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Ciê¿kie zatrucie digoksyn¹ - opis przypadku
Severe digoxin poisoning a case study
Glikozydy naparstnicy s¹ jednymi
z najstarszych leków u¿ywanych w
kardiologii. Aktualnie ze wzglêdu na
ograniczone wskazania do ich stosowania (zaawansowana niewydolnoæ
kr¹¿enia, najczêciej wspó³istniej¹ca
z migotaniem przedsionków), rzadko
spotykamy siê z przypadkami zatrucia
t¹ grup¹ leków. Digoksyna wywiera
wp³yw na serce poprzez dzia³anie inotropowe i batmotropowe dodatnie oraz
chronotropowe i dromotropowe ujemne. Glikozydy nasercowe charakteryzuj¹ siê w¹skim oknem terapeutycznym, dlatego podczas leczenia nimi
³atwo dochodzi do wyst¹pienia objawów "przenaparstnicowania". U osób
przyjmuj¹cych preparaty digoksyny
stê¿enie terapeutyczne leku powinno
utrzymywaæ siê w zakresie 1-2 ng/ml,
a objawy toksyczne wystêpuj¹ przy
stê¿eniu > 2,8 ng/ml i zwi¹zane s¹
g³ównie z zaburzeniami pracy serca i
uk³adu kr¹¿enia, jak równie¿ dolegliwociami ze strony przewodu pokarmowego i OUN. Przedstawiamy przypadek 45-letniej pacjentki, która w celach samobójczych przyjê³a oko³o 100
tabletek digoksyny a 0,25 mg. Mimo
szybko zastosowanego p³ukania ¿o³¹dka oraz podawania wêgla aktywowanego, wyjciowo stê¿enie leku we
krwi chorej wynosi³o 12,0 ng/ml. Podczas pobytu na oddziale obserwowano typowe objawy ciê¿kiego zatrucia:
pocz¹wszy od dolegliwoci gastrycznych (silnych nudnoci, wymiotów), do
licznych i ciê¿kich zaburzeñ rytmu i
przewodzenia. Stwierdzono blok AV I,
II i III stopnia, liczne, w tym gromadne
pobudzenia dodatkowe pochodzenia
komorowego i ponadkomorowego. Zaburzenia przewodzenia wymaga³y zastosowania czasowej stymulacji endokawitarnej. Ze wzglêdu na niedostêpnoæ swoistej odtrutki (przeciwcia³a
przeciwdigoksynie), nieskutecznoæ
metod pozaustrojowej eliminacji leku,
najskuteczniejsz¹ metod¹ leczenia
pozostaje leczenie objawowe, wyrównywanie zaburzeñ elektrolitowych i
kontrola pracy serca.

Digitalis glycosides are among
the oldest drugs used in cardiology.
Nowadays, due to the limited indications for their use (advanced heart
failure, usually concomitant with
atrial fibrillation), cases of poisoning
induced by this class of drugs are
rarely observed. Digoxin produces a
positive inotropic and bathmotropic
effect on the heart, but has a negative chronotropic and dromotropic
effect. Cardiac glycosides have a narrow therapeutic window, so digitalis
treatment can easily lead to symptoms of overdose. In patients taking
digoxin, the drug therapeutic level
should be maintained at 1-2 ng/ml;
the toxic effects occur at concentrations > 2.8 ng/ml and are mainly related to disturbances of cardiac function and of the circulatory system, as
well as gastrointestinal symptoms
and CNS disturbances. We present,
a 45-years-old patient who was hospitalized following the ingestion with
suicidal intent of 100 0.25 mg tablets
of digoxin. In spite of rapidly applied
gastric irrigation and administration
of activated charcoal, the drug level
in the patient's blood was estimated
at 12.0 ng/ml. During her stay on the
ward, typical symptoms of severe
poisoning were observed: from gastric symptoms (severe nausea, vomiting)
to
numerous
severe
arrhythmias and conduction disturbances. Type I, II and III AV blocks
were detected, as well as numerous
ventricular and supraventricular
extrasystoles. These conduction disorders required the use of temporary
endocardial pacing. Due to the unavailability of specific antidotes (antidigitalis antibodies) and lack of efficient methods of extracorporeal
elimination of the drug, symptomatic
treatment comprising the correction
of electrolyte disturbances and heart
rate control remains the most effective

Wstêp
Glikozydy nasercowe, to leki, które od
ponad 200 lat znajduj¹ zastosowanie w kardiologii. Ju¿ w roku 1785 angielski lekarz

Wiliam Withering wykaza³, ¿e przetwory z
lici naparstnicy wspomagaj¹ leczenie
obrzêków towarzysz¹cych niewydolnoci
kr¹¿enia pochodzenia sercowego. Glikozy515

dy sk³adaj¹ siê z piercienia steroidonowego po³¹czonego z piercieniem laktonowym
(aglikon) oraz z czêci cukrowej, cz¹steczek
monosacharydów (genina). Aglikon odpowiada za dzia³anie na miêsieñ sercowy, natomiast genina warunkuje fizykochemiczne
w³aciwoci tych leków [9]. Obecnie w leczeniu stosuje siê glikozydy naparstnicy
purpurowej (digoksyna, digitoksyna, lantozyd C) oraz glikozydy cebuli morskiej (scillaren i proscillarydyna). Digoksyna- glikozyd
wyizolowany z naparstnicy we³niastej (Digitalis lanata) [16], podany doustnie dobrze
wch³ania siê z przewodu pokarmowego. W
20 - 30% wi¹¿e siê z bia³kami osocza. Dzia³anie leku ujawnia siê po 1-2 godzinie, a
maksymalny efekt obserwuje siê po up³ywie 6-8 godzin. Wydalana jest g³ównie przez
nerki w niezmienionej postaci, a t1/2 w surowicy wynosi 36-43 h [9]. Digoksyna wp³ywa na miêsieñ sercowy, miênie poprzecznie pr¹¿kowane i g³adkie, cewki nerkowe i
orodek nerwu b³êdnego. Dzia³anie to jest
zró¿nicowane i wykazuje najwiêksze powinowactwo do kardiomiocytów. G³ówny mechanizm dzia³ania na poziomie komórkowym polega na swoistym blokowaniu trifosfatazy adenozyny, a przez to wymiany jonów Na+/K+ i zwiêkszeniem uwalniania jonów Ca++ z siateczki ródplazmatycznej.
Jony wapniowe wp³ywaj¹ na szybkoci i
zakres skracania elementów kurczliwych
miocytów - dzia³anie inotropowododatnie
[10]. Wp³ywaj¹ tak¿e na uk³ad przewodz¹cy serca poprzez zmniejszenie szybkoci
powstawania impulsów w wêle zatokowo przedsionkowym oraz przewodzenie w wêle przedsionkowo-komorowym - ujemne
dzia³anie dromotropowe (wtórne do stymulacji nerwu b³êdnego oraz hamowania aktywnoci wspó³czulnej). Poprzez dzia³anie
na w³ókna Purkiniego zwiêkszaj¹ pobudliwoæ miêni komór serca (batmotropizm).
Digoksyna wp³ywa tak¿e na orodkowy
uk³ad nerwowy, receptory a-adrenergiczne
i zmniejszenie wydzielania reniny [4,9]. Aktualnie lek ten stosuje siê w cile okrelonych wskazaniach. Znajduje zastosowanie
w leczeniu przewlek³ej niewydolnoci kr¹¿enia, zw³aszcza u pacjentów z migotaniem
lub trzepotaniem przedsionków z szybk¹
akcja komór [6,15]. Najwiêksza wad¹ tego
leku jest w¹ski indeks terapeutyczny. U chorych leczonych digoksyn¹ stê¿enie leku
powinno wynosiæ 1 - 2 ng/ml, a objawy toksyczne wystêpuj¹ przy stê¿eniu > 2,8 ng/
ml. Dzia³ania niepo¿¹dane zwi¹zane s¹ z
zaburzeniami pracy serca i uk³adu kr¹¿enia
oraz dolegliwociami ze strony przewodu
pokarmowego i OUN [2].
Opis przypadku

Pacjentka lat 45, z wieloletnim wywiadem zaburzeñ
depresyjnych, zosta³a skierowana z izby przyjêæ szpitala powiatowego i przyjêta do Regionalnego Orodka
Toksykologii Klinicznej z powodu zatrucia glikozydami
naparstnicy. Z wywiadu chora za¿y³a w celu samobójczym oko³o 100 tabletek digoksyny po 0,25 mg. W IP
szpitala powiatowego wykonano p³ukanie ¿o³¹dka oraz
podano wêgiel aktywowany. W chwili przyjêcia do ROTK
(oko³o 3 godziny po zatruciu) pacjentka by³a w stanie ogólnym ciê¿kim, w logicznym kontakcie, spowolnia³a psycho
-ruchowo. W zapisie ekg stwierdzono ca³kowity blok przedsionkowo-komorowy, z czynnoci¹ komór ok 33/min (rycina 1), RR - 110/60 mmHg, temp. cia³a 36,8 st.C. W badaniach laboratoryjnych poziom digoksyny 12 ng/ml.
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Rycina 1
EKG pacjentki w dniu przyjêcia. Blok AV IIIo.
ECG during admission day. AV IIIo bloc.

Rycina 2
Badanie holterowskie. Periodyka Wenckebacha
Holter examination. Wenckebach's periodicity.

Rycina 3
Badanie holterowskie. Zaburzenia rytmu serca.
Holeter examination. Cardiac arrhytmias.
Tabela I
Wybrane badania laboratoryjne z pierwszej doby hospitalizacji.
Selected laboratory results during admission Day.
RBC (4,00-5,20 M /uL)

4,43

Glukoza (60-99 m g/dl)

85

HGB (12,0-16,0 d/dl)

12,9

Bilirubina (0,3-1,2 m g/dl)

0,4

WBC (4,3-10,0 K/uL)

12,6

ALT (1-32 U/L)

19

PLT (130-400 K/uL)

198

AST (1-32 U/L)

34

I NR

1,00

Sód (132-145 m m ol/l)

140

pH (7,35-7,45)

7,367

Potas (3,7-5,1 m m ol/l)

4,5

pCO2 (m m Hg)

45,8

Chlor (95-107 m m ol/l)

99

pO2 (m m Hg)

57,1

Wapñ ca³kow ity (2,12-2,62 m m ol/l)

2,15

BE (m m ol/l)

0,0

Kreaty nina (0,6-1,1 m g/dl)

0,8

Pozosta³e badania: morfologia, parametry w¹trobowe, nerkowe, poziom elektrolitów, równowaga kwasowo-zasadowa pozostawa³y w granicach normy (tabela I).
Ze wzglêdu na ciê¿kie zaburzenia rytPrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 8

mu serca, chora zosta³a objêta intensywnym
nadzorem kardiologicznym oraz wymaga³a
zastosowania stymulacji serca - za³o¿ono
elektrodê endokawitarn¹. W kolejnej dobie
hospitalizacji wykonano dobowe monitoroJ. Szponar i wsp.

wanie pracy serca metoda Holtera. W zapisie uwidoczniono liczne zaburzenia rytmu,
tj. blok przedsionkowo- komorowy (A - V)
IIIo, blok A - V IIo typ 2:1, okresowo periodykê Wenkebacha (rycina 2), blok A-V Io,
liczne pobudzenia dodatkowe pochodzenia
ponadkomorowego i komorowego uk³adaj¹ce siê w bigeminie, trigeminie oraz pobudzenia gromadne (rycina 3).
W³aciwa terapia wymaga³a monitorowania pracy serca, wielokrotnego oznaczania parametrów laboratoryjnych (elektrolitów, parametrów nerkowych, równowagi
kwasowo-zasadowej oraz poziomu leku). W
kolejnych badaniach poziom digoksyny wynosi³ 3,9; 3,8; 1,4 ng/ml (4 doba). W ci¹gu
pierwszych trzech dni hospitalizacji u chorej obserwowano uporczywe nudnoci i wymioty. Pacjentka zg³asza³a ból i zawroty g³owy. W kontrolnym badaniu holterowskim,
wykonanym w czwartej dobie, nie obserwowano istotnych zaburzeñ pracy serca. Elektroda endokawitarna zosta³a usuniêta w 5
dobie pobytu na oddziale. W leczeniu stosowano: p³ynoterapiê, KCl, MgSO4, atropinê, lignokainê, ranitydynê, metoclopramid,
cefuroxym, dexametazon, diazepam. W
trakcie pobytu pacjentkê konsultowano
psychologicznie i psychiatrycznie. W stanie
ogólnym dobrym, w ósmej dobie, chora zosta³a wypisana ze szpitala z zaleceniem
dalszego leczenia w poradni zdrowia psychicznego.
Dyskusja
Zatrucia digoksyn¹ s¹ powszechnym
problemem w praktyce klinicznej, jednak
wykorzystywanie glikozydów naparstnicy w
celach samobójczych jest rzadkie. Z objawami przenaparstnicowania spotykaj¹ siê
najczêciej lekarze internici i kardiolodzy.
Starsze badania wykaza³y, i¿ przedawkowanie glikozydów wystêpowa³o u 8 - 35% osób
stosuj¹cych te leki, a miertelnoæ waha³a
siê w granicach 3 - 21 - 41% [3,11,18]. Wed³ug nowych badañ, szacuje siê, ¿e objawy
przedawkowania mog¹ dotyczyæ oko³o 4%
pacjentów przyjmuj¹cych glikozydy [3].
Du¿a toksycznoæ tych leków wi¹¿e siê z
niewielk¹ ró¿nic¹ miêdzy dawk¹ lecznicz¹,
a toksyczn¹. To zjawisko nasila siê w niewydolnoci nerek i zaburzeniach elektrolitowych tj.: hipokaliemia, hipomagnezemia,
hiperkalcemia [14]. Objawy przedawkowania u osób starszych obserwuje siê ju¿ przy
terapeutycznych dawkach leku [1,17,19].
Zwi¹zane jest to czêsto z chorobami wspó³istniej¹cymi (niedoczynnoci¹ tarczycy,
przewlek³ymi chorobami p³uc, wyniszczeniem, ostr¹ hipoksemi¹), czy stosowanym
leczeniem (leki moczopêdne, werapamil,
barbiturany, fenytoina, amiodaron, cyklosporyna, propafenon). W ró¿nicowaniu nale¿y
zwróciæ uwagê, i¿ niekiedy objawy zatrucia
zwi¹zane s¹ z dzia³aniem substancji immunologicznie podobnych do digoksyny (digoxin-like immunoreactive substance - DLIS)
[13]. Najczêstszymi objawami zatrucia gli-
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kozydami naparstnicy s¹ zaburzenia gastroenterologiczne (jad³owstrêt, nudnoci, wymioty, wzdêcia i biegunka) oraz zmiany neurologiczne w postaci zaburzeñ czucia, orientacji, snu i widzenia. Charakterystycznym
objawem neurologicznym jest zmiana percepcji widzenia - widzenie na ¿ó³to. Kardiotoksycznoæ jest najbardziej niebezpiecznym symptomem zatrucia glikozydami. Wystêpuje w postaci ró¿nych zaburzeñ rytmu i
przewodzenia: ekstrasystolie ponadkomorowe, czêstoskurcz nadkomorowy, trzepotanie przedsionków, bloki A-V Io, IIo i IIIo, ekstrasystolie komorowe (w tym wieloogniskowe i gromadne), do rzadko wystêpuj¹cych tachykardii komorowych i migotania
komór [3,4,8]. W przypadku ostrego zatrucia, gdy krótki jest czas od przyjêcia substancji, stosuje siê dekontaminacje przewodu pokarmowego (p³ukanie ¿o³¹dka, podanie wêgla aktywowanego) [4]. W trakcie leczenia istotne jest wykrywanie i wyrównywanie zaburzeñ elektrolitowych i sta³a ocena czynnoci elektrycznej serca. W terapii
zaburzeñ przewodzenia stosuje siê atropinê, w tachykardii komorowej lidokainê, fenytoinê, beta-blokery i siarczan magnezu.
W powa¿nych zaburzeniach rytmu wykonuje
siê kardiowersjê (rozpoczynaj¹c od ma³ego
napiêcia pr¹du) lub elektrostymulacjê serca. Ciê¿kie zatrucia s¹ wskazaniem do podania swoistych przeciwcia³ przeciwdigoksynowych (Digoxin-Specific Fab Antibody
Fragments) [5]. Stosuje siê je w przypadku
wyst¹pienia czêstoskurczu komorowego,
bloku A-V IIo i IIIo opornym na dzia³anie atropiny, hiperkalcemii > 5,5 mmol/l, za¿yciu
ponad 10 mg digoksyny, czy gdy stê¿enie
leku w surowicy wynosi ponad 10 ng/ml [15].
Digoksyna nie jest skutecznie usuwana z
ustroju przez hemodializê i dializê otrzewnow¹. Istniej¹ pojedyncze doniesienia o zastosowaniu plazmaferezy w leczeniu ciê¿kiego zatrucia digoksyn¹ [7]. Na modelach
szczurzych wykazano kardioprotekcyjny
wp³yw wlewu glukozy z insulina na przebieg
zatrucia glikozydami [12].
Samobójcze zatrucia glikozydami nasercowymi nie nale¿¹ do czêstych. U chorej
obserwowano typowe objawy zatrucia, pocz¹wszy od objawów gastrycznych, poprzez
neurologiczne, a¿ do tych zwi¹zanych z uk³adem sercowo-naczyniowym. Nie zg³asza³a
charakterystycznych dla intoksykacji digoksyn¹ zaburzeñ widzenia. Za ciê¿kim przebiegiem zatrucia przemawia wysokie stê¿enie leku oznaczone w surowicy krwi (12 ng/
ml) oraz grone dla ¿ycia zaburzenia rytmu
serca, wymagaj¹ce stosowania czasowej
stymulacji serca (elektroda endokawitarna).
Mimo wskazañ do zastosowania przeciwcia³
przeciwdigoksynowych, nie zastosowano
takiego leczenia ze wzglêdu na brak dostêpnoci preparatu. Wobec braku udokumentowanej skutecznoci plazmaferezy oraz nieskutecznoci hemodializy, zrezygnowano z
próby pozaustrojowej eliminacji leku. Na
przebieg zatrucia korzystny wp³yw mia³ nie-

w¹tpliwie m³ody wiek pacjentki brak chorób
wspó³istniej¹cych i terapii lekami, które mog³y nasilaæ toksycznoæ digoksyny. Mimo,
¿e wskazania do stosowania glikozydów naparstnicy s¹ ograniczone, wielu lekarzy styka siê z przypadkami przedawkowania tych
leków. Objawy przenaparstnicowania
mog¹ wyst¹piæ ju¿ przy terapeutycznym
poziomie leku i stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia pacjenta. Bardzo wa¿ne jest wczesne
rozpoznanie zagro¿enia i modyfikacja terapii. W przypadkach ostrych zatruæ konieczne jest w³aciwe postêpowanie objawowe i
cile monitorowanie w oddziale intensywnej opieki.
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