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Zaburzenia funkcji szpiku kostnego s¹ rzadkim, ale bardzo powa¿nym
objawem niepo¿¹danym d³ugotrwa³ej
terapii oraz ostrych zatruæ kwasem
walproinowym. Najczêciej obserwuje siê przemijaj¹c¹, nie ujawniaj¹c¹ siê
klinicznie ma³op³ytkowoæ. Zdecydowanie rzadziej zaburzeniu ulega linia
krwinek bia³ych i czerwonych. W pracy przedstawiono przypadek pancytopenii w przebiegu ostrego zatrucia
kwasem walproinowym u 58-letniej
pacjentki, przewlekle leczonej tym lekiem z powodu organicznych zaburzeñ
nastroju. W chwili przyjêcia chorej do
Oddzia³u Toksykologii liczba krwinek
bia³ych i czerwonych oraz wartoci hemoglobiny by³y prawid³owe, jedynie
liczba p³ytek by³a obni¿ona (36 tys./µl).
Stê¿enie kwasu walproinowego we
krwi osi¹gnê³o najwy¿sze stê¿enie w
pierwszej dobie leczenia i wynosi³o 668
µg/ml. W trakcie hospitalizacji obserwowano stopniowe obni¿anie siê liczby p³ytek krwi, krwinek bia³ych i czerwonych do wartoci minimalnych, wynosz¹cych odpowiednio: 10 tys./µl,
1,97 tys./µl, 1,71 mln/µl. Zaburzeniom
tym towarzyszy³o intensywne krwawienie z nosa, do którego dosz³o w drugiej dobie leczenia. W wyniku zastosowanej terapii objawowej, w tym przetaczania koncentratu p³ytek krwi (25
jednostek) oraz koncentratu krwinek
czerwonych (2 jednostki) stan chorej
poprawia³ siê. Tendencjê do normalizacji parametrów morfologii krwi zaobserwowano jednak dopiero w 197
godzinie hospitalizacji.

Hematological disturbances are
rare, but potentially serious complication of chronic valproate therapy. Transient asymptomatic thrombocytopenia
is most frequently described. Less
common toxicities include neutropenia and anemia. 58 years old female
with pancytopenia in the course of
acute valproic acid intoxication was
described. She had been treated with
unknown dose of valproic acid for
eight years. At admission leucocytes
and erythrocytes counts were normal,
but platelets were diminished (36 x 109/
L). Maximum serum concentration of
valproic acid reached 668 µg/mL in first
24 hours of treatment, and had
dropped into the therapeutic range
during following 12 hours. Thrombocytopenia, leucopenia and anemia with
minimal values that reached 10x109/L,
1,97 x 109/L and 1,71 x 109/L were observed. These disturbances were accompanied by spontaneous nasal
bleeding that required tamponade.
Symptomatic treatment with platelets
(25 units) and red blood cells (2 units)
transfusions were effectively applied.
After 197 hours of treatment trend in
blood parameters improvement was
seen.

Wstêp
Zaburzenia hematologiczne s¹ rzadkim
objawem ubocznym d³ugotrwa³ej terapii
kwasem walproinowym lub jego pochodnymi (walproinianem sodu, wapnia, magnezu,
diwalproinianem sodu, amidem kwasu walproinowego). Najczêstszym z nich jest
przemij¹j¹ca trombocytopenia, zaburzenia
funkcji p³ytek, rzadziej neutropenia, niedokrwistoæ makrocytarna, czy te¿ aplazja
czerwonokrwinkowa. Nastêpstwa toksycznego oddzia³ywania walproinianów na szpik
i elementy morfotyczne krwi przedstawiono
w tabeli 1 [1,8]. Zaburzenia te czêsto przebiegaj¹ bezobjawowo, bywaj¹ niezauwa¿o-

ne i zostaj¹ ujawnione przypadkowo [7].
Dysfunkcjê szpiku obserwuje siê przede
wszystkim u pacjentów leczonych przewlekle wysokimi dawkami walproinianów [1].
Rozwija siê ona pomimo przestrzegania
zasad dawkowania leku. Za stê¿enia obci¹¿one wysokim ryzykiem wyst¹pienia powik³añ hematologicznych uwa¿a siê wartoci
przekraczaj¹ce 100 µg/ml [1, 10], mimo, ¿e
za górn¹ granicê stê¿enia terapeutycznego
przyjêto 150 µg/ml [13]. Maya i wsp. stwierdzili zaburzenia hematologiczne a¿ u 55%
pacjentów, u których przekroczono tê krytyczn¹ wartoæ stê¿enia leku [1,9]. Pomimo
zaobserwowanej przez badaczy zale¿noci
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pomiêdzy wystêpowaniem zaburzeñ hematologicznych a poziomem walproinianu we
krwi, powa¿ne odchylenia obrazu krwi obwodowej w przebiegu ostrych zatruæ tym
lekiem opisywane s¹ bardzo rzadko [2,12].
Opis przypadku

58-letni¹ pacjentkê przyjêto do Oddzia³u Toksykologii w Poznaniu z powodu samobójczego zatrucia kwasem walproinowym i etanolem. Chora by³a leczona preparatem kwasu walproinowego i karbamazepiny z powodu organicznych zaburzeñ nastroju, jakie rozwinê³y siê po
zatrzymaniu kr¹¿enia 8 lat wczeniej. Czasu za¿ycia leku,
ani jego dok³adnej dawki nie uda³o siê ustaliæ.
W chwili przyjêcia do oddzia³u pacjentka by³a nieprzytomna, z zachowan¹ reakcj¹ na ból. W badaniu
neurologicznym fizjologiczne odruchy by³y zachowane,
nie stwierdzono objawów patologicznych. rednio-szerokie renice prawid³owo reagowa³y na wiat³o. Chora
by³a wydolna oddechowo (16 oddechów/min, SpO2 98%)
i kr¹¿eniowo (czynnoæ serca miarowa 84/min, cinienie têtnicze 130/70 mmHg). Nie stwierdzono odchyleñ
w badaniu przedmiotowym klatki piersiowej i brzucha.
Obserwowano okresowe pobudzenie psychoruchowe
wymagaj¹ce stosowania farmakosedacji (diazepam).
W badaniach laboratoryjnych stwierdzono prawid³ow¹ liczbê leukocytów (4,2 tys/µl) i erytrocytów (4,04 mln/
µl), stê¿enie hemoglobiny (14,0 g/dl), wartoæ hematokrytu (38,9 %) i redniej objêtoci krwinki czerwonej (96,3
fl). Liczba p³ytek krwi by³a obni¿ona i wynosi³a 36 tys/µl.
Nie stwierdzono odchyleñ od normy w badaniach biochemicznych krwi. Analizy toksykologiczne wykaza³y
wysokie stê¿enie kwasu walproinowego w surowicy (powy¿ej 600 ug/ml) oraz etanolu we krwi (1,6 promille).
Nie wykryto obecnoci innych ksenobiotyków we krwi
chorej.
Pacjentkê leczono wed³ug zasad intensywnej terapii objawowej - stosowano m.in. heparynê drobnocz¹steczkow¹ w dawce profilaktycznej. Monitorowano zarówno stan przedmiotowy chorej, jak i wartoci wybranych parametrów laboratoryjnych. W oznaczonej po 12
godzinach morfologii krwi stwierdzono wyrane obni¿enie liczby p³ytek krwi (21 tys./µl), erytrocytów (3,42 mln/
µl) i leukocytów (1,97 tys/µl). Zauwa¿ono tak¿e nieznacznie zwiêkszon¹ aktywnoæ transaminaz (AspAt 109 U/l,
AlAt 108 U/l), wzrost INR do 1,41 (norma do 1,25) i stê¿enia amoniaku we krwi do 75 µmol/l (norma do 60).
Oznaczony wówczas poziom kwasu walproinowego w
surowicy wynosi³ 668 µg/ml.
W kolejnych analizach obserwowano systematyczne zmniejszanie siê liczby p³ytek krwi: 21 tys./µl (po 11
h), 19 tys./µl (po 19 h), 13 tys/µl (po 31 h), 14 tys/µl (po
34 h). Liczba erytrocytów utrzymywa³a siê w tym czasie
na zbli¿onym poziomie - 3,42 µl (po 11h), 3,6 (po 19 h),
3,24 (po 31h), 3,12 (po 34 h), a krwinek bia³ych - ros³a:
1,97 tys/µl (po 11 h), 2,34 (po 19 h), 4,63 (po 31 h), 5,63
(po 34 h). Obserwowano tak¿e stopniowy spadek stê¿enia kwasu walproinowego w surowicy, do wartoci terapeutycznej 137,3 µg/ml (po 31 h). Zmiany wartoci
poszczególnych parametrów morfologii krwi w trakcie
leczenia chorej przedstawiono na rycinie 1.
Niewielkiemu wzrostowi liczby leukocytów towarzyszy³y stopniowo nasilaj¹ce siê kliniczne objawy infekcji
w dolnych drogach oddechowych. Pocz¹tkowo obserwowano przyspieszenie oddechu i spadek saturacji poni¿ej 94%. W badaniu przedmiotowym uwagê zawraca³a du¿a iloæ gêstej zapalnej wydzieliny oraz furczenia i
rzê¿enia stwierdzane os³uchowo nad polami p³ucnymi.
Z powodu ostrej niewydolnoci oddechowej pacjentkê
zaintubowano przez usta, a nastêpnie stosowano mechaniczne wspomaganie oddechu (CPAP, Fi02=30%,
PSV=13, PEEP 5,5) i antybiotykoterapiê (amoksycylina
z kwasem klawulanowym) wed³ug wyników posiewu
wydzieliny oskrzelowej. Ze wzglêdu na znaczn¹ trombocytopeniê (14 tys/µl), po oko³o 34 godzinach leczenia
zdecydowano siê przetoczyæ chorej 5 jednostek koncentratu p³ytek.
W kolejnym badaniu morfologii krwi obwodowej (po
43 godzinach od przyjêcia do szpitala) liczba leukocytów mieci³a siê w zakresie normy (9,78 tys/µl), erytrocytów natomiast obni¿y³a siê do 2,84 mln/µl (Hb-9,8 g/
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Tabela I
Skutki toksycznego dzia³ania walproinianów na szpik kostny i komórki krwi.
Toxic effects of valproates on bone marrow and blood cells.
Niedokrwistoæ aplastyczna

Cytopenia w jednej lub wiêcej liniach komórkowych
Wp³yw na szpik kostny

Zespó³ mielodysplastyczny
Obraz sugeruj¹cy ostr¹ bia³aczkê promielocytow¹
Niewydolnoæ szpiku z aplazj¹ erytrocytów
Niedokrwistoæ makrocytarna

Wp³yw na erytrocyty

Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa
Przemijaj¹ca erytroblastopenia

Wp³yw na leukocyty

Neutropenia
Anomalia Pelger- Huet
Ma³op³ytkowoæ

Skaza krwotoczna

Zaburzenia funkcji p³ytek
Hipofibrynogenemia
Nabyta choroba von Willebrandta

Rycina 1
Wartoci elementów morfotycznych i hemoglobiny we krwi obwodowej w kolejnych godzinach leczenia. Na
wykresie zaznaczono równie¿ poda¿ preparatów krwiozastêpczych [KP - koncentrat p³ytek, KKCz - koncentrat
krwinek czerwonych].
Blood cells counts and hemoglobin level in the course of hospital treatment. Platelets (KP) and erythrocytes (KKCz)
transfusions are also arrowed.

dl, Ht- 29,3 %, MCV- 103 fl). Wartoæ trombocytów (38
tys/µl) i brak klinicznych wyk³adników skazy krwotocznej pozwoli³y na wstrzymanie decyzji o kolejnej transfuzji p³ytek.
W trzeciej dobie hospitalizacji zaobserwowano intensywne krwawienie z prawej jamy nosowej, wymagaj¹ce za³o¿enia tamponady przedniej. Pacjentkê sedowano midazolamem i kontynuowano wspomaganie oddechu. Liczba erytrocytów wynosi³a wówczas 2,6 mln/
µl (Hb 9,1 g/dl), leukocytów 5,86 tys/µl, a p³ytek 16 tys/
µl. Chorej przetoczono wówczas kolejne 5 jednostek p³ytek krwi. Na prze³omie czwartej i pi¹tej doby leczenia
stan pacjentki poprawi³ siê. Ust¹pi³y patologiczne objawy os³uchowe i niewydolnoæ oddechowa. Ust¹pi³y zaburzenia wiadomoci. Nie obserwowano wie¿ego
krwawienia. Usuniêto rurkê intubacyjn¹ oraz tamponadê przedni¹. W kontrolnym badaniu laryngologicznym
stwierdzono obecnoæ strupów w prawym przewodzie
nosowym, lad po krwawieniu z miejsca typowego po
stronie prawej. Liczba p³ytek krwi utrzymywa³a siê wówczas na poziomie 34-28 tys/µl, leukocytów - 5,47-5,86
tys/µl, a erytrocytów - 2,4 - 2,57 mln/µl (Hb 9,0 g/dl).
W badaniu wykonanym po 137 godzinach od przyjêcia pacjentki do szpitala ponownie stwierdzono istotne zmniejszenie liczba p³ytek krwi do 16 tys/µl i zdecydowano o przetoczeniu kolejnych 5 jednostek p³ytek.
Liczba leukocytów wynosi³a 4,77 tys/µl, erytrocytów 2,6
mln/µl, hemoglobina 9,1 g/dl, a hematokryt 26,5%. Utrzymywa³o siê jeszcze podwy¿szone stê¿enie CRP - 35,24

Przegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 8

mg/l. Stwierdzono zwiêkszon¹ aktywnoæ kinazy fosfokreatynowej -1866 U/l.
W 149 godzinie hospitalizacji stan ogólny chorej by³
dobry. Nie stwierdzano istotnych odchyleñ od stanu prawid³owego w badaniu przedmiotowym, w tym cech infekcji. Odnotowano zmniejszenie stê¿enia CRP (14,5 mg/
l). W badaniach morfologii krwi zaobserwowano pancytopeniê: erytrocyty 1,71 mln/µl (Hb- 5,9 g/dl, Ht- 16,5
%), leukocyty 3,26 tys/µl, p³ytki- 15 tys/µl. Zdecydowano o przetoczeniu 2 jednostki koncentratu krwinek czerwonych, w³¹czono tak¿e dojelitow¹ poda¿ ¿elaza oraz
kwasu foliowego. W 185 godzinie leczenia szpitalnego
odnotowano wzrost wartoci hemoglobiny krwi do poziomu 11,6 g/dl oraz tendencjê wzrostow¹ liczby erytrocytów do 3,45 mln/µl, liczba p³ytek nadal jednak by³a
znacznie obni¿ona - 10 tys/µl. Z tego wzglêdu przetoczono 10 jednostek koncentratu p³ytek.
Poprawê parametrów morfologii krwi stwierdzono
w 209 godzinie od przyjêcia (9 doba leczenia). Liczba
leukocytów wynosi³a wówczas 4,13 tys/µl, erytrocytów
2,82 mln/µl (Hb-9,4 g/dl, Ht- 25,9 %), a p³ytek 32 tys./µl.
W 10 dobie pacjentka zosta³a wypisana ze szpitala w
stanie ogólnym dobrym z nastêpuj¹cymi wartociami elementów morfotycznych krwi: leukocyty 3,71 tys/µl, erytrocyty 2,68 mln/µl, Hb-9,1 g/dl, Ht- 25 %, p³ytki- 52 tys./
µl) z zaleceniem kontroli u lekarza rodzinnego.

Omówienie
Zaburzenia hematologiczne s¹ rzadkim
D. Klimaszyk i wsp.

efektem toksycznego dzia³ania walproinianów [12,13]. Ryzyko wyst¹pienia tego rodzaju odchyleñ próbowano oceniæ w badaniach wieloorodkowych prowadzonych
przez amerykañskie Orodki Kontroli Zatruæ. Analizowano w nich korelacjê pomiêdzy objawami zatrucia kwasem walproinowym, a jego stê¿eniem w surowicy 335 pacjentów. Najczêstsz¹ nieprawid³owoci¹ w
zakresie liczby elementów morfotycznych
krwi by³a przemijaj¹ca trombocytopenia
(<150 tys/µl,), któr¹ stwierdzono u 11 badanych (8%). U wszystkich tych chorych
stê¿enie kwasu walproinowego przekracza³o wartoæ 450 µg/ml [12]. W innej serii badañ analizuj¹cych ryzyko wyst¹pienia ma³op³ytkowoci, za czynniki jej sprzyjaj¹ce
uznano wysokie stê¿enie kwasu walproinowego w surowicy, p³eæ ¿eñsk¹ oraz wyjciowo nisk¹ liczbê p³ytek [10]. U przedstawionej w niniejszej pracy chorej stwierdzono
wszystkie te okolicznoci.
Za przyczynê wiêkszoci przypadków
trombocytopenii indukowanej lekami uznaje siê powstawanie autoprzeciwcia³ przeciwp³ytkowych. Smith i Boots zaobserwowali
jednak, ¿e u pacjentów leczonych kwasem
walproinowym, mechanizmem prowadz¹cym do rozwoju ma³op³ytkowoci czêciej
jest bezporednia supresja szpiku [8,11].
Zró¿nicowanie postaci trombocytopenii jest
powa¿nym problemem klinicystów [3,7]. W
ciê¿kich zatruciach kwasem walproinowym,
oprócz bezporedniej supresji szpiku, zaburzenie to mog¹ powodowaæ tak¿e dodatkowe czynniki, tj. terapia innymi lekami indukuj¹cych ma³op³ytkowoæ, np. heparyn¹,
zarówno drobnocz¹steczkow¹ jak i niefrakcjonowan¹, paracetamolem, cymetydyn¹,
sulfonamidami, wankomycyn¹ czy te¿
wspó³istniej¹ce zatrucie lekami, tj. karbamazepin¹, diklofenakiem, naproksenem czy
fenytoin¹ [3,7]. Trombocytopenia mo¿e tak¿e wyst¹piæ w przebiegu ci¹¿y czy hipersplenizmu w marskoci w¹troby [7]. Wykrycie przeciwcia³ odpowiedzialnych za wyst¹pienie ma³op³ytkowoci indukowanej lekami jest mo¿liwe tylko w przypadku heparyny, w odniesieniu do innych leków nie dysponujemy odpowiednimi testami laboratoryjnymi [3,7].
Trombocytopenia indukowana lekami
ma z regu³y charakter przemijaj¹cy, a wartoæ liczby p³ytek spada z regu³y poni¿ej 20
tys/µl [7]. Odpowied immunologiczna wystêpuje z regu³y po 5-7 dniach od pierwszego podania leku. Po kolejnym podaniu czynnika uczulaj¹cego - wystêpuje ju¿ po oko³o
12 godzinach. Zaburzenie to ustêpuje po
ca³kowitym odstawieniu leku [7]. U pacjentki opisanej w niniejszej pracy liczba p³ytek
przy przyjêciu do szpitala wynosi³a 36 tys/
µl., a w przebiegu zatrucia zmniejszy³a siê
jeszcze. Zdaniem autorów trombocytopenia
by³a efektem dzia³ania walproinianu, zarówno w przewlek³ej terapii, jak i w przebiegu
ostrego zatrucia. D³ugotrwa³e leczenie preparatem kwasem walproinowego mog³o indukowaæ trombocytopeniê, która nastêpnie
zosta³a wzmocniona przez masywne
przedawkowanie leku. Potwierdzeniem tego
wydaje siê byæ gwa³towna dynamika spadku liczby p³ytek w kolejnych godzinach hospitalizacji oraz do³¹czenie siê zaburzeñ w
zakresie innych linii komórkowych. ZaburzePrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 8

nia te nie ust¹pi³y samoistnie, pomimo odstawienia leku i obni¿enia siê jego stê¿enia
w surowicy i wymaga³y stosowania znacznych iloci preparatów krwi. Niestety niemo¿liwe by³o uzyskanie wyników morfologii
krwi sprzed ostrego zatrucia.
Leukopeniê (<3,5 tys/µl) indukowan¹
kwasem walproinowym obserwuje siê zdecydowanie rzadziej ni¿ trombocytopeniê. W
wieloorodkowym badaniu amerykañskim
stwierdzono j¹ tylko w 4 na 355 przypadków zatruæ walproinianem (3%). W dwóch
z nich liczba leukocytów by³a ni¿sza ni¿ 1,2
tys/µl, a stê¿enie kwasu walproinowego
przekracza³o wartoæ 1200 µg/ml. Obie te
osoby zmar³y, pomimo stosowania hemodializy i terapii L-karnityn¹ [12]. Toksyczne oddzia³ywanie kwasu walproinowego dotyczy
z regu³y granulocytów obojêtnoch³onnych i
mo¿e prowadziæ do nastêpowej neutropenii
[4,6]. Podobne zaburzenia mog¹ wywo³aæ
antybiotyki ß-laktamowe i karbamazepina.
Nasilenie inhibicji tworzenia komórek progenitorowych kolonii granulocytów i makrofagów (CFU-GM) przez walproiniany jest
wprost proporcjonalne do stê¿enia leku w
surowicy. Stwierdzono, ¿e przy niskich stê¿eniach terapeutycznych (60 µg/ml) produkcja CFU-GM ulega³a obni¿eniu o 26±4%,
przy poziomie 120 µg/ml obserwowano redukcjê o 67±4%, a przy wartoci 240 µg/ml
nawet o 84±27% [4,14].
Dokonuj¹c oceny zaburzeñ hematologicznych towarzysz¹cych ostremu zatruciu
walproinianami nale¿y uwzglêdniæ tak¿e
mo¿liwy niekorzystny wp³yw innych leków
niezbêdnych w terapii, np. antybiotyków ßlaktamowych. Z analizy pimiennictwa wynika, ¿e u 5-15% pacjentów leczonych ceftazydymem przez okres d³u¿szy ni¿ 10 dni
mo¿e rozwin¹æ siê neutropenia [4,6]. W prezentowanym przypadku konieczne by³o tak¿e w³¹czenie antybiotyku z powodu zapalenia p³uc. Przez 10 dni stosowano typowe
dawki amoksycyliny z kwasem klawulanowym, jednak¿e zaburzenia hematologiczne
wyst¹pi³y zanim rozpoczêto tê terapiê.
Indukowane przez walproiniany jednoczesne obni¿enie liczby elementów morfotycznych krwi w kilku liniach komórkowych
obserwuje siê bardzo rzadko [2, 5,8]. Andersen i wsp. przedstawili dwie pacjentki, u
których w trakcie zatrucia walproinianem
sodu dosz³o do niedokrwistoci, leukopenii
i trombocytopenii. Stê¿enie leku we krwi tych
chorych wynosi³o 482 µg/ml i 1440 µg/ml, a
obie kobiety by³y nim wczeniej leczone z
powodu padaczki [2]. Najni¿sze wartoci
p³ytek, leukocytów i hemoglobiny wynios³y
odpowiednio u pierwszej: 8 tys/mm3 , 4,2 tys/
mm3 i 8,7 g/dl, u drugiej natomiast 16 tys/
mm3, 1,2 tys/mm3 i 8,5 g/dl [2]. Podobnie
jak w prezentowanym przypadku, pacjentki
te wymaga³y transfuzji preparatów p³ytkowych. U ¿adnej z nich wyst¹pi³o samoistne
krwawienie [2].
Podejrzewa siê, ¿e pancytopenia indukowana przez walproininany wynika z niewydolnoci szpiku, która rozwija siê w nastêpstwie supresyjnego dzia³ania leku [1,11].
Wydaje siê prawdopodobne, ¿e przebieg
zaburzeñ opisany w niniejszej pracy tak¿e
by³ wynikiem tego rodzaju oddzia³ywania.
Mechanizm toksycznego wp³ywu walproinianów na szpik kostny zosta³ przedstawiony

przez dwa zespo³y autorów: Watts i wsp.
[14] oraz Kishi i wsp. [8]. T³umacz¹ oni, ¿e
kwas walproinowy powoduje inhibicjê komórek progenitorowych czyli prekursorów komórek krwi w szpiku, co prowadzi do zmniejszenia liczby elementów morfotycznych we
krwi obwodowej [8,14]. W pracy japoñskich
badaczy zaobserwowano pancytopeniê u 9
miesiêcznego niemowlêcia p³ci ¿eñskiej, leczonego kwasem walproinowym w dawkach
zwiêkszanych stopniowo a¿ do 64 mg/kg
mc/dobê. Po oko³o miesi¹cu od wprowadzenia wysokich dawek leku wyst¹pi³a bezobjawowa trombocytopenia. Stê¿enie leku w
surowicy wynosi³o wówczas 213 µg/ml.
Mimo zmniejszenia dawki kwasu walproinowego do 43 mg/kg mc/dobê, w kolejnych
dniach obserwowano dodatkowo anemiê i
retikulocytopeniê. W rozmazie szpiku
stwierdzono hipoplazjê erytroidaln¹ ze
zmniejszon¹ liczb¹ megakariocytów oraz
anomaliê Pelgera-Hueta dotycz¹c¹ prekursorów mieloidowych, bez neutropenii. Zaburzenia dotycz¹ce trzech linii komórkowych ust¹pi³y po ca³kowitym odstawieniu
leku. Zarówno Kishi i wsp., jak i zespó³ Watts
i wsp. dostrzegali zale¿n¹ od dawki leku inhibicjê komórek wielopotencjalnych szpiku,
g³ównie CFU-GM (jednostka tworz¹ca koloniê granulocytów i makrofagów) i CFU-E
(jednostka tworz¹ca koloniê erytrocytów)
[8,14]. Supresja szpiku wynikaj¹ca z bezporedniego toksycznego oddzia³ywania
walproinianu wi¹za³a siê z wysokimi stê¿eniami leku w surowicy (ok. 200 mg/l). Kishi i
wsp. zauwa¿aj¹ te¿, ¿e obok trombocytopenii równie czêsto mog¹ wystêpowaæ cytopenie w innych liniach komórkowych (neutropenia, anemia), jednak nie daj¹ one wyranych nastêpstw klinicznych [8].
Zarówno przedstawiony przypadek, jak
i dane literaturowe wskazuj¹, ¿e ryzyko zaburzeñ hematologicznych w przebiegu
ostrego zatrucia walproinianami jest wy¿sze
u osób wczeniej przewlekle nimi leczonych.
Niestety w przypadku pacjentki opisanej w
niniejszej pracy niemo¿liwe by³o ustalenie
dok³adnych dawek kwasu walproinowego
stosowanych w terapii, nie monitorowano
równie¿ stê¿enia leku w surowicy przed incydentem ostrego zatrucia.
Wnioski
Trombocytopenia indukowana lekami
mo¿e wyst¹piæ podczas terapii wieloma farmaceutykami. Szacuje siê ¿e zjawisko to
dotyczy oko³o kilkuset leków i wystêpuje w
1 na 100 000 ekspozycji [3]. U pacjentów
przewlekle leczonych rodkami obarczonymi tym powik³aniem, nale¿y uwzglêdniæ ryzyko jego wyst¹pienia tak¿e w przebiegu
ostrego zatrucia.
Ma³op³ytkowoæ jest równie¿ najczêstszym z zaburzeñ hematologicznych obserwowanych w trakcie d³ugotrwa³ej terapii
kwasem walproinowym. Mo¿e mieæ ona zarówno pod³o¿e immunologiczne, jak i wynikaæ z bezporedniego toksycznego dzia³ania leku na szpik kostny. Oceniaj¹c mo¿liwe przyczyny jej wyst¹pienia nale¿y tak¿e
uwzglêdniaæ obecnoæ innych czynników,
które mog¹ mieæ zwi¹zek z zastosowan¹
terapi¹ (antybiotyki, wlewy heparyny) lub z
innymi uwarunkowaniami, tj. z p³ci¹ ¿eñsk¹,
dodatkowymi schorzeniami czy interakcja541

mi lekowymi. Z tych powodów, zarówno lekarze prowadz¹cy leczenie ambulatoryjne
walproinianem, jak i zajmuj¹cy siê diagnostyk¹ i terapi¹ innych stanów chorobowych
(m.in. ostrych zatruæ) u pacjentów nim leczonych, powinni uwzglêdniaæ ryzyko wyst¹pienia trombocytopenii, szczególnie jeli dotyczy to kobiet z wczeniejszymi nieprawid³owociami w obrazie krwi obwodowej. U pacjentów leczonych kwasem walproinowym wskazana jest okresowa kontrola morfologii krwi oraz monitorowanie stê¿enia leku w surowicy, zw³aszcza jeli w terapii stosowane s¹ wysokie dawki.
Pancytopenia jest bardzo rzadkim objawem toksycznego dzia³ania walproinianów
na komórki szpiku. Jednak¿e, jak wskazuje
przedstawiony przypadek, mo¿e staæ siê
dominuj¹cym symptomem zatrucia, wymagaj¹cym terapii preparatami krwi. Do jej powstania przyczyniæ mo¿e siê wspó³istnienie
czynników predysponuj¹cych (p³eæ ¿eñska
i wczeniejsze przewlek³e stosowanie leku)
oraz wysokie stê¿enie kwasu walproinowego w przebiegu ostrego zatrucia, jak to mia³o miejsce w opisanym przypadku.
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