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ZASADY STOSOWANIA LEKÓW
PRZECIWGOR¥CZKOWYCH U DZIECI
Dr n. med. Maria Mroziñska
Ordynator Oddzia³u Pediatrycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.

WPROWADZENIE

Wzrost temperatury cia³a do 39°C
najczêœciej nie zaburza czynnoœci organizmu.
Przy ciep³ocie 40,5-41°C wystêpuj¹
zaburzenia œwiadomoœci i upoœledzenie
centralnego mechanizmu kontroli temperatury.
Gor¹czka powy¿ej 41-42°C powoduje
uszkodzenie tkanek,
a 42-43°C – uszkodzenie oœrodka termoregulacji.
Przy ciep³ocie cia³a 42°C i powy¿ej
nastêpuje nieodwracalne uszkodzenie
mózgu, a hiperpireksja 43,5-45°C mo¿e
byæ przyczyn¹ zgonu (2).

Gor¹czka jest wa¿nym objawem pomagaj¹cym rozpoznaæ chorobê i ostrzegaj¹cym
o jej zaostrzeniu. Czêsto traktowana jest
jako konkretny problem wymagaj¹cy
leczenia.
Gor¹czka powstaje w wyniku zaburzeñ
o œ rodka termoregulacji znajduj¹cego siê
w przedniej czêœci podwzgórza, który pod
wp³ywem nowopowsta³ych prostaglandyn i substancji pirogennych jak termostat
przestawia siê na wy¿sz¹ temperaturê, co
prowadzi do zmiany fizjologicznych procesów powoduj¹cych wzrost temperatury
cia³a.
W jêzyku potocznym gor¹czka i hipertermia s¹ u¿ywane zamiennie, jednak nale¿y ró¿nicowaæ te pojêcia. Hipertermia
nie jest zale¿na od oœrodka termoregu lacji i mo¿e byæ spowodowana wzrostem
produkcji endogennego ciep³a (nadczynnoœæ tarczycy, wysi³ek fizyczny), zmniejszon¹ utrat¹ ciep³a (zbyt ciep³a odzie¿),
zatruciem atropin¹ lub zbyt d³ug¹ ekspozycj¹ na wysokie temperatury otoczenia
(udar cieplny) (1).
Kliniczna (iloœciowa) definicja gor¹czki
to ciep³ota cia³a powy¿ej:
• 38,0°C w odbycie,
• 37,8°C w jamie ustnej,
• 37,2°C pod pach¹.
Wzrost do 41,5°C okreœla siê mianem
stanu gor¹czkowego, a powy¿ej –
hiperpireksji.

Wed³ug niektórych autorów gor¹czka
spe³nia rolê adaptacyjn¹. Badania kliniczne potwierdzi³y korzystny wp³yw
umiarkowanej gor¹czki na przebieg zaka¿eñ wirusowych i bakteryjnych u ludzi.
Ma ona skracaæ czas trwania choroby,
³agodziæ
objawy
oraz
zmniejszaæ
œmiertelnoœæ (3).
Wiêkszoœæ pediatrów podkreœla negatywne skutki wysokiej lub d³ugotrwa³ej
gor¹czki, które manifestuj¹ siê wzrostem
produkcji ciep³a, zwiêkszonym zu¿yciem
tlenu, wzrostem produkcji dwutlenku
wêgla, zwiêkszeniem pracy serca.
Gor¹czka, najczêœciej infekcyjnego pochodzenia, jest g³ówn¹ przyczyn¹ porad
w ambulatorium dzieciêcym (65% wszystkich wizyt) (1). Zlecane w takich okolicznoœciach leki przeciwgor¹czkowe musz¹
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byæ dobrze tolerowane, bezpieczne i powinny charakteryzowaæ siê szybkim efektem przeciwgor¹czkowym. Przy wyborze
leków przeciwgor¹czkowych nale¿y braæ
pod uwagê: stan pacjenta i choroby
wspó³istniej¹ce, w³aœciwoœci toksyczne
terapeutyku,
mo¿liwoœci
uzyskania
oczekiwanego efektu oraz cenê wskazanej
postaci leku.
Poniewa¿ gor¹czka jest powszechnym
objawem chorób okresu dzieciêcego,

istotne jest, aby leki przeciwgor¹czkowe
lekarz móg³ stosowaæ z przeœwiadczeniem, ¿e s¹ i bezpieczne i skuteczne.
LEKI STOSOWANE W LECZENIU
GOR¥CZKI
Stosowane od niedawna, znane dobrze
i powszechnie u¿ywane oraz zapomniane
ju¿ leki przeciwgor¹czkowe przedstawia
tab. 1.

Tab. 1. Leki przeciwgor¹czkowe
Nazwa miêdzynarodowa

Dawka

Uwagi

Propyphenazone
(propyfenazon)

10 mg/kg/dobê
w 2-3 dawkach

U dzieci powy¿ej 6 r.¿.
Stosowaæ w ostatecznoœci, krótko

Metamizol

• p.o.: 10-12 mg/kg m.c./dawkê;
• p.r.: dzieci powy¿ej 3 r.¿.:
doraŸnie 375 mg (20 mg/kg
m.c./dawkê);
• i.m. lub i.v.: 4 mg/kg m.c./dawkê;
do 3 dawek/24 h

U dzieci powy¿ej 3 r.¿.
Bardzo ostro¿nie – tylko w gor¹czce
zagra¿aj¹cej ¿yciu, w przypadku opornoœci
na inne leki.
Czêœæ producentów nie podaje zasad
stosowania u dzieci.

Acidum
acetylsalicylicum
(kwas acetylosalicylowy; ASA)

• 30-65 mg/kg m.c. /24 h w dawkach
podziel. co 4-6 h
• maksymalna dawka dobowa dla
dzieci miêdzy 7-12 r.¿. – 1000 mg

Nie stosowaæ u dzieci do 12 r.¿.
w przebiegu chorób wirusowych.

Ibuprofen

Dzieci: 20-30 mg/kg m.c./24 h
w dawkach podziel. co 6-8 h

Bez recepty –
od 6 mies. ¿.
Zalecenie lekarza – (odczyny poszczepienne)
od 3 mies. ¿.

Naproxen
(naproksen)

10 mg/kg m.c./24 h w dawkach
podzielonych co 12 godzin

U dzieci powy¿ej 5 r.¿.

Paracetamol
(acetaminofen)

• p.o.: 10-15 mg/kg m.c./dawkê
co 4-6 h
• p.r.: 15-20 mg/kg m.c./dawkê
co 4-6 h

Bez recepty –
Zalecenie lekarza –

Nimesulid

Dzieci: 1,5 mg/kg m.c./dawkê 2 x /24 h

U dzieci powy¿ej 12 r.¿.
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bólach ró¿nego pochodzenia, a tak¿e
w ostrych rzutach gor¹czki reumatycznej
i w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Podany doustnie, dobrze wch³ania siê
z przewodu pokarmowego; pocz¹tek dzia³ania wystêpuje po ok. 15-30 min.,
a dzia³anie maksymalne – do 4-6 godz.
ASA jako lek przeciwgor¹czkowy zalecany
jest w dawce 50-65 mg/kg m.c./dobê
w 4-6 dawkach podzielonych.
Ze wzglêdu na ma³¹ rozpiêtoœæ miêdzy
dawk¹ toksyczn¹ a terapeutyczn¹ (stê¿enie terapeutyczne wynosi 100-150 µg/ml,
ju¿ przy stê¿eniu 200 µg/ml mog¹
wyst¹piæ pierwsze objawy przedawkowania, a powy¿ej 400 µg/ml – ostre zatrucie
kwasem salicylowym) nale¿y œciœle
przestrzegaæ dawkowania leku; dotyczy to
szczególnie leczenia przewlek³ego.
W 1986 roku FDA wyda³a zalecenie, aby
z powodu prawdopodobnego zwi¹zku
pomiêdzy stosowaniem tego leku a zespo³em Reya, nie przepisywaæ rutynowo ASA
dzieciom, które nie ukoñczy³y 12 r.¿. (5).

NIESTERYDOWE
LEKI PRZECIWZAPALNE (NLPZ)
Pochodne pirazolonu
Aminofenazon – znany powszechnie jako
piramidon, zsyntetyzowany zosta³ w XIX
wieku przy poszukiwaniu przeciwgor¹czkowego leku mog¹cego zast¹piæ chininê.
Piramidon dzia³a przeciwgor¹czkowo
i przeciwbólowo podobnie jak kwas acetylosalicylowy, ale jest znacznie bardziej
toksyczny i odpowiedzialny za wiele
ciê¿kich reakcji niepo¿¹danych – z tego
te¿ powodu FDA i AMA wyda³a
zarz¹dzenie aby stosowaæ go w ostatecznoœci, a leczenie powinno trwaæ krótko.
W niektórych krajach, w tym w Polsce zaniechano stosowania aminofenazonu (4).
Propyfenazon – dzia³a podobnie jak
aminophenazon, ale silniej przeciwgor¹czkowo, daje te¿ mniej niepo¿¹danych
objawów. Dostêpny jest w postaci czopków i w lekach z³o¿onych.
Metamizol powszechnie znany jako pyral gina zosta³ zsyntetyzowany kilka lat po
piramidonie. Chocia¿ jest skutecznym
lekiem przeciwbólowym i przeciwgor¹czkowym, w wiêkszoœci krajów nie jest ju¿
stosowany ze wzglêdu na mo¿liwoœæ
wyst¹pienia ciê¿kich objawów niepo¿¹danych [(uszkodzenie w¹troby i nerek,
agranulocytoza bêd¹ce nawet przyczyn¹
zgonu); ponadto mog¹ wyst¹piæ: zaostrzenie choroby wrzodowej, zawroty g³owy,
dr¿enia, poty, zapaœæ kr¹¿eniowa (po podaniu parenteralnym)], reakcje alergiczne
(5).

Ibuprofen
Ibuprofen jest pochodn¹ kwasu propionowego; podobnie jak pochodne kwasu
acetylosalicylowego ma dzia³anie przeciwbólowe, przeciwgor¹czkowe i przeciwzapalne, wynikaj¹ce z hamowania syntezy
prozapalnych prostaglandyn. Lek jest
wskazany m.in. w leczeniu m³odzieñczego zapalenia stawów, reumatoidalnego
zapalenia stawów, zapalenia koœci i stawów, w bólu umiarkowanym i lekkim
u doros³ych i w bólu w przebiegu
miesi¹czki.
Stosowany jest w postêpowaniu przeciwgor¹czkowym u dzieci w wieku powy¿ej
6 m.¿. Przy gor¹czce do 39°C zalecana
dawka 5 mg/kg m.c., zaœ powy¿ej 39°C
– 10 mg/kg m.c.; maksymalna dawka
dobowa ibuprofenu dla dzieci wynosi

Kwas acetylosalicylowy (ASA)
Kwas acetylosalicylowy zosta³ zsyntetyzowany w 1899 roku (aspiryna); ze wszystkich salicylanów dzia³a najsilniej
obwodowo jako inhibitor prostaglandyn.
Stosowany jest w stanach gor¹czkowych,
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20-30 mg/kg m.c./dobê i nie powinna
nigdy przekroczyæ 40 mg/kg m.c./dobê
(tab. 2)
Dzieci, u których dobowa dawka ibuprofenu przekracza 30 mg/kg m.c. nale¿y
poddaæ nadzorowi lekarskiemu, oceniaj¹c
kliniczne i laboratoryjne parametry wyk³adniki wydolnoœci w¹troby (6).
Ibuprofen po wch³oniêciu siê z przewodu
pokarmowego maksymalne stê¿enie w surowicy krwi osi¹ga po ok. 60 min.
Najni¿sze stê¿enie ibuprofenu, które mo¿e siê okazaæ toksyczne – to 80-100 µg/ml,
zaœ stê¿enie >200 µg/ml wi¹¿e siê z wysokim prawdopodobieñstwem toksycznego
dzia³ania leku.
W piœmiennictwie brak jest doniesieñ
o skutecznoœci leku i tolerancji przez
niemowlêta, które nie ukoñczy³y 6 m.¿.
Z tego te¿ powodu niemowlêta w pierwszym pó³roczu otrzymuj¹ce ibuprofen
d³u¿ej ni¿ 24 godz. musz¹ pozostawaæ
pod œcis³ym nadzorem medycznym.
W piœmiennictwie napotyka siê na opisy
powa¿nych powik³añ po przedawkowaniu tego leku. Ibuprofen, jak inne
niesterydowe leki przeciwzapalne, zmniejsza przep³yw nerkowy, mo¿e powodowaæ
krwawienie z przewodu pokarmowego
z owrzodzeniem i perforacj¹. U pacjentów

leczonych ibuprofenem obserwuje siê
przed³u¿enie czasu krwawienia, co sprawia, ¿e z du¿¹ ostro¿noœci¹ stosuje siê
go u osób z zaburzeniami krzepniêcia.
Opisywane przypadki ostrego zatrucia
przebiegaj¹ z kwasic¹ metaboliczn¹, niewydolnoœci¹ nerek i mog¹ zakoñczyæ siê
zgonem. Ibuprofen, tak jak inne niesterydowe leki przeciwzapalne, nie jest zalecany u dzieci z astm¹ (5), (7), (8), (9).
Naproksen
Dawkowanie naproxenu u dzieci powy¿ej
2 r.¿. ustalone jest na podstawie badañ
klinicznych przeprowadzonych wœród
ma³ych pacjentów z m³odzieñczym
zapaleniem stawów; pojedyncza dawka
wynosi 2,5-5-mg/kg m.c., nie przekraczaj¹c 15 mg/kg m.c./dobê. Nie ma badañ
potwierdzaj¹cych skutecznoœæ i bezpieczeñstwo naproksenu u dzieci z innymi
wskazaniami ni¿ m³odzieñcze zapalenie
stawów (10).
Nimesulid
Nimesulid – przeciwzapalny, przeciwbólowy i przeciwgor¹czkowy lek blokuj¹cy
preferencyjnie cyklooksygenazê (g³ównie
COX-2) jest stosowany u doros³ych.
U dzieci – w trakcie badañ klinicznych; ze

Tab. 2. Zasady dawkowania ibuprofenu
Grupa

Dzieci

Doroœli

Dawka

Dawka
przeciwgor¹czkowa
i przeciwbólowa

o prawdopodobnym
dzia³aniu przeciwzapalnym

o dzia³aniu
przeciwzapalnym

Jednoraz.

5 mg/kg/m.c.

10 mg/kg/m.c.

20-40 mg/kg/m.c.

Dobowa

20 mg/kg/m.c.

30 mg/kg/m.c.

40 mg/kg/m.c.

200-300 mg

400 mg

600-800 mg

1200 mg

1800 mg

2400-3200 mg

20-30 mg/ml

30 mg/ml

50-60 mg/ml

Jednoraz.
Dobowa

Stê¿enie we krwi
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Paracetamol (acetaminofen)

dzieci (choæ jeszcze nie zarejestrowane)
to: 30 mg/kg m.c. – pierwsza, a kolejne –
15 mg/kg m.c. (max. 90mg/kg m.c./dobê)
(14). (patrz tab. 3)

Paracetamol (acetaminofen) pe³ni unikaln¹ rolê w leczeniu dzieci w ka¿dym
wieku (w tym noworodków), poniewa¿
jest lekiem pierwszego wyboru do leczenia
gor¹czki i bólu.
Zastosowany w rekomendowanych dawkach jest lekiem bezpiecznym, jedynie
w pojedynczych przypadkach obserwowane s¹ niepo¿¹dane objawy – zwykle
³agodne. Dawkowanie paracetamolu
u dzieci – to zazwyczaj jednorazowo
10-1
15 mg/kg m.c. (do 60 mg/kg m.c./dobê);
wystêpuj¹ ró¿nice w okreœleniu dawek
w ró¿nych krajach (11). W Polsce w wiêkszoœci ulotek przylekowych brak jest
precyzyjnego dawkowania paracetamolu
u dzieci, a zarejestrowane, zalecane dawki
s¹ zbyt niskie, co sprawia i¿ bezpieczny
paracetamol wydaje siê byæ nieskuteczny.
Wiêksze dawki powoduj¹ znaczniejsze
obni¿enie ciep³oty i wyd³u¿enie efektu
(np. po 20 mg/kg m.c. czas dzia³ania
wynosi 7 godz.) (12). Paracetamol jest
skuteczny w leczeniu gor¹czki, dzia³aj¹c
przez obni¿enie poziomu prostaglandyn
w podwzgórzu (blokowanie syntezy i uwalniania prostaglandyn) jak równie¿ przez
hamowanie dzia³ania endogennych
pirogenów na przedni¹ czêœæ podwzgórza. Nie obni¿a prawid³owej temperatury
cia³a. Skutecznoœæ paracetamolu w g³ównej mierze zale¿y od dwóch parametrów: Tmax i Cmax.
Cmax – maksymalne stê¿enie zapewnia
dzia³anie przeciwgor¹czkowe paracetamolu przy wartoœciach 10-2
20 mg (13).
Dla uzyskania takiego w³aœnie maksymalnego stê¿enia leku w surowicy krwi
zalecane aktualnie dawki doustne dla

W 2001 roku opublikowano wyniki badania klinicznego, randomizowanego z podwójnie œlep¹ prób¹, które obejmowa³o
121 gor¹czkuj¹cych (39-40°C) ch³opców i dziewczynek w wieku od 4 m-cy do
9 lat. Jedna grupa dzieci (62) otrzyma³a
pierwsz¹ dawkê acetaminofenu 30mg/kg
m.c., druga grupa (59) 15 mg/kg m.c..
Czas konieczny do obni¿enia temp.
poni¿ej 38,5°C by³ znamiennie 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 +/- 0,7°C vs.
1,7 +/- 0,6°C). Temperatura poni¿ej
38,5°C 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 równie
dobrze tolerowany. 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. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ po
zwiêkszeniu
jednorazowych
dawek,
dobowa dawka paracetamolu nie mo¿e
przekraczaæ 90 mg/kg m.c. (14).
Równie¿ konwencjonalna dawka doodbytnicza 25 mg/kg m.c./dawkê dla dzieci jest
aktualnie kwestionowana. Birmingham
i wsp. badaj¹c u dzieci farmakokinetykê
paracetamolu po podaniu doodbytniczym
10, 20, 30 mg/kg m.c. stwierdzili, ¿e tylko
dawka 30 mg daje oczekiwane stê¿enie

wzglêdu na brak stosownych badañ nie
zaleca siê stosowania leku u dzieci do 12 r.¿.
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Tab. 3. Zarejestrowane dawkowanie paracetamolu dla niemowl¹t w wieku 0-6
6 m-ccy
(60 mg/kg m.c./24 godz.) [Dla dzieci: do 3 m.¿. na zlecenie lekarza, powy¿ej 3 m.¿.
– bez recepty (120 mg paracetamolu w 5 ml)]
M.c.
w
kg

Pierwsza dawka
15 mg
ml
/kg/
/dawkê
dawkê

Kolejne dawki
10 mg
ml
/kg
/dawkê
/dawkê

Odstêp
miêdzy
dawkami
w godz.

Iloœæ
dawek
/24
godz.

Dobowa
dawka
iloœæ
(60 mg preparatu
/kg/)
w ml

4

60 mg

2,5 ml

40 mg

1,66 ml

4-5

5

240 mg

10 ml

5

75 mg

3,125 ml

50 mg

2,0 ml

4-5

5

300 mg

12,5 ml

6

90 mg

3,75 ml

60 mg

2,5 ml

4-5

5

360 mg

15 ml

7

105 mg

4,375 ml

70 mg

2,9 ml

4-5

5

420 mg

17,5 ml

8

120 mg

5 ml

80 mg

3,3 ml

4-5

5

480 mg

20 ml

9

135 mg

5,625 ml

90 mg

3,75 ml

4-5

5

540 mg

22,5 ml

10

150 mg

6,25 ml

100 mg

4,1 ml

4-5

5

600 mg

25 ml

12

180 mg

7,5 ml

120 mg

5 ml

4-5

5

720 mg

30 ml

14

210 mg

8,75 ml

140 mg

5,8 ml

4-5

5

840 mg

35 ml

leku w surowicy (10-20 mg/ml), jednak
dopiero po 2-3 godz. od podania. Badanie
potwierdzi³o wczeœniejsze spostrze¿enia
o nieregularnoœci i opóŸnionym wch³anianiu paracetamolu podanego per
rectum. Bazuj¹c na tym badaniu, autorzy
zalecaj¹ wstêpn¹ dawkê doodbytnicz¹ =
40 mg/kg m.c./dawkê przy zachowaniu
dobowej dawki 90 mg/kg m.c./24 godz. (15).
Powy¿sze obserwacje potwierdzili badacze
z Manchester porównuj¹c stê¿enie
paracetamolu w surowicy krwi w dwóch
grupach dzieci o wadze powy¿ej 25 kg,
które otrzyma³y 1 dawkê paracetamolu
w czopkach 1 g lub 40 mg/kg m.c.. Próbki
krwi pobrano w 2, 3, 4, 5 godz. od podania
leku. U wiêkszoœci dzieci po 1 g paracetamolu nie odnotowano oczekiwanego
stê¿enia leku (7.8 vs 15,9 mg/l) (16).
Przedstawione prace pokazuj¹, ¿e skutecznoœæ przeciwgor¹czkowa paraceta molu jest zale¿na od dawki (17,18). Po

ma³ych dawkach obni¿enie gor¹czki
nastêpuje po kilku godzinach od pierwszej
dawki, czyli wtedy gdy lek osi¹gnie
stê¿enie terapeutyczne w surowicy krwi.
Karmienie piersi¹ nie jest przeciwwskazaniem do stosowania paraceta molu. Jest on wydzielany z mlekiem
matki w stê¿eniach odpowiadaj¹cych
stê¿eniom w surowicy. Jednorazowe
dawki 1,0 g (max. 4 g/dobê) dla matki
wydaj¹ siê bezpieczne dla dziecka (17).
Paracetamol jest jedynym lekiem prze ciwgor¹czkowym bez recepty zareje strowanym od 3 m. ¿ycia i rekomen dowanym dla noworodków (w tym dla
wczeœniaków) na zlecenie lekarza.
Równie¿ w tej grupie wieku acetaminofen
jest lekiem bezpiecznym, pozbawionym
dzia³añ niepo¿¹danych, bowiem nie
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Tab. 4. Dawkowanie paracetamolu dla dzieci w wieku powy¿ej 6 m-ccy (90 mg/kg
m.c./24 godz.). [Dawki aktualnie zalecane, ale niezarejestrowane; jedynie na zlecenie
lekarza. (120 mg parcetamolu w 5 ml)]
M.c.
w
kg

Pierwsza dawka
30 mg
ml
/kg/
/dawkê
dawkê

Kolejne dawki
15 mg
ml
/kg
/dawkê
/dawkê

Odstêp
miêdzy
dawkami
w godz.

Iloœæ
dawek
/24
godz.

Dobowa
dawka
(90 mg/kg/)

4

120 mg

5 ml

60 mg

2.5 ml

4-5

5

360 mg

5

150 mg

6,25 ml

75 mg

3,125 ml

4-5

5

450 mg

6

180 mg

7,5 ml

90 mg

3,75ml

4-5

5

540 mg

7

210 mg

8,75 ml

105 mg

4,375 ml

4-5

5

630 mg

8

240 mg

10 ml

120 mg

5 ml

4-5

5

720 mg

9

270 mg

11,25 ml

135 mg

5,625 ml

4-5

5

810 mg

10

300 mg

12,5 ml

150 mg

6,25 ml

4-5

5

900 mg

12

360 mg

15 ml

180 mg

7,5 ml

4-5

5

1080 mg

14

420 mg

17,5 ml

210 mg

8,75 ml

4-5

5

1260 mg

16

480 mg

20 ml

240 mg

10 ml

4-5

5

1440 mg

18

540 mg

22,5 ml

270 mg

11,25 ml

4-5

5

1620 mg

20

600 mg

25 ml

300 mg

12,5 ml

4-5

5

1800 mg

powinno otrzymaæ 90mg/kg m.c./dobê
w czopkach ¿elatynowych lub 120 mg/kg
m.c./dobê w czopkach triglicerydowych (18).
Skutecznoœæ i bezpieczeñstwo paracetamolu u dzieci s¹ dobrze poznane. Ryzyko
toksycznych reakcji po paracetamolu jest
wielokrotnie ni¿sze u dzieci ni¿ u doros³ y c h . Jednak nawet pojedyncze przypadki
zatrucia s¹ analizowane bardzo dok³adnie z uwagi na powszechne stosowanie
tego leku u dzieci (19).
Dane z 66 oœrodków ostrych zatruæ
w USA z 1997 r. wykaza³y, i¿ acetylocysteina (antidotum w zatruciach) zastosowana by³a w 10 000 przypadków zatrucia
paracetamolem (w 422 przypadkach
u dzieci < 12 r.¿.). 94 pacjentów zmar³o
(w tym 4 dzieci < 18 r.¿.); w wiêkszoœci
przypadków mia³o miejsce przedawkowa-

wykazuje wp³ywu na agregacjê p³ytek
krwi, na œluzówkê ¿o³¹dka i na przewód
têtniczy Botalla. Oczekiwane œrednie
stê¿enie terapeutyczne 10 mg/l mo¿na
uzyskaæ po doustnej dawce 25 mg/kg
m.c./dobê u wczeœniaków urodzonych
w 30 tygodniu ci¹¿y, 45 mg/kg m.c./dobê
w 34 tyg., 60 mg/kg m.c./dobê u dzieci
urodzonych o czasie i 90 mg/kg m.c./dobê
w 6 m.¿. Dostêpnoœæ biologiczna leku
podawanego w formach doodbytniczych
zale¿y od pod³o¿a i maleje z wiekiem.
Oczekiwane Cmax mo¿na uzyskaæ po 25
mg/kg m.c./dobê dla czopków ¿elatynowych lub 30 mg/kg m.c./dobê dla trójglicerydowych u wczeœniaków urodzonych
w 30 tyg. ci¹¿y; dawki paracetamolu
musz¹ byæ proporcjonalne do wieku
ci¹¿owego, tak ¿e w 6 m.¿. dziecko
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nie leku, w przewa¿aj¹cej czêœci w celu
samobójstwa, 25% zgonów stanowi³y
przypadki niezamierzonego przedawkowania leku (N=10) i nieprawid³owego
u¿ycia leku (N=14) (20). Znane powszechnie bezpieczeñstwo acetaminofenu
czêsto jest przyczyn¹ nieuwa¿nego
za¿ywania, które prowadzi do przedawkowania szczególnie u pacjentów obci¹¿onych ryzykiem zatrucia (dzieci z ciê¿kim
odwodnieniem w przebiegu biegunki lub
wymiotów, za¿ywaj¹cy leki hepatotoksyczne).

dawkami jest d³u¿sza (6-8 godzin) (23).
Lek w czopku jest rozmieszczony nierównomiernie, co przy czêstych praktykach
dzielenia tej postaci daje nierówne dawki
leku w uzyskanych czêœciach. Równie¿
ró¿ne pod³o¿a stosowane w produkcji
i przygotowaniu czopków w ró¿ny sposób
wp³ywaj¹ na wch³anianie czynnej substancji co owocuje ró¿nicami w biodostêpnoœci leku (24).
Acetaminofen w dawce zapewniaj¹cej
poziom terapeutyczny jest lekiem najbezpieczniejszym spoœród dostêpnych
bez recepty leków przeciwbólowych
i przeciwgor¹czkowych, co przejawia
siê m.in. du¿¹ rozpiêtoœci¹ miêdzy
maksymalnym stê¿eniem leczniczym
a minimalnym stê¿eniem toksycznym
(p. tab. 5), jednak nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e przedawkowany paracetamol
jest hepatotoksyczny.

Niezrozumienie instrukcji dotycz¹cej
sposobu dawkowania, nieprawid³owe
pos³ugiwanie siê miark¹ do³¹czon¹
do leku, brak znajomoœci ulotki, to wg
Rivera-Penera podstawowe przyczyny
zatrucia acetaminofenem (21).
Zastosowanie preparatów o opóŸnionym
uwalnianiu bez wyd³u¿enia przerwy
miêdzy dawkami, stosowanie preparatów
z³o¿onych bez znajomoœci sk³adników,
nadzorowanie dzieci i podawanie leków
przez rówieœników to nastêpne przyczyny
przedawkowania acetaminofenu.
Ostatnio sugeruje siê, i¿ nadwaga i nieprawid³owo prowadzona cukrzyca równie¿
mog¹ przyczyniaæ siê do zatrucia acetaminofenem.
Acetaminofen w postaci doodbytniczej
czêœciej ni¿ w doustnej prowadzi do
zatrucia, poniewa¿ ta postaæ leku w pojedynczych przypadkach sprzyja powstawaniu nawet 10 x wy¿szego stê¿enia maksymalnego w surowicy, a w wiêkszoœci
przypadków wartoœci stê¿eñ leku nie
osi¹gaj¹ poziomów zapewniaj¹cych jego
skutecznoœæ (22). Czas konieczny do
uzyskania stê¿enia terapeutycznego leku
po postaci doodbytniczej jest d³u¿szy ni¿
po doustnej i wymagana przerwa miêdzy

Jednorazowe spo¿ycie dawki 10x wiêkszej
ni¿ rekomendowana ma potencjalnie toksyczny wp³yw na organizm; 150 mg/kg
m.c./24 godz. (>10 g) mo¿e spowodowaæ
ostr¹ niewydolnoœæ w¹troby (25, 26).
Granicz-n¹ dawkê toksyczn¹ 150 mg/kg
m.c. przyjêto w oparciu o badania, które
obejmowa³y doros³ych. Nie ma takich
badañ u dzieci. Jednak dane z piœmiennictwa, szczególnie praca opublikowana
przez Anderson oraz 30 lat doœwiadczeñ
ze stosowaniem acetaminofenu wskazuj¹,
i¿ dzieci s¹ mniej wra¿liwe na przedawkowanie acetaminofenu ni¿ doroœli.
Jest kilka cech anatomicznych decyduj¹cych o mniejszej wra¿liwoœci dzieci na
du¿e dawki acetaminofenu: ich nerki
i w¹troba s¹ wiêksze w stosunku do masy
cia³a, ni¿ u doros³ych. Maxwell, w oparciu o dane z wielu Ÿróde³, stworzy³ siatki
centylowe i okreœli³ procent, jaki stanowi
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Tab. 5. Porównanie stê¿eñ leczniczych i toksycznych leków przeciwgor¹czkowych
Maksymalne
stê¿enie lecznicze

Minimalne
stê¿enie toksyczne

150 µg/ml

200 µg/ml

Ibuprofen

60 µg/ml

100 µg/ml

Naproxen

100 µg/ml

200 µg/ml

20 µg/ml

150 µg/ml

Lek
Kwas acetylosalicylowy

Paracetamol

masa danego organu w stosunku do masy
cia³a. I tak u dziecka w 1 roku ¿ycia
w¹troba stanowi 4% ca³ego cia³a, w 2-gim
– 3,6%, w 5-tym – 3%, w 18-tym – 2,4%.
Nerki w 1 roku ¿ycia stanowi¹ 0,7% masy
ca³ego cia³a, w 2-gim – 0,74%, w 5-tym
– 0,66%, w 18-tym – 0,42%. Zatem masa
w¹troby rocznego dziecka jest 1,67 x wiêksza ni¿ masa w¹troby osoby doros³ej
mierzonej jako procent masy cia³a.
Graniczna dawka paracetamolu –
150 mg/kg m.c. okreœlona w badaniach
przeprowadzonych wœród doros³ych, dla
dziecka w wieku 1 rok wynosi 1,67 x 150
= 250 mg/kg m.c. obliczaj¹c dawkê
paracetamolu w przeliczeniu na kg masy
cia³a. Te relatywnie wiêksze nerki i w¹troba u dzieci t³umacz¹, dlaczego dawki
leków w mg/kg m.c. musz¹ byæ wiêksze
u dzieci ni¿ doros³ych aby uzyskaæ terapeutyczne stê¿enie leku w surowicy krwi
(27).
Nomogram Rumack-Matthew czêsto wytycza drogê postêpowania w zatruciu
acetaminofenem. Linia prosta biegnie od
stê¿enia acetaminofenu w surowicy krwi
= 150 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%, 40%
i 100% ryzykiem ostrego uszkodzenia
w¹troby. W jednym z oddzia³ów intensy-

wnej terapii dzieciêcej 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 m.c.
maksymalne stê¿enia w 4 godz. zawsze
by³y mniejsze ni¿ 200 mg/l (28).
WSPOMAGAJ¥CE LECZENIE
GOR¥CZKI
O k ³ a d y c h ³ o d z ¹ c e s¹ skuteczne, jeœli
dziecko otrzyma³o wczeœniej dzia³aj¹cy
o œ rodkowo lek przeciwgor¹czkowy; inaczej bowiem oœrodek termoregulacji
bêdzie utrzymywa³ zmienione procesy
fizjologiczne dla zachowania ju¿ istniej¹cej wy¿szej temperatury cia³a.
Ze szczególn¹ ostro¿noœci¹ u dzieci wysoko gor¹czkuj¹cych, u których nast¹pi³o
obkurczenie naczyñ powinny byæ
wykonywane k ¹ p i e l e c h ³ o d z ¹ c e. Ok³ady
i k¹piele ch³odz¹ce mog¹ u nich
prowadziæ do nasilenia obkurczenia
naczyñ skórnych i w konsekwencji do
wzrostu iloœci zatrzymanego ciep³a (3).
Roztwory alkoholu z wod¹ i lód obni¿aj¹
temperaturê cia³a zbyt gwa³townie, co
mo¿e spowodowaæ pogorszenie samopoczucie pacjenta i wzrost ryzyka powa¿nych powik³añ. Ostre napady hipoglikemii z towarzysz¹c¹ œpi¹czk¹ mog¹
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16. Howell TK, Patel D.: Plasma Paracetamol concentrations after different doses of rectal paracetamol in older children A comparison of 1g vs.
40 mg/kg. Anesthesia 2003 Jan; 58(1) 69-73.
17. Wilson JT. Et al.: Efficacy,disposition and pharmacodynamics of aspirin, acetaminophen, and
choline salicylate in young febrile children.Ther
Drug Monit 1982; 4: 147-180.
18. Temple AR et al: Pediatric dosing of acetaminophen. Pediatr Pharmacol (NY) 1983; 3: 321-327.
19. American Academy of Pediatrics- Committee on
Drugs: Acetaminophen Toxicity in Cildren.
Pediatrics Vol. 108, No 4. October 2001.
20. Litovitz TL et al.: 1997 annual report of the
American Assiciation of Poison Control Centers
Toxic Exposure Surveillance System. Am.J.
Emerg Med 1998; 16: 443-497.
21. Rivera-Penera T et al.: Outcome of acetaminophen overdose in pediatric patients and factors
contributing to hepatotoxicity. J. Pediatric 1997:
130; 300-304.
22. Birmingham PK. Et al.: Twenty-four-hour pharmacocinetics of rectal acetaminophen in children: an old drug with new recommendations.
Anasthesiology. 19997; 87: (244-252).
23. van Lingen RA. Et al.: Multiple-dose pharmacocinetics of rectally administered acetaminophen in term infants. Clin Pharmacol Ther.
1999; 66: 509-515.
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25. Cranswick N., Coghlan D. Paracetamol efficacy
and safety in children; the first 40 years. Am. J.
Ther 2000 Mar; 7(2): 135-41.
26. Draganow P. et al.: Alkohol- acetaminophen syndrome. Postgraduate Medicine. Vol.107, No1, Jan
2000.
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byæ skutkiem nadmiernego och³odzenia
wodnym roztworem alkoholu (3).
Œrodki zaradcze, do których nale¿¹:
odkrycie dziecka w ³ó¿eczku, zdjêcie
ciep³ego ubrania, obni¿enie temperatury
w pokoju, przewietrzenie, s¹ zlecane
zw³aszcza u niemowl¹t. Przywrócenie
wewn¹trznaczyniowej objêtoœci u pacjentów odwodnionych i utrzymanie sta³ego
nawadniania tkanek jest zatem zasadniczym elementem leczenia przeciwgor¹czkowego u dzieci (3).
Wybór postêpowania z dzieckiem gor¹czkuj¹cym zale¿y od aktualnej ciep³oty
cia³a oraz obecnoœci dodatkowych
obci¹¿eñ, do których zalicza siê choroby
serca, p³uc, choroby metaboliczne i neurologiczne oraz mo¿liwoœæ pojawienia siê
drgawek (u dziecka z obci¹¿eniami genetycznymi).
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