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Paracetamol (acetaminofen)
– dawki skuteczne i bezpieczne

Badania kliniczne i publikacje
wyników wskazuj¹ na acetaminofen (paracetamol) jako lek
pierwszego wyboru do zwalczania
bólu i gor¹czki. Rekomendacje te
zosta³y opracowane na podstawie
badañ potwierdzaj¹cych skutecznoœæ i najwy¿sze bezpieczeñstwo
acetaminofenu. O skutecznoœci
leku decyduj¹ dwa parametry:
1) Cmax – maksymalne stê¿enie leku, zwane inaczej stê¿eniem
terapeutycznym,
2) Tmax – czas konieczny do osi¹gniêcia stê¿enia terapeutycznego.
O Tmax decyduje czas wch³aniania leku, który dla doustnych
form acetaminofenu wynosi
5–30–120 min. Po typowej tabletce paracetamolu efekt kliniczny
wystêpuje po ok. 30 min [1, 2].
Wch³anianie acetaminofenu opóŸnia spo¿yty posi³ek, dolargan,
przyspiesza metoclopramid, wodorowêglan sodu w stê¿eniu 150
mmol/l. Forma leku w najwiêkszym stopniu decyduje o Tmax.

Tmax dla czopków wynosi
120–240 min, co znaczy, ¿e dzia³anie przeciwbólowe leku pojawia
siê 2–4 godz. od zastosowania.
Wch³anianie acetaminofenu w postaci czopków jest niejednostajne
i opóŸnione. Oczekiwane maksymalne stê¿enie leku, które decyduje o jego skutecznoœci uzyskuje
siê czêsto dopiero po 2–4 godz. od
jego podania [3, 4].
Najszybciej wch³aniana jest
rozpuszczalna forma acetaminofenu (saszetki) oraz tabletki
o przyspieszonym uwalnianiu. Te
drugie zawieraj¹ acetaminofen
i wodorowêglan sodu w takim
stê¿eniu, które sprzyja przyspieszonemu opró¿nianiu ¿o³¹dka
(ryc. 1.). Acetaminofen w kilka
minut przechodzi do jelita cienkiego, gdzie ulega wch³anianiu.
W ok. 5 min >90 proc. za¿ytego
leku przedostaje siê do krwi, co
natychmiast owocuje efektem
przeciwbólowym.
Cmax – maksymalne stê¿enie
acetaminofenu, które zapewnia je-

go dzia³anie przeciwgor¹czkowe
wynosi 10–20 mg/L [5]. Dla uzyskania takiego w³aœnie maksymalnego stê¿enia leku w surowicy
krwi zalecane dawki dla doros³ych
to 1 g co 4–6 godz. (maks. 4 g/dobê), a nie stosowana czêsto dawka
o po³owê mniejsza. Skutecznoœæ
przeciwgor¹czkowa acetaminofenu jest zale¿na od dawki [6, 7].
Po ma³ych dawkach obni¿enie
gor¹czki nastêpuje po kilku godzinach od pierwszej dawki, czyli wtedy, gdy lek osi¹gnie stê¿enie terapeutyczne w surowicy
krwi. W 2001 r. opublikowano
wyniki badania klinicznego, randomizowanego z podwójnie œlep¹ próba, które obejmowa³o 121
gor¹czkuj¹cych (39–40oC) ch³opców i dziewczynek w wieku od
4 mies. do 9 lat. Jedna grupa dzieci (62) otrzyma³a pierwsz¹ dawkê acetaminofenu 30 mg/kg, druga grupa (59) 15 mg/kg. Czas konieczny do obni¿enia temp.
poni¿ej 38,5oC by³ znamiennie

700
Iloœæ pokarmu pozostaj¹ca w ¿o³¹dku
po 20 min (w ml)

Blisko 2 proc. obywateli USA
każdego dnia zażywa leki
przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i niesteroidowe
przeciwzapalne. W latach
1991–1995 sprzedaż leków
OTC (bez recepty) wzrosła
z 370 mln do 2,62 miliardów
dolarów. W USA dostępnych
jest blisko 150 produktów
aspiryny, pochodnych kwasu
salicylowego, ibuprofenu, naproxenu, ketoprofenu i acetaminofenu, również w postaci
leków złożonych.

600
500
400
300
200
maksymalny wp³yw
na stopieñ opró¿nienia ¿o³¹dka

100
0
0

100

200

300

400

500

600

Stê¿enie wodorowêglanu sodu (w mmol/l)
Hunt JN, Pathak JD. Journal of Physiology 1960; 154: 224-269

przewodnik
lekarza

Ryc. 1.
NaHCO 3
w zale¿noœci
od swojego
stê¿enia
wp³ywa
na stopieñ
opró¿nienia
¿o³¹dka
z pokarmu
do jelit

1

praktyka medyczna

krótszy w pierwszej grupie
(110±94 min vs 139±113 min).
Spadek temperatury mia³ wy¿sze
wartoœci w pierwszej grupie w porównaniu z drug¹ (2,3±0,7oC vs
1,7±0,6oC). Temperatura poni¿ej
38,5oC utrzymywa³a siê d³u¿ej
w grupie dzieci po du¿ej dawce
ni¿ po ma³ej (250±92 min vs
185±121 min). Niepo¿¹dane objawy pod postaci¹ hipertermii, hipotermii, wymiotów odnotowano
u 6 dzieci w grupie 30 mg
i u 5 w grupie 15 mg. W obydwu
grupach lek by³ tolerowany tak
samo dobrze. Dwoje dzieci wymaga³o kolejnej dawki acetaminofenu, która wynosi³a 15 mg/kg.
Powy¿sza praca jest dobr¹ podstaw¹ do zmiany pogl¹du na dawkowanie paracetamolu, wówczas
bezpieczny paracetamol bêdzie
zawsze skuteczny [8].
Szereg badañ klinicznych potwierdza skutecznoœæ przeciwbólow¹ i przeciwgor¹czkow¹ acetaminofenu dla doros³ych w jednogramowych dawkach pojedynczych, podwa¿aj¹c jednoczeœnie
skutecznoœæ ma³ych dawek (500
mg). Praca porównuj¹ca acetami-

nofen z innymi lekami przepisywanymi w zwalczaniu bólu (ketorolak, bromfenak, ibuprofen, flurbiprofen, naproxen, meclofenamid,
aceklofenak, metylprednisolon),
wskazuje, ¿e 1 g acetaminofenu
zwalcza ból bardziej skutecznie lub
tak samo jak wymienione leki [9].
Grupa badaczy w Helsinkach
ocenia³a skutecznoœæ acetaminofenu w dawce 1 g, acetaminofenu
w dawce 500 mg i 60 mg kodeiny.
1 lub 2 dawki jednego z wymienionych leków otrzyma³ ka¿dy ze
108 pacjentów z bólem po usuniêciu zêba m¹droœci. Oceny bólu dokonywano co godz. w ci¹gu 10
godz. od podania pierwszej dawki
leku. W 4. godz. szacowano równie¿ kryteria decyduj¹ce o podaniu
drugiej dawki. W ka¿dej z badanych grup taka sama liczba pacjentów wymaga³a drugiej dawki leku.
Natê¿enie bólu oceniano skal¹ wizualn¹ porównawcz¹. Najsilniejszy efekt przeciwbólowy uzyskano po acetaminofenie 1 g/dawkê.
W tej grupie pacjentów najd³u¿ej
utrzymywa³ siê efekt przeciwbólowy i uzyskano najwy¿sz¹ redukcjê
bólu [10] (ryc. 2.).
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Wyniki innej pracy pokazuj¹,
¿e acetaminofen 1 g w po³¹czeniu
z opioidowymi lekami przeciwbólowymi znosi ból bardziej skutecznie ni¿ opioidy bez acetaminofenu. Doroœli pacjenci z unieruchomion¹ po z³amaniu koñczyn¹
doln¹ otrzymali 1 g acetaminofenu co 4 godz. (6 g/dobê) w po³¹czeniu z morfin¹, druga grupa
placebo z morfin¹. Pacjenci leczeni acetaminofenem mieli ni¿szy
indeks bólu, mieli lepsze samopoczucie i otrzymali mniej morfiny
ni¿ pacjenci leczeni morfin¹ bez
acetaminofenu [11].
Kolejna praca mówi o skutecznoœci acetaminofenu w gor¹czce
wywo³anej udarem mózgu.
W przypadku rozleg³ej martwicy
tkanki mózgowej, gor¹czka nie
ulega obni¿eniu nawet po du¿ych
dawkach leków przeciwgor¹czkowych. Badanie kliniczne przeprowadzone przez Dippel i wsp.
obejmuj¹ce 75 pacjentów po udarze mózgu wskazuje na wy¿sz¹
skutecznoœæ acetaminofenu dla
doros³ych w jednorazowej dawce
1 000 mg podawanej co 4 godz.
(du¿a dawka) w porównaniu
z dawk¹ 500 mg co 4 godz. (ma³a dawka). W grupie leczonej
przez 24 godz. acetaminofenem
1 g zaobserwowano silniejsze
œrednie obni¿enie gor¹czki (o
0,4oC) w porównaniu z grup¹,
która otrzyma³a placebo w tym
samym czasie (ryc. 3.). W trzeciej
grupie pacjentów, leczonych ma³ymi dawkami acetaminofenu nie
obserwowano obni¿enia temperatury cia³a. Ró¿nica 0,4oC œrednich
temperatur cia³a nie wydaje siê
byæ spektakularna, jednak wg
grupy badaczy Copenhagen Stroke Study wzrost temp. o 1oC
zwiêksza 2-krotnie ryzyko zgonu
u chorych po udarze mózgu.
W grupie badanej po udarze mózgu, obserwowano mniej powik³añ udarowych wœród pacjentów, którzy otrzymali du¿¹ dawkê paracetamolu. Du¿a dawka
cechuje siê takim samym bezpieczeñstwem jak ma³a [12].
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w terapii objawowej zale¿y od
stopnia zagro¿enia chorego dzia³aniami ubocznymi. Lekiem
pierwszego wyboru w objawowym leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów jest acetaminofen stosowany w dawce skutecznej, ale nie wy¿szej ni¿ 4 g/dobê.
Uzasadnieniem tego wyboru s¹
dowody kliniczne na poprawê po
acetaminofenie, która zwykle podobna jest do uzyskiwanej po niesteroidowych lekach przeciwzapalnych (NLPZ), podczas gdy
dzia³ania niepo¿¹dane acetaminofenu stosowanego w wymienionej
dawce s¹ rzadsze i mniej groŸne
ni¿ po NLPZ [18, 19].
Rusy i wsp. porównali bezpieczeñstwo ketorolacu i acetaminofenu poprzez ocenê czasu krwawieniu u pacjentów, którym operowano migda³ki podniebienne
i gard³owy. Pacjenci otrzymuj¹cy
ketorolac 1 mg/kg i.v. stracili wiêcej krwi (2,67 mL/kg) w porównaniu z pacjentami po acetaminofenie (1,44 mL/kg) i wymagali wiêkszej iloœci procedur leczniczych
w celu utrzymania prawid³owej
hemostazy i kontroli krwawienia.
Autorzy pracy sugeruj¹, aby pacjentom z iloœciowymi lub jakoœciowymi zaburzeniami p³ytek
krwi zalecaæ acetaminofen jako lek
przeciwbólowy, który nie zaburza
funkcji ani iloœci trombocytów
[20]. Acetaminofen nie wp³ywa

temperatura cia³a (C)

Acetaminofen jest skuteczny
w gor¹czce, przez obni¿enie poziomu prostaglandyn w podwzgórzu (blokowanie syntezy i uwalniania prostaglandyn) równie¿
przez hamowanie dzia³ania endogennych pirogenów na przedni¹
czêœæ podwzgórza. Nie obni¿a
prawid³owej temperatury cia³a.
Wiêksze dawki powoduj¹ wiêksze obni¿enie temp. i wyd³u¿enie
efektu (np. po 20 mg/kg czas
dzia³ania wynosi 7 godz.) [13].
Acetaminofen przekracza barierê krew-mózg dziêki znikomej
zdolnoœci wi¹zania z bia³kami,
w surowicy krwi jest w formie
niezjonizowanej, ma fizjologiczne pH [14–16].
Doustne leki przeciwbólowe
i bez recepty s¹ powszechnie
u¿ywane z powodu gor¹czki,
w lekkich i œrednich bólach ró¿nego pochodzenia. W ³agodnych
bólach wszystkie wykazuj¹ podobn¹ skutecznoœæ. Jednak nawet
podczas krótkiego stosowania
(2–3 dni) ró¿ni¹ siê stopniem
bezpieczeñstwa.
Szereg badañ potwierdzi³o doskona³e BEZPIECZEÑSTWO
ACETAMINOFENU.
W odró¿nieniu od NLPZ acetaminofen w dawkach terapeutycznych (1 g/dawkê, maks.
4 g/dobê) nie daje niepo¿¹danych
objawów dotycz¹cych nerek,
przewodu pokarmowego, zaburzeñ agregacji p³ytek krwi, dlatego zaleca siê go pacjentom
z chorob¹ wrzodow¹, niewydolnoœci¹ nerek, niewyrównan¹ hipowolemi¹, astm¹, w przypadku
gor¹czki lub bólu [3].
Williams i wsp. po 2 latach porównywania bezpieczeñstwa acetaminofenu i naproxenu opublikowali wyniki, które wyraŸnie wskazuj¹, i¿ przewlek³e stosowanie
acetaminofenu daje mniej niepo¿¹danych objawów ni¿ tak samo
d³ugo stosowane leki przeciwzapalne [17]. Zgodnie z zaleceniami Amerykañskiego Towarzystwa Reumatologicznego (ACR)
z 1995 r., decyzja o wyborze leku

na czas krwawienia i agregacjê
p³ytek zarówno u zdrowych, jak
i u chorych na hemofiliê [21]. Wysokie dawki acetaminofenu s¹ bezpieczniejsze ni¿ inne leki przeciwbólowe w wysokich dawkach. Autorzy innej pracy porównywali
czêstoœæ niepo¿¹danych objawów
w dwóch grupach pacjentów
z chorob¹ zwyrodnieniow¹ stawów, leczonych 4 tyg. przeciwbólowo. Pacjenci leczeni 1 g acetaminofenu 3 razy dziennie mieli
wiêkszy komfort w porównaniu
z grup¹ leczon¹ codein¹ 60 mg +
1 g acetaminofenu, gdzie obserwowano wiêcej objawów w postaci
nudnoœci, wymiotów, zawrotów
g³owy. Z powodu powy¿szych objawów a¿ 48 proc. pacjentów zrezygnowa³o przed up³ywem miesi¹ca z takiego leczenia, zaœ w grupie
leczonej acetaminofenem jedynie
14 proc. [22].
Acetaminofen w odró¿nieniu
od NLPZ nie hamuje uczynniania krwinek bia³ych obojêtnoch³onnych [23].
Za¿ywanie aspiryny przez kobiety w ci¹¿y mo¿e doprowadziæ
do zaburzenia homeostazy p³odu,
a wysokie dawki mog¹ spowodowaæ poronienia lub zaburzenia
rozwoju p³odu, zaœ za¿ywanie
niesteroidowych leków przeciwzapalnych mo¿e spowodowaæ
przedwczesne zamkniêcie przewodu Botalla. Jedynie acetamino-
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taminofen jest lekiem bezpiecznym, pozbawionym dzia³añ niepo¿¹danych, bowiem nie wykazuje wp³ywu na agregacjê p³ytek
krwi, na szybkoœæ zamykania siê
przewodu têtniczego i na œluzówkê ¿o³¹dka [13].
W pracach doœwiadczalnych
acetaminofen wykazuje dzia³anie
antynowotworowe. Hamuje destrukcyjne dzia³anie kancerogennej aminy (DMAB) powstaj¹cej
w wyniku obróbki termicznej
bia³ka, odgrywaj¹cej powa¿n¹ rolê w nowotworzeniu jelita grubego u cz³owieka [26].
Na podstawie badañ Daya, poprawa nastroju po du¿ych dawkach acetaminofenu to wynik
wzrostu serotoniny w OUN [27].
Acetaminofen w dawce zapewniaj¹cej poziom terapeutyczny jest lekiem najbezpieczniej-

fen jest lekiem z wyboru dla kobiet ciê¿arnych [24]. Klasyfikowany jest do grupy „A” ryzyka
zastosowania w ci¹¿y, co znaczy,
¿e nie ma danych o niepo¿¹danym wp³ywie na p³ód [25].
Karmienie piersi¹ nie jest
przeciwwskazaniem do stosowania acetaminofenu, leku
zwalczaj¹cego ból i gor¹czkê.
Jest on wydzielany z mlekiem
matki w stê¿eniach odpowiadaj¹cych stê¿eniom w surowicy.
Jednorazowe dawki 1,0 g (dla
matki) wydaj¹ siê bezpieczne
dla dziecka [25].
Acetaminofen jest jedynym lekiem przeciwgor¹czkowym rekomendowanym dla noworodków.
Równie¿ w tej grupie wieku ace-
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szym spoœród dostêpnych bez recepty leków przeciwbólowych
i przeciwgor¹czkowych, jednak
ka¿dy pacjent musi mieæ œwiadomoœæ, i¿ spo¿ycie 150 mg/kg/24
godz. (>10 g) mo¿e spowodowaæ
ostr¹ niewydolnoœæ w¹troby [28].
Niewydolnoœæ w¹troby u doros³ych mo¿e mieæ miejsce po acetaminofenie w dawce 7,5–10 g
spo¿ytym w ci¹gu ≤8 godz. Nomogran Rumack-Matthew czêsto
wytycza drogê postêpowania
w zatruciu acetaminofenem. Linia prosta biegnie od stê¿enia
acetaminofenu w surowicy krwi
= 200 mg/l w 4 godz. do 5 mg/l
w 24 godz. od spo¿ycia. Stê¿enia
leku w 4 godz. >150 mg/l, 250
mg/l, 300 mg/l zwi¹zane s¹ odpowiednio z 25 proc., 40 proc. i 100
proc. ryzykiem ostrego uszkodzenia w¹troby (ryc. 4.).
W jednym z oddzia³ów intensywnej terapii w Nowej Zelandii
przeanalizowano dawki spo¿ytego w nadmiarze acetaminofenu
i odpowiadaj¹ce im stê¿enia
w surowicy krwi. Przy spo¿ytych
dawkach <230 mg/kg maksymalne stê¿enia w 4 godz. zawsze by³y mniejsze ni¿ 200 mg/l [29].
Œmiertelne zatrucie acetaminofenem nie jest czêste (3–4 proc.
nieleczonych zatruæ), rzadko zdarza siê po dawce ≥15 g [30]. S¹
równie¿ przypadki prze¿ycia po
za¿yciu 75 g acetaminofenu [31].
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e
d³ugotrwa³e nadu¿ywanie alkoholu z równoczesnym stosowaniem acetaminofenu w dawkach
zawy¿onych mo¿e zwiêkszyæ ryzyko toksycznego uszkodzenia
w¹troby. Przewlek³e spo¿ywanie
alkoholu indukuje cytochrom
P-450 i wyczerpuje glutation;
obydwa bior¹ udzia³ w metabolizmie acetaminofenu. U doros³ego
49 proc. dawki paracetamolu
wydalane jest w postaci glukuronianów, 26 proc. w postaci siarczanów, 3–4proc. w formie niezmienionej. W 20 proc. jest metabolizowany przez cytochrom
P450 do N-acetyloamidochinonu
(NAPQI), toksycznego metaboli-
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tu paracetamolu, który w warunkach prawid³owych za poœrednictwem glutationu sprzêgany jest
z cystein¹ i kwasem merkapturowym i w postaci nietoksycznych
zwi¹zków wydalany z moczem.
W sytuacji wyczerpania siê zapasów kwasu glukuronowego (niedo¿ywienie, alkoholizm, przedawkowanie leków) lub przedawkowania paracetamolu, cytochrom
P450 metabolizuje nadmiar leku,
powstaje wówczas toksyczna iloœæ
NAPQI [13]. Skutki alkoholizmu
czêsto powik³ane niedo¿ywieniem
prowadz¹ do akumulacji acetaminofenu i jego toksycznych metabolitów [24]. W takich przypadkach nawet ma³e dawki leku (2-6
g/dzieñ) mog¹ wywo³aæ ostr¹ niewydolnoœæ w¹troby.
FDA wyda³a zalecenie, aby na
opakowaniach przeciwbólowych
leków bez recepty umieszczaæ
uwagê: osoby spo¿ywaj¹ce 3 lub
wiêcej drinków alkoholowych
w ci¹gu dnia powinny poradziæ
siê lekarza co do wyboru i dawkowania leku przeciwbólowego [24].
Równie¿ kilka leków nasila
potencjalne toksyczne dzia³anie
acetaminofenu: izoniazyd, rifampicyna, leki przeciwdrgawkowe,
zywowudyna [31].
Acetaminofen jest skuteczny
w dawce 1 g (maks. 4 g/dobê),
szybki efekt przeciwbólowy wystêpuje po formach rozpuszczalnych i o przyspieszonym
uwalnianiu, jest lekiem bezpiecznym przy dawkowaniu
uwzglêdniaj¹cym dawki spo¿ywanego alkoholu.
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