wyniku wyd³u¿enia QTc do
680 ms [11], za u 22-letniej kobiety po nadu¿yciu 1,5 g leku wyst¹pi³ TdP z wyd³u¿eniem QTc do 670 ms [5]. Z badañ na zwierzêtach wynika, ¿e wyd³u¿enie QTc wynika
z zale¿nego od dawki blokowania kana³ów
hERG, przez który p³ynie opóniony prostowniczy pr¹d potasowy IKr, co sprzyja wyPrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 8

d³u¿eniu okresu repolaryzacji kardiomiocytów [26].
Oznaczenia stê¿enia sulpirydu w surowicy krwi s¹ rzadko wykonywane, dlatego
te¿ niewiele istnieje doniesieñ dotycz¹cych
opisanych stê¿eñ toksycznych w przypadku ostrych zatruæ. Za stê¿enia terapeutyczne sulpirydu we krwi przyjmuje siê zakres
od 0,04-0,6 µg/ml [13,17]. Wiesel F.A. i wsp.
obserwowali w 10 minut po do¿ylnym podaniu 100 mg leku rednie stê¿enia sulpirydu we krwi wynosz¹ce 2,45 µg/ml [24]. Szeroki zakres stê¿eñ terapeutycznych we krwi
od 0,2 do 2 µg/ml po doustnej dawce 200
mg sulpirydu by³ opisany przez Bressole F.
i wsp. [2]. Przypadki miertelnych zatruæ
sulpirydem odnotowali Rees D.M., Kintz P.
oraz Rop P.P. i wsp., w których badania toksykologiczne wykonane post mortem wykaza³y stê¿enia we krwi odpowiednio 3,9, 38 i
39 µg/ml [12,18,19]. Oznaczenia stê¿eñ toksycznych sulpirydu w surowicy krwi w omawianym przypadku stanowi¹ zatem uzupe³nienie profilu stê¿eñ leku we krwi i mog¹
zapocz¹tkowaæ badanie korelacji miêdzy
stê¿eniem leku we krwi a objawami toksycznymi.
Analizuj¹c wyniki oznaczeñ toksykologicznych mo¿na domniemaæ, ¿e w 3 h po
za¿ycia sulpirydu zmierzono w surowicy krwi
jego maksymalne stê¿enie (Cmax) 13,2 µg/
ml, które w kolejnych godzinach obni¿a³o siê
do wartoci 11,2 µg/ml w 7 h od przyjêcia
do Oddzia³u, a nastêpnie do stê¿enia 8,2
µg/ml w 19,5 h od przedawkowania leku.
Na podstawie zmian stê¿enia sulpirydu w
surowicy krwi mo¿na równie¿ przypuszczaæ,
¿e czas osi¹gniêcia stê¿enia maksymalnego (tmax) nie uleg³ wyd³u¿eniu i by³ w przybli¿eniu równy ok. 3 h. tmax obserwowany po
dawkach terapeutycznych waha siê w granicach 2-6 h [2,16,24]. Dyspozycja sulpirydu przy dawkach terapeutycznych pomiêdzy 100 a 400 mg zachodzi zgodnie z kinetyk¹ liniow¹ [16]. Monitoruj¹c eliminacjê w
zatruciu ostrym sulpirydem (rycina 2) mo¿na uznaæ, ¿e przebiega ona zgodnie z kinetyk¹ pierwszego rzêdu. W trakcie badañ
oceniono równie¿ szybkoæ eliminacji sulpirydu z organizmu, obliczaj¹c parametry eliminacji tj. biologiczny okres pó³trwania (t1/2)
oraz sta³¹ eliminacji (kel). Otrzymane wartoci t1/2 i kel dla sulpirydu wynosz¹ce odpowiednio 24,02 h i 0,029 h-1, dowodz¹ wyd³u¿onej eliminacji leku w zatruciu ostrym w
porównaniu do dawek terapeutycznych. Biologiczny okres pó³trwania sulpirydu podczas
terapii mieci siê w zakresie od 4 do 13 h
po podaniu leku i.v. oraz waha siê od 6 do
15 (rednio 10) h, jak równie¿ od 13 do 41
(rednio 25) h po spo¿yciu p.o. [17]. Wed³ug wiêkszoci autorów, wartoci t1/2 sulpirydu po doustnych dawkach terapeutycznych mieszcz¹ siê w zakresie od 4 do 11 h
[2,12,13,16,21,24], który przyjêto do interK. Ciszowski i wsp.

pretacji w opisywanym przypadku. Wyd³u¿ony t1/2 - od 13 do 41 h, podawany przez
Clarke prawdopodobnie dotyczy przewlek³ego przyjmowania leku [17]. Potwierdzeniem
tej tezy jest du¿a wartoæ objêtoci dystrybucji (Vd= 2-3 l/kg) oraz s³aba rozpuszczalnoæ sulpirydu w wodzie. Lek zatem ma
wiêksze powinowactwo do kompartmentu
tkankowego i wolniej eliminuje siê. Dlatego
inny bêdzie metabolizm sulpirydu u pacjentów przewlekle leczonych, ni¿ u pacjentki
zatrutej, która wczeniej nie przyjmowa³a
tego leku.
Autorska metoda oznaczenia stê¿enia
sulpirydu w surowicy krwi pozwoli³a na równoczesne oznaczenie stê¿enia chlorprotiksenu. Obecnoæ chlorprotiksenu w stê¿eniu
terapeutycznym (0,126 µg/ml) w surowicy
krwi tylko w pierwszej próbie (przy przyjêciu do Oddzia³u) mo¿e sugerowaæ przyjêcie chlorprotiksenu w dawce terapeutycznej,
co w konsekwencji wskazywa³oby na monointoksykacjê sulpirydem w opisanym przypadku. D³ugi biologiczny okres pó³trwania
chlorprotiksenu (10-30 h) wyklucza mo¿liwoæ szybkiej eliminacji leku do stê¿eñ terapeutycznych (0,03-0,3 µg/ml) i obecnoci
w moczu w krótkim czasie od spo¿ycia leków [13].
Wnioski
1. Obraz kliniczny zatrucia sulpirydem
obejmowa³ zaburzenia wiadomoci o maksymalnym nasileniu 10 pkt. w skali GCS,
tendencje do niskich wartoci CTK (minimalnie 88/45 mmHg), okresow¹ tachykardiê do
120 pobudzeñ/min, wyd³u¿enie QTc do blisko 520 ms oraz zwê¿enie renic.
2. Oznaczone stê¿enia toksyczne sulpirydu w surowicy krwi w 3, 10, 19,5 h od
za¿ycia wynosz¹ce odpowiednio 13,2; 11,2;
8,2 µg/ml stanowi¹ potwierdzenie ostrego
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zatrucia i s¹ uzupe³nieniem profilu stê¿eñ
leku.
3. Oszacowane parametry toksykokinetyczne sulpirydu tj. t1/2 =24,02;, tmax= 3 h, kel=
0,29 h-1 wskazuj¹ na zbli¿on¹ szybkoæ
wch³aniania oraz wyd³u¿on¹ eliminacjê leku
w zatruciu ostrym w porównaniu do dawek
terapeutycznych.
4. Eliminacja sulpirydu w zatruciu ostrym
przebiega zgodnie z kinetyk¹ pierwszego
rzêdu.
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