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Agranulocytoza po stosowaniu klozapiny – opis przypadku
Agranulocytosis after clozapine – a case report
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Streszczenie

Wstęp. Agranulocytoza polekowa to rzadkie powikłanie leków przeciwpsychotycznych. Podczas terapii klozapiną diagnozowane jest u około 1% stosujących lek pacjentów, a największe ryzyko wystąpienia tego działania
niepożądanego obserwuje się w ciągu pierwszych 18 tygodni leczenia (ok. 80% przypadków). Patomechanizm tej
reakcji idiosynkratycznej jest ciągle słabo poznany. Opis przypadku. W artykule przedstawiono przypadek wystąpienia tego powikłania u 65-letniego pacjenta leczonego klozapiną z powodu schizofrenii. (Farm Współ 2018; 11: 188-191)
Słowa kluczowe: agranulocytoza, klozapina

Abstract

Background. Drug-induced agranulocytosis is a rare complication of antipsychotic drugs. It is diagnosed in
approximately 1% of patients on clozapine therapy, and the highest risk of this adverse effect is observed in the
first 18 weeks of treatment (about 80% of cases). The pathomechanism of this idiosyncratic reaction is still poorly
understood. Case report. The article presents the case of this complication in a 65-year-old patient treated with
clozapine due to schizophrenia. (Farm Współ 2018; 11: 188-191)
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wanie leku, a chorego skierowano do szpitala, w którym został umieszczony w izolatce. Przy przyjęciu do
oddziału odnotowano prawidłowe wartości temperatury
i ciśnienia tętniczego. W badaniach krwi zaobserwowano nieprawidłowe wartości WBC (1,05 x 109/l) oraz
CRP (25,69 mg/l), badanie laryngologiczne nie wykazało
zmian w obrębie jamy ustnej i gardła. W drugim dniu
hospitalizacji pacjent zaczął gorączkować. Rozpoczęto
podawanie paracetamolu, ceftriaksonu, amikacyny,
flukonazolu, risperidonu oraz perazyny. Liczba leukocytów i granulocytów początkowo zmniejszała się,
ich prawidłowe wartości stwierdzono po raz pierwszy
w ósmym dniu terapii: WBC – 6,31 x 109/l; ANC – 7,79
x 109/l. Pacjent został wypisany z oddziału w dobrym
stanie ogólnym w 14. dniu leczenia szpitalnego.

Opis przypadku

Pacjent 65-letni od wielu lat leczony psychiatrycznie z powodu schizofrenii, został przyjęty do Oddziału
Chorób Wewnętrznych z powodu agranulocytozy
wykrytej podczas rutynowych badań krwi rekomendowanych w trakcie leczenia klozapiną. Podawanie leku
rozpoczęto 9 tygodni wcześniej z powodu braku skuteczności dotychczasowej terapii psychiatrycznej. Zgodnie
z zaleceniami przed zastosowaniem klozapiny wykonano
badanie krwi, które wykazało liczbę leukocytów (≥ 3,5 x
109/l) i granulocytów obojętnochłonnych (≥ 2,0 x 109/l)
wymaganą do rozpoczęcia terapii. U pacjenta wykonywano regularne cotygodniowe oznaczenia liczby
krwinek białych we krwi (ang. white blood cel; WBC)
i całkowitej liczby neutrofili (ang. absolute neutrophil
counts; ANC). Badanie krwi wykonane w 9 tygodniu
leczenia klozapiną (dawka – 400 mg/dobę) wykazało
agranulocytozę: ANC – 0,02 x 109/l. Zakończono poda-

Dyskusja

Agranulocytoza w ujęciu klinicznym oznacza
zmniejszenie liczby dojrzałych granulocytów obojęt-
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