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Lamotrygina jest pochodn¹ fenyltriazyny wykorzystywan¹ jako lek przeciwpadaczkowy o profilu farmakologicznym zbli¿onym do fenytoiny. Chemiczna budowa nie jest zbli¿ona do
innych leków przeciwpadaczkowych,
mechanizm dzia³ania przeciwdrgawkowego polega najprawdopodobniej na
stabilizacji b³on neuronalnych poprzez
hamowanie zale¿nych od potencja³u
kana³ów sodowych i blokowaniu w ten
sposób uwalniania neuromediatorów
o dzia³aniu pobudzaj¹cym. Przeciêtne
dobowe dawki lecznicze tego leku u
doros³ych to 200 - 400 mg. Dane literaturowe dotycz¹ce zatruæ lamotrygin¹
s¹ doæ ograniczone. W ciê¿kich przypadkach zatruæ stwierdzano: pi¹czkê,
depresjê oddechow¹, nawracaj¹ce
drgawki oraz zaburzenia przewodnictwa ródkomorowego. W pracy przedstawiamy przypadek masywnego zatrucia lamotrygin¹ przyjêt¹ w celach
samobójczych w nieznanej dawce. Obserwowano g³êbok¹ pi¹czkê, niewydolnoæ oddechow¹, stan drgawkowy,
komorowe zaburzenia rytmu serca,
zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, wstrz¹s kr¹¿eniowy, rabdomiolizê i hipokaliemiê. W
trakcie zatrucia dosz³o do nag³ego zatrzymania kr¹¿enia, pacjentkê zreanimowano. Chora w dobrym stanie ogólnym opuci³a szpital po 18 dniach hospitalizacji.
Wprowadzenie
Lamotrygina (CAS - 84057-84-1; ATC
N03AX) jest pochodn¹ fenyltriazyny wykorzystywan¹ jako lek przeciwpadaczkowy o
profilu farmakologicznym zbli¿onym do fenytoiny, fenobarbitalu i karbamazepiny. Ma
te¿ s³ab¹ aktywnoæ antyfolinianow¹. Mechanizm dzia³ania przeciwdrgawkowego nie
jest ca³kowicie poznany. Postuluje siê, ¿e
polega on najprawdopodobniej na stabilizacji b³on neuronalnych poprzez hamowanie
zale¿nych od potencja³u kana³ów sodowych
i blokowaniu w ten sposób uwalniania aminokwasowych neuromediatorów o dzia³aniu
pobudzaj¹cym takich jak glutaminiany i
asparginiany [4]. Wskazaniem do podawania lamotryginy jest monoterapia napadów
czêciowych prostych i z³o¿onych oraz napadów uogólnionych (w tym pierwotnie i
wtórnie uogólnionych napadów toniczno klonicznych) u doros³ych i dzieci po 12 roku

Lamotrigine is a phenyltriazine derivative used as antiepileptic drug with
pharmacological profile similar to
phenytoin. It is chemically unrelated to
the other antiepileptic drugs and
mechanism of anticonvulsant action is
that lamotrigine inhibits sodium channels, resulting in neuronal membrane
stabilization and block of excitatory
neurotransmitter release. Mean therapeutical dose of lamotrigine is 200 400 mg/day. Overdose experience with
lamotrigine is limited. In severe cases
of poisonings there were serious effects such as: coma, respiratory depression, recurrent seizures and intraventricular conduction disturbances.
We report massive suicidal poisoning
with lamotirigine unknown dose. Clinical course was severe - we observed
deep coma, respiratory depression,
epileptical
state,
ventricular
disrhytmias, atrio-venticular heart
block,
cardiovascular
shock,
rhabdomyolysis and hypokalemia.
There was ventricular fibrillation in
course of poisoning. The patient was
successfully resuscitated and discharged on 18 hospital day.

¿ycia oraz terapia uzupe³niaj¹ca tych stanów u doros³ych i dzieci po 2 roku ¿ycia.
Równie¿ jako lek uzupe³niaj¹cy lamotrygina jest stosowana w napadach padaczkowych zwi¹zanych z zespo³em Lennoxa i
Gastauta. W psychiatrii znalaz³a zastosowanie jako podtrzymuj¹cy lek w chorobie
afektywnej dwubiegunowej [13]. Lamotrygina konfekcjonowana jest w formie tabletek
po 25, 50, 100 i 200 mg. Dawki lecznicze
wynosz¹ od 25 do 600 mg na dobê. Leczenie zaczyna siê od ma³ych dawek, przeciêtna dobowa dawka podtrzymuj¹ca to 200400 mg. Najczêstszymi objawami ubocznymi w czasie leczniczego stosowania lamotryginy s¹ wzrost wagi, wysypki skórne, ból
i zawroty g³owy, podwójne widzenie, dra¿liwoæ, sennoæ, bezsennoæ, dr¿enie, oczopl¹s, ataksja, nudnoci i zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe. Rzadziej pojawiaj¹ siê zachowania agresywne, zespó³ Stevensa-Johnsona, leukopenia, rozsiane wykrzepianie we543

wn¹trznaczyniowe, niewydolnoæ nerek i
inne.
Opis przypadku

23-letnia kobieta, choruj¹ca na padaczkê, z zaburzeniami osobowoci i zaburzeniami od¿ywiania o typie
bulimii, bêd¹c w stanie upojenia alkoholowego, za¿y³a
w celach samobójczych bli¿ej nieokrelon¹ dawkê (oko³o 100 - 200 kapsu³ek lamotryginy w formie preparatu
Lamitrin 100 mg oraz nieznan¹ iloæ baclofenu. Po za¿yciu leków wymiotowa³a, ulegaj¹c zach³yniêciu. Pocz¹tkowo przyjêta do szpitala rejonowego, gdzie po zaintubowaniu wykonano p³ukanie ¿o³¹dka uzyskuj¹c du¿¹
iloæ masy tabletkowej. Z uwagi na nawracaj¹ce drgawki i niewydolnoæ oddechow¹ otrzyma³a clonazepam i
rozpoczêto sztuczn¹ wentylacjê. Wobec ciê¿kiego stanu ogólnego pacjentkê przyjêto do Regionalnego Orodka Ostrych Zatruæ.
W chwili przyjêcia do Orodka chora by³a g³êboko
nieprzytomna, z ca³kowit¹ arefleksj¹, (w skali GCS 3 pkt.),
z drgawkami ograniczonymi do g³owy i koñczyn górnych,
z objawami zach³yniêcia (z dróg oddechowych odsysano kapsu³ki leków), sztucznie wentylowana respiratorem, SpO2 - 94 %. Cinienie têtnicze krwi pocz¹tkowo
100/60 mmHg szybko obni¿y³o siê do 85/50 mmHg, akcja serca by³a miarowa 120/min z rytmem zatokowym.
Temperatura cia³a wynosi³a 35 st. C. Badania toksykologiczne potwierdzi³y obecnoæ w moczu baclofenu (metod¹ TLC) oraz etanolu we krwi w stê¿eniu 0.8 . Oznaczenie lamotryginy by³o poza mo¿liwociami diagno-

stycznymi laboratorium. W badaniach analitycznych
stwierdzono hiponatremiê -128 mmol/l i hipokaliemiê 2.89 mmol/l. W badaniu gazometrycznym hiperkapnia 63.2 mmHg, przy pO2 - 80.2mmHg. Wyniki pozosta³ych
badañ laboratoryjnych przedstawiono w tabeli I. Stan
chorej gwa³townie pogarsza³ siê, w 3 godzinie leczenia
wyst¹pi³ czêstoskurcz komorowy z niewyczuwalnym têtnem na obwodzie, przechodz¹cy nastêpnie w migotanie komór. W wyniku podjêtej resuscytacji kr¹¿eniowooddechowej uzyskano powrót rytmu wêz³owego o czêstoci 80/min. W kolejnych godzinach wyst¹pi³ zupe³ny
blok przedsionkowo-komorowy z zastêpczym wolnym
rytmem komorowym 40/min, co wymaga³o zastosowania stymulacji endokawitarnej. W pierwszej dobie leczenia obserwowano nawracaj¹ce komorowe i nadkomorowe z³o¿one zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami
przewodnictwa ródkomorowego, ju¿ bez nastêpstw hemodynamicznych. W drugiej dobie powróci³ miarowy
rytm zatokowy z wyd³u¿eniem odstêpu QTc, który w pe³ni znormalizowa³ siê w 4 dobie leczenia. Stan chorej stopniowo poprawia³ siê, w 4 dobie leczenia zakoñczono respiratoroterapiê, a w 5 dobie pacjentkê ekstubowano.
Po odzyskaniu przez pacjentkê przytomnoci obserwowano objawy encefalopatii w postaci spowolnienia psychoruchowego, zaburzeñ równowagi, ataksji, zaburzeñ
mowy i pamiêci, które w znacznej mierze uleg³y regresji. Wykonana tomografia komputerowa g³owy nie ujawni³a zmian patologicznych w zakresie mózgowia. W toku
dalszego leczenia obserwowano remisjê objawów zach³ystowego zapalenia p³uc oraz rabdomiolizy. W 18

dobie hospitalizacji pacjentkê przeniesiono do szpitala
psychiatrycznego celem dalszego leczenia zaburzeñ depresyjnych.

Dyskusja
Dane dotycz¹ce zatruæ lamotrygin¹ s¹
ograniczone, gdy¿ jest ona stosukowo nowym lekiem przeciwpadaczkowym. Do niedawna dane literaturowe wskazywa³y na
doæ ma³¹ toksycznoæ tego leku [8]. Opisywano g³ównie nudnoci i wymioty, sennoæ, zawroty g³owy, oczopl¹s, ataksjê i
zniesienie odruchów, bez depresji oddechu
[2,3]. Zatrucia maj¹ najczêciej charakter
suicydalny. Obecnie wiedza na temat zatrucia lamotrygin¹ uleg³a znacznemu poszerzeniu.
Minimalna dawka miertelna lamotryginy oceniana jest na ponad 15g [13]. W Stanach Zjednoczonych opublikowano retrospektywny przegl¹d 493 przypadków
przedawkowania lamotryginy. W 52,1%
przypadków zatruæ nie stwierdzono ¿adnych
objawów, oko³o 30% mia³o nieznaczne objawy, 14,8% umiarkowane, a u 2,6% objawy by³y powa¿ne. Dawki u chorych z powa¿nymi objawami zawiera³y siê w przedzia-

Tabela I
Wyniki badañ laboratoryjnych.
Laboratory tests results.
Czas od za¿y cia leków

I doba

II doba

HGB (g/dl)

12,1

III doba

V doba

XVI doba

13,0

9,9

11,7

RBC (T/l)

4,8

4,64

3,45

4,01

WBC (G/l)

10,8

16,1

9,8

6,2

PLT (G/l)

316,0

176,0

183,0

695,0

I NR

1,38

1,17

APTT (sek)

40,6

30,0

Glukoza (m g/dl)

98

284

Kreaty nina (m g/dl)

1,05

BUN (m g/dl)
AST (U/L)

104

77

1,00

0,64

0,89

22

22

15

226

16
17

70

261
76

ALT (U/L)

32

CPK (U/L)

2386

Troponina (ng/m l)

0,0

Bilirubina (m g/dl)

0,3

1,8

122

395
154

114

11930

5404

1,7

0,5

0,8

30

42

¯elazo (µg/dl)
Na (m m ol/l)

129; 132

136

128

141

139

K (m m ol/l)

2,89; 4,05

3,84

5,02

3,38

3,86

Ca (m Eq/l)

1,07

1,15

1,10

1,20

1,16

C.w ³ 1020; pH 6,0,
bia³ko, cukier, aceton - nb;
nab³. p³. - poj Osad: leu 1-2; 4-7
ery w

C.w ³ 1020; pH 7,0,
bia³ko, cukier, aceton - nb;
nab³. p³. - poj
Osad: leu poj; 20-30 ery w

C.w ³ 1020; pH 7,5,
bia³ko, cukier, aceton - nb;
nab³. p³. - liczne.
Z pêcherza -0-2
Osad: leu poj; ery -nb.

+

+

M ocz

Gazom etria:
pH

7,330

7,398

7,496

7.538

7,480

pO2

80,2

89,9

72,4

102,2

67,0

pCO2

63,2

36,0

25,1

27,0

34,3

HCO

32,6

21,7

19,0

22,5

25,0

4,5

-2,4

-2,3

1,3

2,0

BE
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le 400-22500 mg. Nie zaobserwowano wyranej zale¿noci miêdzy dawk¹, stwierdzanymi objawami. Opisywano nastêpuj¹ce
objawy: sennoæ (20,9%), wymioty (11%),
nudnoci (5,1%), zawroty g³owy (4,5%), tachykardia (4,3%), spl¹tanie (2,2%), pobudzenie (2%), wysypka (1,8%), be³kotliwa
mowa (1,8%), dr¿enie (1,8%), oczopl¹s
(1,6%), drgawki (1,6%), zamazane widzenie (1,4%), depresja oddechowa (0,6%),
zaburzenia przewodnictwa (0,4%). W tej
grupie nie stwierdzono zgonów [11]. W przypadkach ciê¿kich zatruæ lamotrygin¹ opisywano ze strony uk³adu kr¹¿enia najczêciej
tachykardiê, poszerzenie zespo³ów QRS,
zaburzenia przewodnictwa przedsionkowokomorowego i ródkomorowego [1,3]. Ze
strony uk³adu oddechowego opisywano depresjê oddechow¹, natomiast ze strony
uk³adu nerwowego pi¹czkê [11] i stany
drgawkowe [6]. Stwierdzano te¿ znacz¹ce
zaburzenia elektrolitowe: hiponatremiê i hipokaliemiê [10,12,16].
Lamotrygina szybko i w ca³oci wch³ania siê z przewodu pokarmowego po doustnym przyjêciu z ca³kowit¹ biodostêpnoci¹
98%, osi¹gaj¹c maksymalne stê¿enie we
krwi po 2-3 godzinach [17]. Wi¹¿e siê w 55
% z bia³kami osocza. Objêtoæ dystrybucji
wynosi od 0.9 do 1.3 l/kg. Lamotrygina jest
metabolizowana w w¹trobie poprzez sprzêganie z kwasem glukuronowym do nieaktywnych metabolitów i wydalanych w 94%
z moczem [18]. Lecznicze stê¿enie we krwi
okrelane jest na poziomie od 1 do 3 µg/ml.
Stê¿enia przekraczaj¹ce 13 µg/ml wi¹¿¹ siê
z wystêpowaniem objawów ubocznych [0].
Ilociowe oznaczanie lamotryginy w p³ynach
ustrojowych jest mo¿liwe metod¹ wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
[9]. Opisano te¿ metodê immunofluorometryczn¹ [14].
W omawianym przez nas przypadku nie
jest w pe³ni znana dawka za¿ytej lamotryginy, wynosi³a ona najpewniej oko³o 10 do 20
g lamotryginy. Dodatkowym ksenobiotykiem
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w tym zatruciu by³ baclofen (tak¿e w bli¿ej
nieokrelonej dawce). O ile niektóre z obserwowanych ciê¿kich objawów zatrucia
(depresja orodkowego uk³adu nerwowego
i oddechowa) s¹ bardziej typowe dla zatrucia baclofenem, to pozosta³e objawy odnotowane w prezentowanym przypadku wystêpuj¹ rzadko przy przedawkowaniu tego leku.
Za efekt toksyczny lamotrygin¹ nale¿y uwa¿aæ oporny na leczenie stan drgawkowy
(wymagaj¹cy podawania du¿ych dawek
benzodiazepin, barbituranów, a nawet leków
zwiotczaj¹cych), zaburzenia rytmu i przewodnictwa miênia sercowego (w postaci
dysrytmii komorowej, zaburzeñ przewodnictwa przedsionkowo-komorowego i ródkomorowego). Dodatkowo wspó³istniej¹ce zaburzenia elektrolitowe (hipokalemia, hiponatremia) utrudnia³y skuteczne leczenie. Rabdomioliza by³a wynikiem stanu drgawkowego i jest opisywana w przypadkach zatruæ
lamotrygin¹ [15].
Leczenie zatruæ lamotrygin¹ to przede
wszystkim intensywne podtrzymywanie
funkcji ¿yciowych. Dekontaminacja przewodu pokarmowego i podanie wêgla aktywowanego mog¹ byæ skuteczne jedynie w bardzo wczesnej fazie zatrucia z uwagi na szybkie wch³anianie leku do krwioobiegu. Do
zwalczania komorowych zaburzeñ rytmu
serca zalecana jest lidokaina oraz amiodaron, a zaburzenia przewodnictwa wymagaj¹ podawania atropiny, izoproterenolu, a w
razie potrzeby stymulacji endokawitarnej.
Skutecznoæ metod przyspieszaj¹cych eliminacjê, takich jak hemodializa nie jest ustalona. Oceniono, ¿e oko³o 17% ogólnoustrojowej iloci lamotryginy jest eliminowana w
czasie 4-godzinnej hemodializy, a czas po³owiczej eliminacji leku skraca siê z 59.6 do
15,5 godziny [7]. Acetaminofen zwiêksza
klirens lamotryginy, jednak zastosowanie
tego leku w zatruciach lamotrygin¹ nie zosta³o ustalone [5,16].
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