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Przypadkowe spo¿ycie 11 tabletek montelukastu
Accidental consumption of 11 tablets of montelukast
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W pracy opisano przypadek przedawkowania montelukastu u 8.
letniej dziewczynki, choruj¹cej od 6 lat na astmê oskrzelow¹.
Dziewczynka spo¿y³a 11 tabletek po 5 mg  w sumie 55 mg tego leku.
W chwili przyjêcia do szpitala dziecko by³o w dobrym stanie ogólnym.
Po 24 godzinnej hospitalizacji dziewczynka zosta³a wypisana do domu.
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A case of montelukast overdosage in 8 years old girl, suffering
from asthma was described. The girl consumed 11 tablets (a 5 mg) of
this drug (55 mg). At the time of admission to the hospital, the child
was in a good general state. After 24 hours observation, the girl was
discharged from the hospital.
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Z powodu zatruæ w Polsce rocznie hospitalizowanych
jest ponad 60 000 dzieci, sporód nich oko³o 120 umiera
[1]. G³ówn¹ przyczyn¹ przypadkowych zatruæ u dzieci
s¹ najczêciej znajduj¹ce siê w rodowisku domowym
leki [2]. W zwi¹zku z tym chcielimy przedstawiæ nastêpuj¹cy przypadek:

zasadowej krwi oraz stê¿enie sodu, potasu, glukozy, mocznika i kreatyniny a tak¿e oznaczono aktywnoæ transaminaz (AlAT i AspAT) w surowicy krwi. Wyniki tych badañ mieci³y siê w granicach normy (tabela I). Podano
500 ml p³ynów do¿ylnie (0,9% NaCl i 5% glukozy w stosunku 2:1) oraz kontynuowano poda¿ leków przeciwbakteryjnych i przeciwalergicznych. Po 24 godzinnej obserwacji w warunkach szpitalnych w trakcie której nie zanotowano zaburzeñ dotycz¹cych têtna, cinienia têtniczego oraz diurezy dziewczynka w stanie ogólnym dobrym
zosta³a wypisana do domu.

Opis przypadku

8 letnia dziewczynka Z.K. (nr historii choroby
1804/2001), choruj¹ca od 2-go roku ¿ycia na astmê
oskrzelow¹ zosta³a przyjêta do Kliniki po przypadkowym
spo¿yciu 55 mg (11 tabletek po 5 mg) montelukastu (Singulair). Preparat ten stosowany by³ u niej przewlekle, obok Tabela I. Wyniki badañ laboratoryjnych dziewczynki Z.K
takich leków jak flutikazon (Flixotide), Berodual i cetyryzyna (Zyrtec) w leczeniu astmy. Ze wzglêdu na objawy
HGB (G/dl)
14,1
zapalenia oskrzeli w dniu poprzedzaj¹cym hospitalizaHTK
(%)
43
cjê dziecko zaczê³o otrzymywaæ azytromycynê (SummaRBC (M/µl)
4,601
med) i ambroksol (Mucosolvan). Od momentu spo¿ycia
montelukastu do chwili przyjêcia do szpitala up³ynê³o
MCHC (%)
33,0
5 godzin. W izbie przyjêæ wykonano p³ukanie ¿o³¹dka.
WBC (K/µl)
5,6
Dziecko by³o wstanie ogólnym dobrym, bez zaburzeñ
AlAT (U/L)
12
wiadomoci. Z odchyleñ od stanu prawid³owego zauwaAspAT (U/L)
22
¿ono jedynie zmiany os³uchowe nad polami p³ucnymi pod
Kreatynina (mg/dl)
0,42
postaci¹ zaostrzenia szmeru pêcherzykowego, licznych
Mocznik
(mg/dl)
30,7
rzê¿eñ rednio i grubobañkowych oraz wistów. Zlecono
monitorowanie têtna, cinienia têtniczego krwi oraz diurezy. Wykonano nastêpuj¹ce badania laboratoryjne: morfologiê krwi obwodowej, badanie równowagi kwasowo-
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OMÓWIENIE
Astma oskrzelowa jest obecnie jedn¹ z najczêstszych
przewlek³ych chorób u dzieci, a równie¿ wród doros³ych
czêstoæ jej wystêpowania wzrasta w ostatnich latach [3].
Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, i¿ w co 4. polskim
domu znajduj¹ siê leki stosowane w terapii chorób na tle
alergicznym. Wród nich spotykamy coraz czêciej antagonistów receptorów leukotrienów. S¹ to leki odznaczaj¹ce siê wysok¹ skutecznoci¹ kliniczn¹, przyjazn¹ dla
pacjenta form¹ podawania, a równie¿ co jest nie mniej
wa¿ne s¹ one bezpieczne i wykazuj¹ niewiele dzia³añ
niepo¿¹danych [4]. Pojawiaj¹ce siê ostatnio doniesienia

mówi¹ce o mo¿liwoci wystêpowania uszkodzenia w¹troby wród pacjentów przyjmuj¹cych zafirlukast, inny
sporód inhibitorów leukotrienów spowodowa³y koniecznoæ wykonania licznych badañ u naszego pacjenta [5].
W opisywanym przez nas przypadku nie dosz³o do ¿adnych powa¿nych skutków przypadkowego przedawkowania leku. Podobny opis przypadku dostarczyli Geller
i wsp. [6]. Poruszony przez nas problem wskazuje jednak na koniecznoæ podejmowania dzia³añ profilaktycznych zapobiegaj¹cych mo¿liwoci wyst¹pienia znacznie
powa¿niejszych konsekwencji przy spo¿yciu niebezpieczniejszych leków.
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