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STRESZCZENIE
Podawanie noworodkom przedwcześnie urodzonym doustnych preparatów żelaza zarówno w ramach profilaktyki, jak i w leczeniu 
niedokrwistości jest powszechne. W pracy przedstawiono przypadek wcześniaka, u którego przez 10 dni stosowano żelazo 
karbonylkowe (elementarne) w dawce omyłkowo 10-krotnie większej niż dawka lecznicza. Nie wystąpiły żadne niepokojące 
objawy, więc ograniczono się do obserwacji dziecka w warunkach szpitalnych. Artykuł przedstawia farmakokinetyczne wyja-
śnienie braku objawów toksycznych po przedawkowaniu żelaza karbonylkowego.
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AbsTRACT
Oral iron preparations are commonly given to premature neonates for both prevention and treatment of anemia. The paper 
presents a case of a premature infant in whom carbonyl (elemental) iron was administered for 10 days at a dose that was 
10 times higher than the therapeutic dose. There were no warning signs or symptoms, and the intervention was limited to 
hospital monitoring of the infant. This article provides a pharmacokinetic explanation for the absence of toxic symptoms 
following an overdose of carbonyl iron.
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pRZYpADKOWE pRZEDAWKOWANIE żElAZA     
u 9-TYgODNIOWEgO WCZEśNIAKA 
ACCIDENTAL IRON OVERDOSE IN A 9-WEEK-OLD pRETERM INfANT 

PRACA KAZUISTYCZNA

WsTĘp

Wcześniaki rodzą się z wyjściowo zmniejszonym 
zasobem ustrojowym żelaza, a niedobór ten nasila się 
wskutek znacznego zwiększenia się zapotrzebowania 
w związku ze wzrostem pourodzeniowym szybszym niż 
u noworodków donoszonych [1]. Ryzyko wystąpienia 
niedokrwistości niedoborowej zwiększa czynnościo-
wa niedojrzałość układu krwiotwórczego oraz częste 
pobieranie krwi do badań laboratoryjnych w okresie 
pourodzeniowym, szczególnie podczas pobytu na 
oddziale intensywnej terapii. Ten ostatni czynnik nie 
jest bez znaczenia, jako że u noworodka o masie ciała 
1 kg objętość 6–7 ml krwi odpowiada objętości 450 ml 
krwi u dorosłego człowieka [2].

W celu utrzymania właściwych zasobów żelaza 
u noworodków przedwcześnie urodzonych jest ko-
nieczna długotrwała suplementacja tego pierwiast-
ka. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa 
Neonatologicznego z 2021 roku, należna dobowa 
dawka żelaza jest precyzyjnie wyliczana w odnie-
sieniu do masy ciała dziecka. U wcześniaków dawka 
lecznicza żelaza powinna wynosić 4–6 mg/kg mc. [3].

W niniejszym doniesieniu przedstawiamy opis 
przypadku wcześniaka, któremu po wypisie ze szpi-
tala podawano żelazo karbonylkowe (elementarne) 
w dawce omyłkowo 10-krotnie większej niż zalecana.

OpIS pRZYpADKU

Opisany przypadek dotyczy dziewczynki z ciąży 
bliźniaczej, urodzonej poza naszym szpitalem przez 
cięcie cesarskie w 26. tygodniu ciąży, z masą urodze-
niową 1050 g. Według karty informacyjnej po urodze-
niu stan ogólny dziecka był ciężki, punktacja Apgar 
4/4/7/7. Pacjentka została zaintubowana na sali opera-
cyjnej, podano surfaktant. Do 31. doby życia oddech 
wspomagano w trybie nCPAP. Rozpoznano infekcję 
wrodzoną o etiologii gronkowcowej. Do 23. doby 
życia pacjentka wymagała żywienia pozajelitowego.

Podczas pobytu na oddziale intensywnej terapii 
dziewczynka wymagała trzykrotnego przetoczenia 
koncentratu krwinek czerwonych. Podawano także 
preparaty żelaza oraz erytropoetyny.

Pacjentka została wypisana do domu w 56. dobie ży-
cia. Podczas wypisu wyniki badań laboratoryjnych były 
następujące: RBC 3,18 G/L, Hb 9,0 g/dL, Hct 27,5%. 
Zlecono żelazo karbonylkowe (elementarne) w zawie-
sinie – preparat Innofer baby (Chiesi Poland) w dawce 
2 x 6 mg oraz witaminy krwiotwórcze Innovitum B 
(Chiesi Poland) 1 x 2 krople.

Biorąc po uwagę masę ciała, wynoszącą 2340 g 
w dniu wypisu, ustalono dobową dawkę żelaza, jaka 
miała być podawana (12 mg); odpowiadała ona 
5 mg/kg mc. żelaza elementarnego, co mieści się 
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w rekomendowanym zakresie dawek. Rodzice jed-
nak omyłkowo podawali zawiesinę w objętości pro 
dosi 6 ml zamiast należnych 0,6 ml. Dziecko otrzy-
mywało zatem nieprawidłowo dawkowane żelazo: 
zamiast 12 mg podawano 120 mg żelaza na dobę; 
taką dawkę rodzice stosowali w domu przez 10 dni. 
Błędne dawkowanie wykryto dopiero wówczas, gdy 
farmaceuta zwrócił uwagę na zbyt szybkie zużywanie 
kolejnych opakowań preparatu żelaza.

Dziecko przyjęto do naszego szpitala z powodu 
możliwości wystąpienia zatrucia żelazem. Podczas 
przyjmowania na oddział dziewczynka była w stanie 
ogólnym dobrym: skóra bladoróżowa, chłodne koń-
czyny, tachypnoë (częstość oddechów 65/min), akcja 
serca miarowa – 150/min, SpO2 86%, poza tym w ba-
daniu fizykalnym nie stwierdzono istotnych odchyleń. 
Badania laboratoryjne wykazały, że morfologia krwi 
obwodowej utrzymywała się w dolnych granicach norm 
(RBC 3,7 G/L, Hb 10,4 g/dL, Hct 32%), retikulocytoza 
(6,3%), prawidłowe stężenie ferrytyny (86,29 ng/mL) 
oraz żelaza w osoczu (10 µmol/L; norma 3,6–20,6). 
Nie stwierdzono istotnych odchyleń od normy wartości 
pozostałych parametrów laboratoryjnych. Badanie USG 
klatki piersiowej ujawniło rozsiane zmiany śródmiąż-
szowe i śródmiąższowo-pęcherzykowe. Uznano, że 
zmiany płucne i towarzyszące im zaburzenia odde-
chowe nie są związane ze stwierdzonym przedawko-
waniem żelaza. W leczeniu przez kilka dni stosowano 
tlenoterapię bierną i inhalacje z budezonidu, w efekcie 
uzyskano poprawę. Ponieważ nie było klinicznych 
i laboratoryjnych objawów, które można by przypisać 
zatruciu żelazem, na oddziale monitorowano jedynie 
stan ogólny dziecka.

W szóstej dobie hospitalizacji dziewczynkę wypi-
sano do domu w stanie ogólnym dobrym, z zaleceniem 
kontroli ambulatoryjnej. Żelazo czasowo odstawiono, 
ale utrzymano Innovitum B w dawce 2 x 1 kropla.

Cztery tygodnie po wypisie ponownie rozpoczęto 
w poradni neonatologicznej suplementację żelaza, tym 
razem zastosowano inny preparat.

DYSKUSJA

W publikacji podsumowującej ponad 2700 incyden-
tów przedawkowania żelaza w Wlk. Brytanii w latach 
2008–2017 stwierdzono, że przypadki pediatryczne 
obejmowały głównie dzieci w wieku poniżej sześciu 
lat, a największą częstość obserwowano między drugim 
a trzecim rokiem życia [4]. Powodem przedawkowania 
u dzieci najczęściej jest niekontrolowane spożycie 
suplementów żelaza bądź żelaza z witaminami, które 
dziecko uznaje za atrakcyjne ze względu na wygląd, 
kolor czy np. słodki smak [5]. Przypadki przedawko-
wania u niemowląt są bardzo rzadkie (1,4% wszystkich 
intoksykacji żelazem) [4], gdyż w tej grupie wiekowej 
przedawkowanie żelaza jest możliwe niemal wyłącznie 
w rezultacie błędów w dawkowaniu.

Wśród objawów ostrego zatrucia żelazem domi-
nują wymioty, nierzadko podbarwione krwią, kwasica 
metaboliczna, hipotensja, zaburzenia świadomości. 

W zależności od podanej dawki przedawkowanie 
żelaza może powodować uszkodzenia narządowe 
(zwłaszcza wątroby) [4].

W naszym przypadku 9-tygodniowemu wcze-
śniakowi podawano przez 10 dni żelazo elementarne 
w dawce przekraczającej dawkę leczniczą 10-krotnie. 
To jednak nie wywołało żadnych niepokojących ob-
jawów, a osoczowe stężenie żelaza wynosiło jedynie 
10 µmol/L, a więc było prawidłowe.

Wyjaśnienie takiego skutku przedawkowania wiąże 
się z rodzajem żelaza, które podawano. Zastosowany 
u dziecka Innofer baby zawiera tzw. żelazo karbo-
nylkowe (elementarne). Termin „karbonylkowe” nie 
określa specyficznej kompozycji cząsteczek żelaza, 
wskazuje jedynie na jeden z kilku możliwych procesów 
technologicznych, w których wyniku pozyskuje się 
czyste, pierwiastkowe żelazo, tzw. żelazo elementarne 
[6]. Charakterystyczną cechą żelaza elementarnego 
jest to, że ma ono postać niezjonizowaną, a zatem 
nierozpuszczalną. Dopiero w żołądku pod wpływem 
działania kwasu solnego żelazo elementarne przekształ-
ca się w postać zjonizowaną (rozpuszczalną), która 
ulega wchłanianiu. Proces ten jednak jest ograniczony 
ilością wytwarzanego kwasu solnego [7]. Przy stoso-
waniu standardowych dawek żelaza elementarnego 
ilość wytwarzanego kwasu solnego wystarcza do 
zjonizowania większości przyjętej porcji. Odsetek 
absorbowanego do organizmu żelaza (biodostępność) 
wynosi wtedy ok. 70% [8]. Znaczne zwiększenie 
dawki – a w opisywanym przypadku przekraczała ona 
dawkę standardową 10-krotnie – nie powoduje propor-
cjonalnego, 10-krotnego zwiększenia biodostępności, 
gdyż dostępny kwas solny nie jest w stanie zjonizować 
całości przyjętej porcji żelaza. W rzeczywistości, jak 
wykazano w badaniu prowadzonym na dorosłych 
ochotnikach, którym przez trzy tygodnie podawano 
żelazo elementarne w dawce 10-krotnie większej niż 
standardowa, biodostępność zwiększyła się jedynie 
o ok. 50% [6]. Wyniki tego badania tłumaczą, dla-
czego osoczowe stężenie żelaza u naszej pacjentki 
nie przekraczało normy.

Z kolei brak występowania ostrych objawów ze 
strony przewodu pokarmowego można wyjaśnić nastę-
pująco: większa część podanej dawki po przepasażowa-
niu przez żołądek pozostała w formie niezjonizowanej, 
a taka postać żelaza nie działa drażniąco na śluzówkę 
przewodu pokarmowego, w przeciwieństwie do po-
wszechnie stosowanych soli żelaza. Biorąc pod uwagę 
profil niepożądanych działań zjonizowanych związ-
ków żelaza [9], możemy domniemywać, że jeśliby 
u naszej pacjentki zastosowano preparat soli żelaza 
(np. siarczan żelaza), to 10-krotne przedawkowanie 
niewątpliwie spowodowałoby silne podrażnienie prze-
wodu pokarmowego.

Z badań toksykologicznych wynika, że żelazo ele-
mentarne ma znacznie większy margines bezpieczeństwa 
niż zjonizowane związki żelaza, np. siarczan żelaza. 
Szacuje się, że u ludzi śmiertelna dawka żelaza poda-
wanego w postaci siarczanu żelaza wynosi ok. 200 mg 
Fe/kg mc. [9, 10]. Tymczasem u ochotników, którym 
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podawano żelazo elementarne w dawce 140 mg/kg mc., 
nie obserwowano żadnych działań niepożądanych bądź 
jedynie nieznaczne [11, 12, 13]. Natomiast w badaniach 
na zwierzętach śmiertelna dawka żelaza elementarnego 
wyniosła 50.000–60.000 mg/kg mc. [6].

U naszej pacjentki nie było konieczności stosowania 
ani leczenia objawowego, ani tym bardziej celowanego. 
Terapia chelatująca deferoksaminą ma zastosowanie 
jedynie w ostrych, objawowych zatruciach żelazem 
z wysokim osoczowym stężeniem żelaza, co najmniej 
powyżej 55 µmol/l [4].

Podsumowując, należy stwierdzić, że niezamie-
rzone podawanie żelaza w dawce wielokrotnie prze-
kraczającej leczniczą nie wywołało u naszej pacjentki 
ostrych objawów ani innych negatywnych następstw 
ze względu na użycie żelaza karbonylkowego (elemen-
tarnego). Ta postać żelaza jest uważana za szczególnie 
bezpieczną i jest zalecana przez Polskie Towarzystwo 
Neonatologiczne do stosowania zarówno u noworod-
ków donoszonych, jak i wcześniaków [3].

Dziękujemy za dostarczenie literatury oraz po-
moc w opracowaniu manuskryptu Panu Romanowi 
Hożejowskiemu z firmy Chiesi.
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