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Čo je jed ? 
Sola dosis facit venenum. 
 
Dávka rozhoduje čo je jed. 
 
All substances are poisons; there is none that is 

not a  poison.  The right dose differentiates a 
poison and a  remedy. 

 
Paracelsus (1493-1541) 



Chemické látky – pôsobenie na človeka: 
                                       Inhalácia – požitie – cez kožu 

Výbušné      exotermické reakcie aj bez O2                                     

Horľavé      extrémne bod vzplanutia < 0 0 C 

Oxidujúce   v styku s inými látkami-exotermná reakcia 

Toxické        malé množstvo, rôzne stupne toxicity...až smrť 

Zdraviu škodlivé  ako toxické, ale väčšie množtvo 

Žieravé         devastuje živé tkanivo 

Dráždivé       menej ako žieravina 

Senzibilizujúce   opakovanie expozície ⇒ typické príznaky 

Mutagénne     NV 356/2006 

Karcinogénne   dtto 

Genotoxické 

 
 
 
 



Jed: každá látka poškodzujúca živý organizmus po 
        náhodnom alebo úmyselnom podaní 
 
Expozícia: akútna, chronická 
                   inhal.  p.o.   p.c.    komb. 
 
Dávka: málokedy známa 
 
Osud jedu v organizme:  
Toxikokinetika: rezorpcia – transport – distribúcia –  
                             biotransformácia- exkrécia 
 
 



Najčastejšie intoxikácie (podľa telefonátov v Tox.centre) 
 
1.     Lieky: benzodiazepíny,  
                    paracetamol  
2.    Alkohol, drogy (heroín) 
3.    Domáce chemikálie: čistiace prostriedky,  rozpúšťadlá 
4.    Insekticídy, rastliny, ....huby 

 
Letalita: menej ako 1% 
Štatistika: na celom svete neúplná. Väčšina hlásených intoxi- 
                  kácií = prekročenie dosis maxima singula/pro die 
 
 
                                                                                            I. Bátora 



Chemické látky – pôsobenie na človeka: 
                                       Inhalácia – požitie – cez kožu 

Výbušné      exotermické reakcie aj bez O2                                     

Horľavé      extrémne bod vzplanutia < 0 0 C 

Oxidujúce   v styku s inými látkami-exotermná reakcia 

Toxické        malé množstvo, rôzne stupne toxicity...až smrť 

Zdraviu škodlivé  ako toxické, ale väčšie množtvo 

Žieravé         devastuje živé tkanivo 

Dráždivé       menej ako žieravina 

Senzibilizujúce   opakovanie expozície ⇒ typické príznaky 

Mutagénne    zákon 163/2001 Z.z. O CHL v znení ďalších...  TSH  (nie PEL!) : NV 356/2006 

Karcinogénne   dtto 

Genotoxické 

 
 
 
 



Špecifiká profesionálnej intoxikácie: 
 
             • neznáma dávka/noxa  (> 5 mil.chem. látok, 
               1 000 nových /rok) 
             • neznáma toxicita (LD 50 ), toxikokinetika a  
                toxikodynamika 
             • mixty 
             • alkohol a lieky ako časté “confounding” faktory 
             • kombinovaná cesta vstupu do organizmu 
             • väčšinou pôvodne zdravý jedinec 
             • nesprávny odhad rizika (“risk assessment”),       
                bagatelizovanie/nadhodnocovanie 
             • relatívne úzke spektrum akútne dostupných  
                analytických metód 



pokračovanie 

 
             • málo  terapeutických “guidelines” 
             • skromné antidotárium 
             • ťažký odhad výsledku liečby 
             • nízka mortalita (<< 1%) 
             • pestré chronické následky (nie vždy odborný   
                konsenzus) 
             • účelová reakcia postihnutého:  
                agravácia/dissimulácia/simulácia  
             • sociálny dopad intoxikácie: aptabilita, finančná  
                kompenzácia... 
             • nespoľahlivá štatistika (“špička ľadovca”) 
 



                 Stupeň toxicity 
 
LD50                                                                                                                                   Kategória 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
15g/kg                                                            prakticky netoxické 
 
5-10 g/kg                                                           málo toxické 
 
0,5 – 5 g/kg                                                       mierne toxické 
 
0,05 – 0,5 g/kg                                                  silne toxické 
 
5 – 50 mg/kg                                                     extrémne toxické 
 
< 5 mg/kg                                                          supertoxické 
 
LD50 dávka, ktorá po aplikácii experimentálnym zvieratám usmrtí 50% z nich 
 



Zdroje toxikologických informácií:  
             • IPCS (Int. Programm on Chem. Safety) 
             • ATSDR (Agency for Tox. Subst. Dis. Registry) 
             • Micromedex Poisindex  
             • Internet (Clinical Toxiclogy...) 
             • Medline   
             • monografie, časopisy  
 



Najčastejšie symptómy intoxikácie: 
 
GIT: nauzea, vomitus, diarhoe 
CNS: kvant/kvalit. porucha vedomia, excitácia, kŕče 
KVS: dyzrytmia, kard. insuficiencia, poruchy TK 
 
Základná otázka: 
 
ČO 

KOĽKO           ?                               NTIC   
KEDY                                             (02/54 77 41 66)  
KTO 
PREČO                                                                      I. Bátora    



Účinok chemických látok: 
 
Dráždivý                          Systémový : hematotoxický 
Alergický                                               hepatotoxický 
Mutagénny                                            nefrotoxický 
Teratogénny                                          pneumotoxický 
Karcinogénny 
 
Hematotoxické látky: 
1.   Skrátenie života Ery: MeHb (Fe2+ ...Fe3+) anilín, tolu- 
      idín, dusičňany, chlorečňany... 
2.   Pokles sat.  O2: vznik COHb: oxid uhoľnatý 
3.   Anémia, leukémia: benzén...etylénoxid, formaldehyd... 



Hepatotoxické látky: 
 
1. Pravé hepatotoxíny: efekt vždy, rýchlo, u každého, súvis  
      s dávkou, predvídateľnosť: CCl4 , chloroform, Et-OH, 
      ...amanitín, paracetamol, aflatoxín... 
      nález: nekróza hepatocytu, denaturácia bielk.... 

 
2. Nepravé hepatotoxíny: efekt u vulnerabilných, nepredví- 
      dateľne, nie súvis s dávkou – v.s. alergia : INH, halothan, 
      ďalšie lieky. 
      nález: Eo infiltrát/granulomatózna reakcia 
      
     NEEXISTUJE TYPICKÝ KLINICKÝ/MORFOLOGICKÝ 
                 OBRAZ HEPATÁLNEJ LÉZIE 
        
 



Nefrotoxické látky: 
 
1. Akútne poškodenie: ťažké kovy Hg, Cd 
                                         organické rozpúšťadlá 
         nález: nekróza proximálnaych tubulov 
 
2. Chronické poškodenie: ťažké kovy... Li, cis-Pt, Cd 
          nález: Fanconi- sy, periglomerulárna fibróza 
 
Neurotoxické látky: 
 
CN, Pb, Mn, Hg, Tl, Etyl-OH, OFI, ...barbituráty, TCA 
           nález: poškodenie myelínu, axónu, synáps, neurónu 
 
 



Pneumotoxické látky: 
                                                                        
Herbicíd paraquát :superoxidové radikály, peroxidácia 
                                 lipidov, irreverzibilná fibróza pľúc 
                                 Th: O2 kontraindikovaný ! (?) 
Dráždivé plyny (rozpustnosť vo vode): 
 
1. Dobre rozpustné :HCl  Cl  SO2  NH3   formaldehyd  k.sírová 
                                    k. dusičná               Dráždenie  HCD 
 
2. Málo rozpustné: fosgén  NOx     ozón    Dráždenie DCD 
      prenikajú bez dráždenia hlbšie do pľúc, dlhá latencia bez príznakov, nebezpečnejšie,  
       až pľúcny edém 
 

 
 



Organické rozpúšťadlá: 
 
Najčastejšie TOLUÉN!... benzín, acetón... 
 
Efekt:útlm CNS, dyzrytmia (    citlivosť ku katechol.) 
Toxicita: 1 ml/kg hmotnosti netoxické. 
Liečba: pri inhalácii len kyslík, prerušiť expozíciu 
              po požití aspirácia žal. obsahu len po extrémnych 
              dávkach; carbo málo účinné 
              Nie gastrická laváž (GL) 
              chlór.UV: podať Paraffinum liq.; carbo 
              FD a HD málo účinné 
FD: forsírovaná diuréza HP: hemoperefúzia HD: hemodialýza 
 
 



ETYLALKOHOL (perorálne podanie) 
 
Toxikokinetika: max.plazm.konc. po požití: 30-60 min. 
                             Rýchlosť metabolizmu: 7-10 g/h 
Toxicita: nad 450 mg/dl (4,5 ‰) DL; prežil aj 15‰ 
Liečba: 
NIE! 1. Laváž, vracanie (rýchla rezorpcia) 
          2. Carbo adsorbens (len pri mixtoch) 
          3. Analeptiká, Naloxon 
          4. FD (exkrécia obličkami cca 5%) 
 
ÁNO! 40% gluk i.v. ; diazepam pri kŕčoch, 
           otepľovanie; thiamín i.v. pri F 10 (prevencia Korsakoff) 
           Indikácie HD: nad 4 ‰, kóma, KP zlyhávanie, mixt s  
                                    liekmi 

http://www.lifemojo.com/lifestyle/how-to-treat-a-hangover-2821254


Mechanizmus vzniku kritickej hypoglykémie: 



Glykoly (alkoholy s dvomi   -OH) 
 
Etylénglykol (nemrznúce zmesi FRIDEX, ALYCOL,  
                        NEMRAZOL, brzdová  kvapalina, rozpúšťadlo...) 
Toxicita:  
 
EG ...glykolaldehyd (CNS)...k. glykolová...k. glyoxalová (acidóza)...k. oxalová (obličky) 

 
Dosis Letalis!!: 30-90ml (1,5ml/kg hm) 
 
Priebeh: do 12 h:    ako etylalkohol 
                12-24 h:    KP zlyhávanie, ARDS 
                24-72 h:    akútna renálna insuficiencia 
               
               



Diagnostika: 
 
Kombinácia príznakov a/alebo lab. nálezov: 
 
- ebrieta bez alkoholového „foetor ex ore“ 
- MAC (art.pH<7,3) s veľkým aniónovým oknom 
- porucha vedomia + osmol. okno + oxalúria + hypo-Ca 
 
EG v krvi : málo dostupné metóda 
 
 



Liečba: laváž do 1h 
              40% EtOH (antidotum) 2ml/kg v džúse /15-30min 
              Neskôr i.v. (konc. v krvi l ‰); bikarbonáty 
              optimálne antidotum: fomepizol (4-MP; ANTIZOL) 
              Pri neúspechu: HD, CAVHF 
 
Kritéria HD: 
 
MAC (pH < 7,25) nereagujúca na liečbu 
renálne zlyhanie 
EG v plazme >500mg/L 
 
Identická th pri otrave METYLALKOHOLOM! 
               



Oxaláty v moč. sedimente 

 



METANOL 
• Okulárna toxicita z kyseliny mravčej (toxický metabolit methanolu)  - 

retinalny edém, poškodenie optického nervu  

• metabolická acidoza 

• TH: bikarbonáty  

• promptná antidotálna  liečba (etylalkohol  alebo fomepizole)  

• hemodialysis: 

 

• Efekt antidot: Blokáda metabolizmu toxického metanolu /etylénglykolu 
na jeho metabolity  (k. mravčia/k. šťaveľová) inhibíciou  
alkoholdehydrogenáz (ADH). 

-   

 



MECHANISM OF ACTION 

METHANOL FORMALDEHYDE FORMIC 
ACID 

ALDEHYDE DEHYDROGENASE ALCOHOL DEHYDROGENASE 

Metabolic acidosis 



METHANOL FORMALDEHYDE FORMIC 
ACID 

ALCOHOL DEHYDROGENASE ALDEHYDE DEHYDROGENASE 

ETHANOL 

X 

ALDEHYDE ACETIC 
ACID 

Antidotna liečba etylalkoholom resp. fomepizolom  



International Agency for Research on Cancer (IARC) - Summaries 
& Evaluations 

                                            BENZENE 
                                                   (Group 1) 
For definition of Groups, see Preamble Evaluation.  
Supplement 7: (1987) (p. 120)  
CAS No.: 71-43-2 
Chem. Abstr. Name: Benzene  
 
 
A. Evidence for carcinogenicity to humans (sufficient) 
      Dostatočné dôkazy o karcinogenite pre človeka 

http://www.inchem.org/documents/iarc/monoeval/eval.html
http://www.inchem.org/documents/iarc/monoeval/eval.html
http://www.inchem.org/documents/iarc/monoeval/eval.html


Vstup do organizmu: 
 
Inhaláciou absorpcia až 50-70% 

 

Kožou! 

 

Akútny efekt: bolesť hlavy, závraty, nauzea, vracanie, únava, ospalosť,  

                        porucha vedomia, dráždenie dýchacích ciest... 

 

Dlhodobá expozícia: podráždenie kože, bolesť hlavy, porucha kognitívnych  

                                    funkcií, poruchy kostnej drene (karcinogén: útlm tvorby 

                                    krvných buniek, aplastická anémia, leukémia) 





                kyselina  trans, trans-mukónová 
 
Senzitívny a špecifický biomarker expozície benzénu. 
Pri nízkych expozíciách (< 0,5 ppm) menej špecifický 
(interferencia so sorbanmi z potravín) 
Odraz expozície benzénu do 3 dní pred odberom 

kyselina sorbová 



Pesticídy: 
 
Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy, moluskocídy... 
Najčastejšie najzávažnejšie intoxikácie: 
        organofosforové a karbamátové insekticídy 
 
Najčastejšie nie-závažné intoxikácie: 
         pyretroidy 
 
TOXICITU  PESTICÍDU  OVPLYVŇUJE  VEHIKULUM! 
 
Najtoxickejšie insekticídy (OFI, KARB) prenikajú do organizmu 
cez všetky bariéry (koža, sliznice). 
 
 



Trendy 
 
V období intenzívneho socialistického poľnohospodárstva dávky  
         aplikovaných  pesticídov v SR postupne rástli.  
Kým  v roku 1980 predstavovala spotreba pesticídov 19 016 t,  
          v roku 1985 to  bolo 13 389 t  a  
          v roku 1991 došlo k poklesu spotreby až na 4 711 t,  
                                   t.j.    oproti roku  1980 došlo k poklesu o 75 %.  
V 90-tych rokoch mala spotreba pesticídov kolísavý priebeh, s mierne  
          klesajúcou tendenciou.  
 
Tento pokles spotreby pesticídov v 90-tych rokoch oproti 80-tym rokom nebol 
väčšinou  motivovaný environmentálne.  
Pozitívnym dôsledkom tohto trendu bol pokles kontaminácie pôdy a vody.  
 
Od r. 2000 dochádza k opätovnému postupnému nárastu  spotreby pesticídov.  
 
V blízkej budúcnosti sa predpokladá zlepšenie ekonomických podmienok v  
poľnohospodárstve a ďalší nárast spotreby pesticídov. 
 



WHO 1973               500.000  ťažkých intoxikácií bez suicídií 
 
WHO 1985               3 mil   (vrátane suicídií)    
                                  220.000 exitov 
                                  735.000 chron. efekt  (long-term exposure) 
 
WHO 1990               1 mil   (bez suicídií) 
                                 2 mil suicídií 
                                 25 mil „epizód intoxikácií“ v rozvojových  krajinách 
 
WHO 1996               700.000 profesionálne intoxikácie    
                                 300.000 náhodné 
                                 735.000 chronické 
                                 2 mil  suicídií    
 
2003                          OFI (!) 3 mil (!?) 
                                  300.000 exitov   (Eyer, 2003)                        
    

INTOXIKÁCIE  PESTICÍDMI (počet/rok) 



1. Akútna toxicita  (mechanizmus účinku) 
2. Chronická toxicita  (následky po akútnej intoxikácii) 

3. Chronický efekt po opakovaných expozíciách  nízkym 

koncentráciám - „long term low-level exposure“  bez (!)  akútnej 

intox : mutagénny,  karcinogénny, teratogénny, neurotoxický efekt, 

poruchy reprodukcie... 

4. Charakter profesionálnej expozície: 

           dermálna >> inhalačná  (↓ volatilita) 

           kontinuálna  

           intermittentná     

           subchronická: 30 dní a viac /90 dní (sezóna) 

  Čo nás zaujíma pri pesticídoch ?   



OFI (organofosforové insekticídy) 
 
Klinické formy intoxikácie: 
 
1. Akútna cholinergná kríza: endogénna intoxikácia Ach 
2. Intermediárny syndróm: 1.-4. deň; paralýza svalov HK, 
                                                                    šije, dýchacích svalov 
3. Neskorá neurotoxicita: 8. – 14. deň; paralýza DK, degene- 
                                                     nerácia periférneho axónu 
4. Chronické neuropsychické poruchy: subtílne poruchy 
                                             kognitívnych funkcií (diskutabilné) 



„Cholinergná kríza“ 
 
„irreverzibilná inhibícia AChE (3.1.1.7)“           kumulácia ACh 
 
M- muskarínové: salivácia, potenie, hnačky, mióza,  
                               bronchorea... 
N-  nikotínové: kŕče, tetania, paralýza bránice 
Centrálne- agitácia, zmätenie...kóma 
 
Fatálna kombinácia: respiračné zlyhanie (bránica!) + 
                  kardiálne zlyhanie (dyzrytmie) + MAC + CNS(?) 



Mechanism of action 
Nerve agent effects 



pokračovanie 

 
Nejednotnosť v názore na existenciu  
chronickej intoxikácie organofosforovými 
insekticídmi, resp. následky po akútnej intoxikácii.  
 
Pribúdajú dôkazy o chronickej neuropsychickej 
poruche (Chronic Organophosphate Induced 
Neuropsychiatric Disorder) po dlhodobej 
profesionálnej expozícii nízkym dávkam 
organofosfátov. 



Diagnostika: 
 
Rozhodujúca klinika: M+ N príznaky 
 
Aktivita BuChE v sére (nie AChE!!!) len orientuje 
Aktivita Ery-AChE výpovednejšia! 
Analýza metabolitov v moči/krvi:zriedka dostupné 
 
EMG: vhodné pri IMS a OPIDN 
 



Liečba: 
 
Laváž (žalúdka + čriev) 
Krvavá laváž  (v zahraničí nie) 
Hemoperfúzia 
 
Medikamenty: 
 
              Trias: atropín + reaktivátor + diazepam 
 
Reaktivátor AChE (obidoxim TOXOGONÍN) aj oneskorene! 
 
Pozn: pri karbamátoch je reaktivátor kontraindikovaný! 



Antidotum 
Atropine 

  2 mg IV 5- 15 min do efektu 

  zabráni kontaktu Ach s 
receptorom 

 

 

Dávka: nie je definovaná, až 
do ústupu cholinergných 
príznakov 

I. Bátora 



   Ďalšie predpokladané efekty chronickej expozície pesticídom 



-   vyššie riziko vzniku leukémie (diazinon)       (Beane Freeman et. al 2005) 

-  non-Hodgkin lymfóm (rôzne)                                (Fritschi et al. 2005) 

-  karcinóm pľúc (diazinon)                                (Beane Freeman et. al 2005) 

-  mozgový glióm (fungicídy?)                     (Occupat Environm Med, online 2007) 

-  vývojový neurotoxicant (experiment; chlorpyrifos, diazinon) 

                                                                                   (Jameson et al 2007) 

-   suicídiá  (chlorpyrifos)                                           (Lee et al 2007) 

 

Ďalšie efekty chronickej expozície pesticídom 



Syntetické insekticídy – prvýkrát syntéza 1970 
25% svetovej spotreby insekticídov 
Odvodené od prírodných nestabilných  pyretrínov  
                                                                    (Chrysanthemum) 
 
Závery experimentov: 
- Vývojové neurotoxicanty  (Shafer et al 2005) 

- Endokrinný prerušovač /permetrin; ca mammae/  (Kim et al, 2004) 

- Potenciálna karcinogenita /permetrin, fenvalerát/ (US EPA 2006) 

 

Pyretroidy 



 
 chronická expozícia  nízkym koncetráciám pesticídov  
           existuje 

 
  chronická expozícia (bez predchádzajúcej vysokej  
            expozície / intoxikácie) môže poškodiť zdravie 
               
   neurotoxický efekt – najčastejšia forma poškodenia 

 
  etiológia: viac druhov pesticídov 

 
  diagnostika: dotazníky + batéria psychologických testov 

Závery 



Oxid uhoľnatý 
 
Najčastejšia príčina fatálnych profesionálnych 
intoxikácií. CO 300 x lepšie reverzibilne viaže na Hb ako 
O2, ľahší ako vzduch. 
V klinickom obraze tradične popisovaná ružová farba 
kože - v skutočnosti pozorovať skôr bledú kožu. 
Výskyt: nedokonalé spaľovanie (málo O2) 
 
Štandardne stanovovaná konc. karboxy-Hb nekoreluje 
so závažnosťou intoxikácie. Exity pri 20% a prežitie pri 
> 50%. 
 
V liečbe nezastupiteľné miesto hyperbarickej 
oxygenoterapie. 



Klinické symptómy sú spoľahlivejšie než COHb konc.  
 
 
  0 – 10                 minimálne prejavy 
10 -  20                 mierne dyspnoe a cefalea 
30 – 40                 závraty, slabosť, nauzea, vomitus 
40 – 50                 zmätenosť,tachykardia, synkopa 
50 – 60                 + Cheyne-Stokes, stupor, kŕče 
60 – 70                 kóma, kŕče, kardio-resp. zlyhanie 
70 – 80                 SMRŤ!           
 
NEKORELUJE  COHb   a    SYMPTÓMY! 
 





Oxid uhličitý 
 
Produkt horenia, kvasenia a hnitia.  
Ťažší než vzduch – viacnásobné úmrtia pri záchrane 
Často skryté riziko, nie len vínne pivnice (výkopy, kanály,  

organický odpad, žumpy...) – rýchly účinok                         † 
Liečba: oxygenácia, hyperbarická oxygenácia nie 
             je indikovaná 
 

sviečka v  úrovni kolien 



CO 

http://www.rkm.com.au/image-licenses/index.html


CO2 

http://www.rkm.com.au/image-licenses/index.html


Chlór 
 
Časté riziko:  v priemysle, v domácnosti pri 
            čistení sanitárneho zariadenia viacerými 
            prostriedkami súčasne (DOMESTOS: chlórnan sodný NaClO 
                                                                            FIXINELLA: k.fosforečná H3PO4) 
 
Klinika: silný iritant (dobre rozpustný vo vode) 
             horných dýchacích ciest. 
 
Komplikácie: (tracheobronchitída, edém pľúc, 
                        pneumothorax) aj po latencii > 12  hod. 
 
Liečba:    kyslík 

1. Bojová chem. 
látka 1. sv. vojna 



Kyseliny a lúhy 
 
Pretrvávanie nesprávneho názoru o vhodnosti 
neutralizácie. 
 
Lokálna liečba: len dlhodobé oplachovanie 
        vodou (koža, sliznice, spojovky) 
 
Perorálna liečba: nič, event. malé množstvo 
         vody/mlieka/vajcové bielko 



Olovo 
 
Výskyt:             huty, akumulátory, zliatiny, sklársky kmeň 
Rezorpcia:        inhalačne 50%, GIT 10%.  T1/2: 5-10 ROKOV 
                               90% akumulácia v kostiach ! 
Mechanizmus:  inhibícia syntézy krvného farbiva hemoglobínu 
 
1. Akútna intoxikácia:       vracanie, krvavé hnačky, kolika 
2.  Chronická intoxikácia: anémia, anemický syndróm 
                    encefalopatia, porucha perif. nervov, obličiek, šedý lem na  
                    ďasnách 
 
 
 



Etiológia otravy olovom 

práca s olovom,  
nemanipulácia s akumulátormi,  
starožitné nádoby z olova (glazúry...) 
poľovníctvo  
postrelenie 
práca s bielymi nátermi, odstraňovanie starých náterov, 
Výroba laborat. skla  (v Technickom skle...) 
rybárstvo (závažia) 
užívanie preparátov rastlinnej medicíny... 
 



ORTUŤ 
 
1. Kovová: ťažba a spracovanie rúd, meracie prístroje, amalgám... 
                      p.o. netoxická (rezorpcia do 0,01%) 
                      inhalácia rezorpcia 80% 
                      Mercurializmus: gingivitis(ďasná) + tremor + eretizmus 
                      Akrodýnia (olupovanie kože)) deti: inhalácia pár 
                        
2. Anorganická (soli):   HgCl2 sublimát 
 
3.    Organická: zakázaná (fungicídy)  „Minamata disease“ 
 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.com/gp/product/images/B0015TEHS6/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=3760901&s=hpc


Klinický význam rôznych foriem ortuti 
 
Forma               Vlastnosť      Absorpcia          Tox. Efekt 
________________________________________________________  
 
Kovová Hg0                                        tekutá, per os        netoxická ! 
                                                  
 
Kovová Hg0       pary             inhal. 80%           CNS, pľúca, koža 
                                                 kožou málo          obličky, GIT 
 
Soli Hg1+, 2+        H2O rozp.    p.o. 10%               obličky, GIT, CNS 
                                                 kožou áno 
 
Organická Hg   tuk rozp.      p.o. 100%             CNS 
                                                 inhal. dobre 



Primárne  eliminačné  metódy: 
 
1. Indukované vracanie (mechanicky, NaCl, Ipekakuana...) 

 
2. Laváž žalúdka 

 
3. Opakované podávanie aktívne uhlie (Multiple-Dose Activated  
                                                     Charcoal, MDAC) 
4. GI dialýza (Whole Bovel Irrigation, WBI) 
 
 5.   laxatíva 
        len 3 a 4  medicínske dôkazy o efektivite 



Komplikácie  Gastrickej laváže (GL) 
 
Laryngospazmus                   
pO2 
Aspirácia 
PNO 
Empyém (AU) 
Dyzrytmie 
ST 
Krvácanie sliznice 
Na 
Konjunkt. hemoragia 
Psychické zmeny 



Kontraindikácie GL: 
 
Bezvedomie (bez intubácie) 
Uhľovodíky 
Korozívne látky (kyseliny/zásady) 
Malé dávky toxických látok 
Netoxické látky 
Pri riziku hemoragie, GI perforácie, skoro po  
       operácii, ďalšie stavy 



                Position  statement 
            (AACT, EAPCCT, AAPCC, CAPCC, 1994) 
 
Laváž žalúdka by nemala byť rutínnou metódou v liečbe 
akútnych intoxikácií. Nie sú dostatočné dôkazy pre to, že 
laváž zlepšuje liečebný efekt, naopak, môže spôsobiť zá- 
važné komplikácie. O laváži by sa malo uvažovať do 1 h 
po požití život ohrozujúceho množstva toxickej substancie.  
Ale ani v tomto prípade nebol potvrdený klinický „benefit“ 
v kontrolovaných štúdiach. 
Laváž môže zvýšiť absorpciu noxy; nemá odstrašujúci efekt. 



Čo namiesto laváže? 
 
Práškové aktívne uhlie (Carbosorb plv) 
 
Dávkovanie: 
1. bolus 1g/kg hmot. 
2. p.p. pokračovať 20-50 g/2-6 h (MDAC) 

 
Koniec liečby určuje: klinika, druh noxy, konc.noxy v sére 
 
Aktívne uhlie málo adsorbuje: 
Kovy,   k. boritá,   kyanidy,   silné kyseliny/zásady, 
alkoholy,   glykoly,    ropné destiláty 
 

 



U nás na trhu: 
 
CARBOTOX   tbl  Carbo activatus + Na thiosulfas 
CARBOSORB  tbl  Carbo activatus 
CARBOCIT  tbl   Carbo acivatus + Bi subgallas+ Ac. citricum 
CARBO  MEDICINALIS  tbl  Carbo activatus 
NORIT  tobol. Carbo activatus 
CARBO  plv Carbo activatus  25 g 
 
V zahraničí: 
 
Aktívne uhlie + sorbitol (urýchľuje pasáž, ochucuje) 



Efekt aktívneho uhlia: 
 
Plocha 1 g AU  1 000 – 3 200 m² 
Adsorpcia toxínov mol. hmot. 100-1 000 daltonov 
 
1. Adsorpcia noxy 
2. Prerušenie Enterohepatálneho  obehu noxy 
3. Enterokapilárna exorpcia (ekvivalent Hemoperfúzie  
      noxa z krvi do čreva 

I. Bátora 
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