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Δηλητηριάσεις
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ- ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΙΑΙΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ορισμός

Δηλητηρίαση είναι η κατάσταση κατά την οποία ο
οργανισμός εκτίθεται σε κάποια χημική ουσία που
επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία του.
Η έκθεση στην τοξική ουσία μπορεί να είναι επαγ
γελματικής, περιβαλλοντικής ή ιατρογενούς αι
τιολογίας, ή ακόμη να οφείλεται σε κατάχρηση (π.χ.
αλκοόλ). Η έκθεση αυτή μπορεί να προέλθει δια
μέσου διαφόρων «πυλών εισόδου», όπως είναι η ει
σπνοή, η κατάποση, η διάσπαση του φραγμού του δέρ
ματος και των βλεννογόνων, η έγχυση κλπ., ενώ η τοξι
κή ουσία μπορεί να είναι με τη μορφή στερεού, υγρού,
αερίου, ατμών ή σκόνης. Η τοξική ουσία που εισέρ
χεται στον οργανισμό μπορεί να αναστείλει ή να
τροποποιήσει τη φυσιολογική κυτταρική λειτουργία,
να μεταβάλλει τη λειτουργία διαφόρων οργάνων και
συστημάτων, να παρεμποδίσει την πρόσληψη, τη με
ταφορά, ή τη χρήση των διαφόρων ενεργειακών
υποστρωμάτων που χρησιμοποιεί ο οργανισμός,
προκαλώντας έτσι την δηλητηρίαση.
Επιδημιολογικά στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Κέντρου
Δηλητηριάσεων, το 1992 καταγράφησαν στην Ελλά
δα 33.363 περιπτώσεις δηλητηριάσεων. Από αυτές, το
40% των περιπτώσεων αφορούσε παιδιά ηλικίας μέ
χρι 4 ετών, ενώ το 50% άτομα ηλικίας > 15ετών. Τα
παιδιά συνήθως καταπίνουν ατυχηματικά μικρή
ποσότητα τοξικής ουσίας, με αποτέλεσμα χαμηλότε
ρη νοσηρότητα και θνητότητα, ενώ οι έφηβοι και οι
ενήλικες συνήθως λαμβάνουν σκόπιμα μεγαλύτερες
ποσότητες τοξικής ουσίας και υπόκεινται αντίστοιχα
σε μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνητότητα.

Κυρίως ηρεμιστικά
(βενζοδιαζεπίνες),
αναλγητικά (ασπιρί
νη, παρακεταμόλη)
Είδη
οικιακής χρήσεως

25%

Γεωργικά φάρμακα

4.5%

Μεγάλη νοσηρότητα
και θνητότητα

Το 85.5% των περιστατικών συνέβη στο σπίτι, το
6.5% στους αγρούς και το 3.3% σε σχολεία, ενώ από
το σύνολο των δηλητηριάσεων το 82.5% ήταν τυχαί
ες, το 12.7% απόπειρες αυτοκτονίας και το 3.4%
επαγγελματικής φύσεως.
Εκτός από τις περιπτώσεις δηλητηριάσεων, υπάρ
χουν και αρκετές περιπτώσεις ατυχηματικής ή σκό
πιμης κατάποσης διαφόρων ουσιών, οι οποίες δεν εί
ναι τοξικές, οπότε δεν απαιτείται κάποια θεραπευτι
κή παρέμβαση. Στις ουσίες αυτές περιλαμβάνονται:
βιταμίνες, αντιόξινα, αντισυλληπτι
Φάρμακα:
κά, αντισηπτικά στοματοφάρυγγος,
βαζελίνη, λανολίνη, σιλικόνη
Είδη οικιακής
κιμωλία, πλαστελίνη, μολύβια σαπού
χρήσεως:

νια, γυαλιστικά, κεριά, υδράργυρος

Κέντρα δηλητηριάσεων

Τα κέντρα δηλητηριάσεων αποτελούν αναπόσπα
στο κομμάτι στην αντιμετώπιση των ασθενών που
έχουν εκτεθεί σε κάποια τοξική ουσία. Τα κέντρα αυ
τά πρέπει να είναι επανδρωμένα με ιατρούς ειδικούς
στην αντιμετώπιση των θυμάτων δηλητηρίασης, που
έχουν εκτεταμένο υλικό αναφοράς και βάση δεδομέ
νων στη διάθεσή τους και που διαθέτουν ταχεία πρό-
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σβαση σε εργαστήρια τοξικολογικής ανάλυσης, για
τις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο εκτεταμένη
έρευνα. Η σωστή συνεργασία μεταξύ των ιατρών που
ασχολούνται με την επείγουσα και προνοσοκομεια
κή ιατρική και των κέντρων δηλητηριάσεων μπορεί
να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση και τη θερα
πεία των δηλητηριάσεων και να ελαττώσει το κόστος
αντιμετώπισης και την περιττή νοσηλεία στο
νοσοκομείο.
Διάγνωση

Η σωστή διαφορική διάγνωση μιας δηλητηρίασης
συχνά είναι δύσκολη λόγω διαφόρων παραγόντων,
όπως είναι το ασαφές ιστορικό, η ταυτόχρονη λήψη
πολλών φαρμακευτικών παραγόντων ή τοξικών ου
σιών, η ύπαρξη υποκείμενης νόσου ή συνοδού τραύ
ματος, η διαταραχή του επιπέδου συνείδησης και η
απρόβλεπτη φαρμακοδυναμική του τοξικού πα
ράγοντα, ο οποίος πολλές φορές είναι άγνωστος. Γε
νικά, σε προνοσοκομειακό επίπεδο ή στα τμήματα
επειγόντων περιστατικών, θα πρέπει να τίθεται η κλι
νική υποψία της δηλητηρίασης σε όλους τους ασθε
νείς που παρουσιάζουν μία οξεία πολυοργανική
λειτουργική διαταραχή.
Σημαντικά στοιχεία κατά τη λήψη του ιστορικού
αποτελούν το είδος της τοξικής ουσίας στην οποία
έχει εκτεθεί ο ασθενής, η ποσότητα, ο τρόπος και η
διάρκεια της έκθεσης, καθώς επίσης η φύση και η εξέ
λιξη των συμπτωμάτων από τη στιγμή της έκθεσης και
μετά. Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες
αποτελούν το ιατρικό ιστορικό, το ψυχιατρικό ιστορι
κό, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής απόπει
ρας αυτοκτονίας, η χρόνια χρήση φαρμάκων και το
ιστορικό αλλεργίας.
Απαραίτητη είναι η ταχεία, συστηματική και σχολα
στική φυσική εξέταση ολόκληρου του ασθενούς, ενώ
αρχική έμφαση δίνεται στα ABCDE's, όπως θα δού
με αναλυτικά στη συνέχεια. Στις περιπτώσεις όπου
υπάρχει κίνδυνος έκθεσης στην τοξική ουσία του ια
τρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, πρέπει να λαμ
βάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.
Πρέπει να αφαιρούνται όλα τα ενδύματα του
ασθενούς και να γίνεται έρευνα για πιθανή ύπαρξη
υπολειμμάτων φαρμάκων, σημειώματος αυτοκτονίας
κλπ. Στην περίπτωση έκθεσης του δέρματος ή των
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οφθαλμών στην τοξική ουσία πρέπει να γίνεται έκ
πλυση με άφθονη ποσότητα νερού. Το δέρμα εξετά
ζεται για κυάνωση ή flushing, για υπερβολική εφί
δρωση ή ξηρότητα, για σημεία τραυματισμού, μώλω
πες ή σημεία χρόνιας χρήσης ενδοφλέβιων τοξικών
ουσιών. Οι κόρες εξετάζονται για το μέγεθός τους και
την αντίδραση στο φως, για την ύπαρξη νυσταγμού,
διάσπασης βλέμματος ή υπερβολικής δακρύρροιας,
ενώ ο στοματοφάρυγγας ελέγχεται για σιελόρροια ή
ξηρότητα. Η ακρόαση της καρδιάς και των πνευμό
νων θα αποκαλύψει την παρουσία βρογχόσπασμου,
την καρδιακή συχνότητα και το ρυθμό, ενώ η εξέτα
ση της κοιλίας την ύπαρξη ευαισθησίας ή σύσπασης,
τους εντερικούς ήχους και την πιθανή κατακράτηση
ούρων. Τέλος, σημαντική είναι η πλήρης νευρολογι
κή εξέταση, όπου ελέγχεται το επίπεδο συνείδησης,
ο προσανατολισμός, ο μυ'ίκός τόνος, τα αντανακλα
στικά, τα κρανιακά νεύρα, η ύπαρξη τρόμου, αταξίας
κλπ.
Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται ορισμένες περι
πτώσεις δηλητηριάσεων, όπου αναδύεται από το θύ
μα μία χαρακτηριστική aπόπνοια, η οποία μπορεί να
βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση:
Τοξική ουσία

Οσμή

αλκοόλη
κυανιούχα

γλυκιά/φρουτώδης
πικραμύγδαλου

υδρογονάνθρακες

βενζίνης

οργανοφωσφορικά/αρσενικό

σκόρδου

ένυδρη χλωράλη

αχλαδιού

Σημαντική, επίσης, κατά τη φυσική εξέταση είναι η
αναζήτηση σημείων και συμπτωμάτων που αντι
στοιχούν σε συγκεκριμένα τοξικά σύνδρομα (Πίνα
κας Ι). Οι εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος,
βιοχημικό προφίλ, αέρια αίματος) σπάνια βοηθούν
στη διαφορική διάγνωση της οξείας δηλητηρίασης, αν
και μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της αρ
χικής κλινικής υποψίας ή να χρησιμεύσουν σαν ση
μείο αναφοράς για την μετέπειτα παρακολούθηση
του ασθενούς. Η τοξικολογική ανάλυση του αίματος
συχνά παρέχει πρόσθετες πληροφορίες, αλλά τα
αποτελέσματα συνήθως έρχονται aργοπορημένα και
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καθυστερούν την
επείγουσα αντιμετώπιση της δηλητηρίασης, η οποία
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υποθερμία
βραδυκαρδία θάνατος
από αναπν .ανακοπή
πνευμ. οίδημα

αερισμός
χορήγηση ναλοξόνης

σπασμοί ραβδομυόλυ
ση, έμφραγμα, θά
νατος από σπασμούς,
καρδιακή ανακοπή,
υπερθερμία
Οργανοφωσφορικά
Καρβαμιδικές ενώσεις

Σκοπολαμίνη
Αντίίσταμινικά

ροια,βρογχική υπε
ρέκκριση, ναυτία,
έμετος, αδυναμία,
εφίδρωση, απώλεια
ούρων-κοπράνων,
μυική αδυναμία
επιπ. συνείδησης,
μυδρίαση, ξηρότητα
δέρματος&βλεννογό
νων, flushing, υπερ
θερμία, επίσχεση ού
ρων, ειλεός

μύση/μυδρίαση
σπασμοί
παράλυση θάνατος
από
αναπν.ανακοπή ή σπα
σμούς

ατροπίνη
πραλιδοξίμη

λυση, θάνατος από
υπερθερμία & δυσ
ρυθμίες

καταστολή με
βενζοδιαζεπίνες
αντιμετώπιση
υπερθερμίας
άνθρακας,
αλκαλοποίηση
ούρων,
αιμοδιάλυση,
ενυδάτωση

δχη επιπ.
αυξηση μυικού τόνου,
αντανακλαστικών

βασίζεται αποκλειστικά σε κλινικά κριτήρια. Η πλέον
ενδεδειγμένη προσέγγιση είναι η λήψη του κατάλ
ληλου δείγματος κατά τη διάρκεια της αρχικής πα
ρέμβασης και, αν είναι δυνατό πριν την φαρμακευτι
κή αντιμετώπιση, έτσι ώστε η λήψη των αποτελεσμά
των, μετά την αρχική σταθεροποίηση και αντιμετώ
πιση του ασθενούς, να οδηγήσει στην κατάλληλη
τροποποίηση της περαιτέρω αγωγής.
Επείγουσα αντιμετώπιση δηλητηρίασης

Η αρχική αντιμετώπιση της οξείας δηλητηρίασης,
όπως και κάθε επείγουσας ιατρικής κατάστασης, συ-

διαλείπων,
θάνατος από
υπερθερμία

αντιμετώπιση υπερ
θερμίας,
καταστολή με
βενζοδιαζεπίνες

νίσταται στη σταθεροποίηση και υποστήριξη των ζω
τικών λειτουργιών. Άμεση προτεραιότητα αποτελούν
πάντα η εξασφάλιση του αεραγωγού, του επαρκούς
αερισμού και της κυκλοφορίας (ABC).
Η πρώτη προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση του αε
ραγωγού. Επείγουσα ενδοτραχειακή διασωλήνωση
απαιτείται στην περίπτωση απουσίας επαρκών αντα
νακλαστικών του αεραγωγού, για την πρόληψη του
κινδύνου εισρόφησης. Επίσης, ενδοτραχειακή δια
σωλήνωση απαιτείται στην περίπτωση όπου, με βάση
το ιστορικό και τη φαρμακολογία της τοξικής ουσίας,
αναμένεται πτώση του επιπέδου συνείδησης και απώ-
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: 2 mg,
επαναληmικές δόσεις ή έγχυση
(μεγαλύτερη για ορισμένα συνθετικά
aπιοειδή, μικρότερη σε χρόνιους
χρήστες)
0.2 mg σε 30sec,
σεις 0.3-0.5 mg ανά 30sec μέχρι συ
νόλου 3 mg
1-2 mmol/kg σε
τιτλοποίηση σε pH 7.50-7.55
. 10m
10%
δόση διατήρησης: 0.15ml/kg/h
Τιτλοποίηση σε επίπεδα 100 mg/dl
1-2 mg σε 5 min,
σε
rium
(ίσως αποτελεσματική σε σπασμούς ή
ταχυαρρυθμίες)
Ατροπίνη

Πυριδοξίνη

1g: 1 g προς τη
σε
δόση αν είναι άγνωστη: 5 mg
σε αναλογία 1g: 1g προς τη
δόση αν είναι άγνωστη: 5 mg

Digoxin-specific
antibody fragments
Γλουκαγόνο
Ασβέστιο

λεια των αντανακλαστικών του αεραγωγού, καθώς
επίσης και σε ορισμένες περιπτώσεις δηλητηρίασης
με ουσίες ιδιαίτερα τοξικές για τους πνεύμονες σε πε
ρίπτωση εισρόφησης (π.χ. υδρογονάνθρακες), πριν
από τη διενέργεια πλύσης στομάχου. Οι ασθενείς που
aφυπνίζονται εύκολα και διατηρούν τα αντανακλα
στίκά του αεραγωγού θα πρέπει να τοποθετούνται σε
θέση ανάνηψης, δηλαδή σε αριστερή πλάγια κατα
κεκλιμένη θέση, με το κεφάλι ελαφρά προς τα κάτω,
για την πρόληψη της εισρόφησης, σε περίπτωση
·απρόβλεπτης νευρολογικής επιδείνωσης. Τέλος, σε
ορισμένες περιπτώσεις ενδείκνυται η άμεση χρήση
αντιδότων, μέσα στην πρώτη ώρα από την οξεία δη
λητηρίαση (Πίνακας Π).

σε
1 g CaCI2 σε 5 min,
καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή

Στη συνέχεια, θα πρέπει να εκτιμηθεί η συχνότητα
και το βάθος των αναπνοών και να εγκατασταθεί μη
χανικός αερισμός, όπου απαιτείται. Σε όλους τους
ασθενείς που παρουσιάζουν σπασμούς, ή διαταραχές
του επιπέδου συνείδησης καθώς επίσης και σε όσους
έχουν υποστεί δηλητηρίαση από εισπνεόμενη τοξική
ουσία, θα πρέπει να χορηγείται 02 100%. Η χρήση
του σφυγμικού οξυγονόμετρου ενδείκνυται σε όλους
τους ασθενείς, λαμβάνοντας υπ' όψη ότι η ένδειξη
μπορεί να είναι ψευδώς υψηλή σε περίπτωση δηλη
τηρίασης με μονοξείδιο του άνθρακα.
Ακολούθως, λαμβάνονται μέτρα για τη διατήρηση
αιμοδυναμικής σταθερότητας (χορήγηση κρυσταλ
λοειδών ή και αγγειοσυσπαστικών όπου απαιτείται),
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ενώ απαραίτητο είναι το monitoring του καρδιακού
ρυθμού και η αντιμετώπιση των καρδιακών αρρυθ
μιών με βάση τα πρωτόκολλα της εξειδικευμένης
καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.
Μετά την εξασφάλιση και την κατάλληλη υποστή
ριξη του αναπνευστικού και του κυκλοφορικού, απα
ραίτητη είναι η ταχεία νευρολογική εξέταση. Σ' αυτό
το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στη διαφορι
κή διάγνωση του κώματος αγνώστου αιτιολογίας
ανήκουν: η υποξία, η δηλητηρίαση από aπιοειδή, η
υπογλυκαιμία και η εγκαφαλοπάθεια του Wernicke.
Γι' αυτό το λόγο, σε όλους τους ασθενείς που βρί
σκονται σε κωματώδη κατάσταση, χωρίς να υπάρχει
σαφές ιστορικό, θα πρέπει να χορηγούνται: 02 100%,
ναλοξόνη, 50ml διαλύματος DSW 50% και 100mg θει
αμίνης, που είναι μια θεραπεία απλή, φθηνή και χω
ρίς κινδύνους, αλλά που μπορεί να βοηθήσει σημα
ντικά στη διαφορική διάγνωση.
Σημαντική είναι η μέτρηση της κεντρικής θερ
μοκρασίας και η άμεση αντιμετώπιση της σοβαρής
υπερθερμίας και υποθερμίας, αν υπάρχει, καθώς οι
ακραίες διαταραχές της θερμοκρασίας που
προκαλούνται από ορισμένες τοξικές ουσίες
μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο, αν δεν
αντιμετωπισθούν έγκαιρα.
Τέλος, θα πρέπει να γίνεται καθετηριασμός της
ουροδόχου κύστης και στη συνέχεια να εφαρμόζονται
τα κατάλληλα μέτρα αφαίρεσης της τοξικής ουσίας
από τον οργανισμό (decontamination), στις περιπτώ
σεις όπου αυτό ενδείκνυται.
Αφαίρεση της τοξικής ουσίας από τον οργανισμό
(decontamination)

Οι τοξικές ουσίες που βρίσκονται στην επιφάνεια
του δέρματος και των βλεννογόνων πρέπει να εκ
πλυθούν με άφθονη ποσότητα νερού, ενώ οι τοξικές
ουσίες που έχουν εισέλθει στον οργανισμό μπορούν
είτε να δεσμευθούν μέσα στο γαστρικό ή εντερικό αυ
λό και να μειωθεί έτσι η απορρόφησή τους, είτε
μπορεί να προαχθεί η κάθαρσή τους από το έντερο,
το αίμα και τους ιστούς.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση
της τοξικής ουσίας από το γαστρεντερικό σωλήνα εί
ναι:
1. Η αποσυμφόρηση του στομάχου, είτε με την πρό-
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κληση εμέτου με σιρόπι ιπεκακουάνας, είτε με την
πλύση στομάχου με τοποθέτηση ρινογαστρικού σω
λήνα,
2. Η δέσμευση της τοξικής ουσίας μέσα στον εντερι
κό αυλό, με τη χορήγηση ενεργού άνθρακα,
3. Η μηχανική έκπλυση του γαστρεντερικού σωλήνα
με τη χορήγηση καθαρτικών ή ισοωσμωτικών δια
λυμάτων πολυαιθυλενογλυκόλης (whole bowel
irrigation).
Το σιρόπι ιπεκακουάνας χορηγείται σε δόση 15ml
για τα παιδιά και 30ml για τους ενήλικες μόνο εφ'
όσον έχει παρέλθει ελάχιστη ώρα από την κατάποση
μιας γνωστής τοξικής ουσίας, η οποία πιθανολογεί
ται ότι βρίσκεται ακόμη στο στομάχι. Η κύρια ένδει
ξή του είναι στα παιδιά, κυρίως εφ' όσον υπάρχει η
δυνατότητα να χορηγηθεί στο σπίτι, καθώς και για ου
σίες μεγάλης διαμέτρου που δεν χωρούν από το
ρινογαστρικό σωλήνα. Αντενδείξεις στη χορήγησή
του αποτελούν ο αυτόματος έμετος, η κατάποση καυ
στικών ουσιών ή ουσιών με αυξημένη πνευμονική
τοξικότητα και η απουσία αντανακλαστικών του αε
ραγωγού, ενώ επιπλοκές από τη χρήση του είναι η εισ
ρόφηση, οι ακατάσχετοι έμετοι και το σύνδρομο
Mallory-Weiss.
Η κυριότερη μέθοδος αποσυμφόρησης του
στομάχου είναι η πλύση στομάχου με την τοποθέτη
ση ρινογαστρικού σωλήνα μεγάλης διαμέτρου (1628F στα παιδιά, 36-40F στους ενήλικες). Ο ασθενής
τοποθετείται σε αριστερή πλάγια κατακεκλιμένη θέ
ση και χορηγούνται 200-300ml νερού μέχρι συνολικό
όγκο 3L, ή μέχρι το υγρό έκπλυσης να γίνει διαυγές
και συνήθως ακολουθεί η χορήγηση ενεργού άνθρα
κα απ' ευθείας από το ρινογαστρικό σωλήνα. Σε ορι
σμένες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται πρώτα εν
δοτραχειακή διασωλήνωση και μετά η πλύση
στομάχου, για την πρόληψη του κινδύνου εισρόφη
σης. Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για τοξικές ουσίες
σε υγρή μορφή, ή όταν απαιτείται άμεση αφαίρεση
της τοξικής ουσίας εξαιτίας της μεγάλης τοξικότητάς
της, ενώ αντενδείκνυται για χάπια που δεν χωρούν να
διέλθουν από το σωλήνα και για ουσίες καυστικές ή
με σημαντική πνευμονική τοξικότητα (π. χ.
υδρογονάνθρακες). Επιπλοκές από τη μέθοδο αυτή
είναι η εισρόφηση, ο τραυματισμός ή ρήξη του
οισοφάγου ή του στομάχου, η ατυχηματική είσοδος
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του σωλήνα στην τραχεία κλπ. Γενικά, προτείνεται η
εκλεκτική και όχι κατά ρουτίνα εφαρμογή της πλύσης
στομάχου, ανάλογα με την περίσταση.
Η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την αφαίρεση
της τοξικής ουσίας από τον πεπτικό σωλήνα είναι η
χορήγηση ενεργού άνθρακα, ο οποίος απορροφά την
τοξική ουσία από τον εντερικό αυλό, ελαττώνοντας
έτσι την απορρόφησή της από τους ιστούς, προάγει
την απομάκρυνσή της, δημιουργώντας βαθμίδωση συ
γκέντρωσης προς τον εντερικό αυλό και διακόπτει τον
εντεροηπατικό κύκλο. Ο ενεργός άνθρακας είναι
αποτελεσματικός στο να δεσμεύει τις περισσότερες
οργανικές και aνόργανες ουσίες, ενώ δεν προσροφά
τις παρακάτω ουσίες με χαμηλό μοριακό βάρος, οπό
τε και αντενδείκνυται:
Λίθιο

Οργανοφωσφορικά

Σίδηρος

Υδρογονάνθρακες

Αλκοόλες/αιθυλενογλυκόλη

Κυανιούχα

Αλκάλεα/οξέα

Βαρέα μέταλλα

Ο ενεργός άνθρακας διαλύεται σε νερό ή σε κάποιο
καθαρτικό και χορηγείται από το στόμα ή από το
ρινογαστρικό σωλήνα σε δόση 1glkg ή σε δόση 10:1
ως προς την τοξική ουσία. Πρόκειται για μία ταχεία
μέθοδο με χαμηλή παρεμβατικότητα και αποδεδειγ
μένη ασφάλεια για ενήλικες και παιδιά, ενώ οι μόνες
σχετικές aντενδείξεις της είναι ο παραλυτικός ή
aποφρακτικός ειλεός, καθώς και η περίπτωση όπου
ο ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε ενδοσκόπηση.
Η μηχανική έκπλυση του γαστρεντερικού σωλήνα
πραγματοποιείται με τη χορήγηση καθαρτικών
(σορβιτόλη 70% ή κιτρικό μαγνήσιο 10%), ή με τη
χορήγηση μεγάλης ποσότητας ισοωσμωτικού διαλύ
ματος πολυαιθυλενογλυκόλης, τεχνική η οποία είναι
γνωστή ως ολική έκπλυση εντέρου (whole bowel
irrigation). Μ' αυτές τις τεχνικές επιταχύνεται η διέ
λευση της τοξικής ουσίας από το έντερο, επομένως
μειώνεται η απορρόφησή της και προάγεται η
αποβολή της. Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για ουσίες
βραδείας αποδέσμευσης, ξένα σώματα που έχουν κα
ταποθεί και βρίσκονται μες στο έντερο και για ουσίες
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που δε δεσμεύονται από τον ενεργό άνθρακα, ενώ οι
aντενδείξεις της είναι παρόμοιες μ' αυτές του ενερ
γού άνθρακα. Η χορήγηση καθαρτικών μπορεί να
προκαλέσει σημαντικές ηλεκτρολυτικές διαταραχές
ή διαταραχές του όγκου και της οξεοβασικής
ισορροπίας, ενώ η χορήγηση πολυεθυλενογλυκόλης
είναι ασφαλέστερη, γιατί το διάλυμα είναι ιοσοω
σμωτικό και εμπλουτισμένο σε ηλεκτρολύτες.
τέλος, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αύ
ξηση της απομάκρυνσης της τοξικής ουσίας από τον
οργανισμό είναι:

1. Η αλκαλοποίηση ή οξινοποίηση των ούρων,
2. Η αιμοδιάλυση,
3. Η αιμοδιήθηση.
Με την αλκαλοποίηση των ούρων, που πραγ
ματοποιείται με τη χορήγηση διττανθρακικού νατρίου
(σε δόση 1-2mEq!kg), οι τοξικές ουσίες που είναι
ασθενή οξέα (π.χ. βαρβιτουρικά, σαλικυλικά) μετα
πίπτουν κυρίως στην ιονισμένη μορφή τους, η οποία
παραμένει μες στον αυλό των ουροφόρων σωληνα
ρίων, κι έτσι προάγεται η απέκκρισή τους με τα ού
ρα. Με παρόμοιο μηχανισμό, η οξινοποίηση των ού
ρων, με χορήγηση χλωριούχου αμμωνίου, προάγει τη
νεφρική απέκκριση τοξικών ουσιών που είναι ασθε
νείς βάσεις (π.χ. αμφεταμίνες).
Η αιμοδιάλυση, που πραγματοποιείται με τη χρήση
ημιδιαπερατής μεμβράνης, και η αιμοδιήθηση, στην
οποία η ημιδιαπερατή μεμβράνη είναι εμποτισμένη
με ενεργό άνθρακα, αποτελούν δύο τεχνικές που
προάγουν την απομάκρυνση της τοξικής ουσίας από
τη συστηματική κυκλοφορία και ενδείκνυνται για ου
σίες με σχετικά μικρό όγκο κατανομής και ( π.χ. λίθιο,
θεοφυλλίνη, βαρβιτουρικά, σαλικυλικά, αλκοόλες,
φαινυτοίνη), όταν παρά τα κατάλληλα υποστηρικτι
κά μέτρα και την εφαρμογή των προηγούμενων με
θόδων, η κατάσταση του ασθενούς παραμένει αστα
θής και απειλητική για τη ζωή. Επιπλοκές από την
εφαρμογή αυτών των τεχνικών είναι: το πνευμονικό
οίδημα, το εγκεφαλικό οίδημα, οι διαταραχές ηλε
κτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Συμmώματα:

ξηροστομία, ταχυκαρδία, υπόταση, δυσρυθμίες, μυοκλονίες, διέγερση, σπασμοί, κώμα,
αναπν. καταστολή, υπερθερμία

Εργαστηριακά:

Χαρακτηριστικό ΗΚΓ: (Δε) στροφή άξονα, παράταση PR, QT, QRS (συνδέεται με
σπασμούς, σοβαρή τοξικότητα)

Αντιμετώπιση:

πλύση στομάχου, άνθρακας, NaHC03 για pH 7.50-7.55, καταστολή με βενζοδιαζεπίνες ή
φαινοβαρβιτάλη, αγγειοσυσπαστικά ( Adr ή NorAdr), λιδοκαίνη (όχι αντιαρρυθμικά ΙΑ, IC,
111, β-αποκλειστές,)

Σχόλια:

ταχεία επιδείνωση, το ΗΚΓ δεν αποκλείει την τοξικότητα τις πρώτες 6h, 70% συνυπάρχει
και άλλος τοξικός παράγοντας, αποφυγή φυσοστιγμίνης, φλουμαζενίλης

Συμmώματα:

mώση επιπέδου συνείδησης, αναπνευστική καταστολή, αμνησία, ζάλη, αταξία,
διαταραχές λόγου, παράδοξη διέγερση

Αντιμετώπιση:

πλύση στομάχου, άνθρακας, φλουμαζενίλη (προσοχή σε χρόνια χρήση, επιληψία,
ταυτόχρονη λήψη τρικυκλικών)

Σχόλια:

άριστη πρόγνωση (δεν έχουν καθοριστεί θανατηφόρες δόσεις) συχνός συνδυασμός με
άλλους παράγοντες (αθροιστικά συμmώματα)

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ

ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ
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Μηχανισμός δράσης:

διέγερση ΚΝΣ και συμπαθητικού μέσω αύξησης της συγκέντρωσης νευροδιαβιβαστών
μετασυναmικά

Συμπτώματα:

ταχυκαρδία, υπέρταση, υπερθερμία, εφίδρωση, μυδρίαση, ισχαιμία μυοκαρδίου,
τρόμος, χοριοαθετωσικές κινήσεις διέγερση, σπασμοί, πνευμονικό οίδημα,
πνευμοθώρακας.
·

Συμπτώματα:

Αντιμετώπιση:

Συμπτώματα:

ευφορία, διαταραχές βάδισης/λόγου/συμπεριφοράς, νυσταγμός, διέγερση, καταστολή
ΚΝΣ, υπογλυκαιμία, υποθερμία, υπόταση

Αντιμετώπιση:

ενυδάτωση, αντιμετώπιση υποθερμίας, υπογλυκαιμίας χορήγηση θειαμίνης σε χρόνιους
αλκοολικούς

Σχόλια:

καθυστέρηση εκδήλωσης συμmωμάτων > 1 Oh ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης της
βλάβης του ΚΝΣ και της θνητότητας είναι ο βαθμός της μεταβολικής οξέωσης
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Συμmώματα:

12-24h: ανορεξία, έμετος, κακουχία, 24-72h: άλγος και ευαισθησία (Δε) υποχονδρίου,
72-96h: διέγερση, κώμα, κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια,
εγκεφαλοπάθεια

Εργαστηριακά:

αύξηση ηπατικών ενζύμων, μέτρηση επιπέδων ακεταμινοφαίνης στο πλάσμα
(νορμόγραμμα)

Ανrιμετώπιση:

άνθρακας, Ν-ακετυλοκυστείνη (μεγάλη αποτελεσματικότητα αν χορηγηθεί στις
πρώτες 8h)

Συμmώματα:

150mg/kg: ναυτία/έμετος, γαστρεντερικές διαταραχές 150-300mg/kg: ταχύπνοια,
υπερθερμία, εφίδρωση, εμβοές, κώφωση, μη καρδιογενές πνευμονικό
οίδημα> 300mg/kg: βραδύπνοια, σπασμοί, κώμα

Εργαστηριακά:

πρωτε'ίνουρία, παράταση ΡΤ, αναπνευστική αλκάλωση, μεταβολική οξέωση με αυξημένο
χάσμα ανιόντων

Ουσίες:

Συμmώματα:

, σε γυαλιστικά, κάυσιμα,
Αλειφατικές (μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο,
σπρέι Αρωματικές (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο), σε κόλλες, βαφές, καθαριστικά
Αλογονωμένες (τριχλωρο-, τετραχλωροαιθυλένιο, χλωροφόρμιο) σε διαλύτες, αντιψυκτι, καθαριστικά
κά,
Αναπνευστικό: βήχας, πνιγμονή, δύσπνοια, εισρόφηση και με την κατάποση, χημική
πνευμονίτιδα, πνευμοθώρακας, ARDS, ΚΝΣ: ευφορία, διέγερση, παραισθήσεις,
ναυτία/έμετος, αταξία, λήθαργος, κώμα, αναπνευστική καταστολή, Καρδιαγγειακό: θα
νατηφόρες αρρυθμίες, ευαισθητοποίηση μυοκαρδίου στις κατεχολαμίνες,
οστρακοειδές εξάνθημα
Δέρμα: ερύθημα,

Ανrιμετώπιση:

Απολύμανση δέρματος-οφθαλμών, επιθετική ενυδάτωση, εισπνεόμενοι β2-αγωνιστές,
CPAP

Σχόλια:

Μερικά χρησιμοποιούνται για τις ευφορικές τους ιδιότητες,
Αποτελούν το 35-60% των παιδικών δηλητηριάσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες
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Μηχανισμός δράσης:

Συμmώματα:

163

Άοσμο, διαυγές, συνδέεται με αιμοσφαιρίνη, μυοσφαιρίνη, κυτόχρωμα Ρ450 και αα3
προκαλώντας «χημική αναιμία»
Ήπια: αδυναμία, ναυτία, ζάλη, κεφαλαλγία,
Βαριά: απώλεια συνείδησης, ταχύπνοια, ταχυκαρδία, υπόταση, ισχαιμία μυοκαρδίου,
σπασμοί, κώμα

Μηχανισμός δράσης:

Υγρό, πολύ mητικό, βρίσκεται στον καπνό καύσης πλαστικών, βινυλίου, μαλλιού, μετα
ξιού και ως άλας στους πυρήνες φρούτων (αμύγδαλα, ροδάκινα), δεσμεύει τον Fes+ στα
μιτοχόνδρια και σταματά την ικανότητα τον ιστών να χρησιμοποιούν 02 (μεταβολισμός
αποκλειστικά nvr1�rιnι�ιnC'

Συμmώματα:

Δύσπνοια, ταχύπνοια, αναπνευστική καταστολή, υπόταση/υπέρταση,
ταχυκαρδία/βραδυκαρδία, ασυστολία, κεφαλαλγία, νωθρότητα, σπασμοί, κοιλιακά άλγη

Εργαστηριακά:

Σοβαρή ιστική υποξία παρά την παρουσία 02: ανεξήγητη γαλακτική οξέωση χωρίς
υποξαιμία/κυάνωση, αύξηση SνΟ2, "αρτηριοποίηση" φλεβικού αίματος

Αντιμετώπιση:

Απολύμανση δέρματος, πλύση στομάχου, 02 100%, amyl nitrite (δι' εισπνοής) ή sodium
nitrite και sodium thiosulfate ί.ν., υδροξυκοβαλαμίνη ί.ν.

Σχόλια:

Μέτρα προφύλαξης ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού, Κερασόχρους χροιά δέρ
ματος, οσμή πικραμυγδάλου, Η απουσία μεταβολικής οξέωσης αποκλείει τη δηλητηρία
ση, Καυστικές ουσίες

Ουσίες:

Αλκάλεα: χλωρίνη (50% του συνόλου), καθαριστικά φούρνων-αποχετεύσεων, τσιμέντο,
αερόσακοι
Οξέα: καθαριστικά σκουριάς-αποχετεύσεων, διάφορα χημικά

Μηχανισμός δράσης:

Αλκάλεα: προκαλούν βλάβη των ιστών σε βάθος, από τήξη
Οξέα: προκαλούν τοπική νέκρωση από πήξη-δημιουργία εσχαρών και συστηματική
τοξικότητα

Συμmώματα:

εγκαύματα, uιc.."u.,-,
Βλάβη οφθαλμών: έγκαυμα κερατοειδούς, Βλάβη
ροια, Λαρυγγοτραχειακή βλάβη: δυσφωνία, εισπνευστικός συριγμός, σιελόρροια, ανα
πνευστική δυσχέρεια, Βλάβη γαστρεντερικού: δυσφαγία, οδυνοφαγία, επιγαστραλγία,
shock

Αντιμετώπιση:

Σχόλια:

Μέτρα προφύλαξης ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού
Απαγορεύεται η ουδετεροποίηση (εξώθερμη αντίδραση)
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Μηχανισμός δράσης:

Συμπτώματα:

Μουσκαρινικά: μύση, vιc./\UfJf.ΛJLu,
δία, διάρροια, έμετος
Νικοτινικά: μυϊκοί ινιδισμοί, αδυναμία-παράλυση αναπνευστικών μυών
ΚΝΣ: άvχος, τρόμος, σύχγυση delίrίum,

Αντιμετώπιση:

Σχόλια:

Μηχανισμός δράσης:

DDT: διέγερση ΚΝΣ που προκαλεί επαναλαμβανόμενες, νευρικές εκφορτίσεις, μόνιμη
αποθήκευση στους ιστούς

Συμmώματα:

Ήπια: αδυναμία, κεφαλαλγία, ευερεθιστότητα, μυοκλονίες
Βαριά: σπασμοί, κώμα, αναπνευστική ανεπάρκεια, αρρυθμίες

Αντιμετώπιση:

Απολύμανση δέρματος, πλύση στομάχου, άνθρακας, καταστολή με βενζοδιαζεπίνες,
αντιμετώπιση υπερθερμίας

Έγκαιρη έναρξη (και σε ασυμmωματικούς), απολύμανση δέρματος-οφθαλμών, πλύση
στομάχου, άνθρακας, σορβιτόλη, Fuller's earth, επιθετική ενυδάτωση, κορτικοστεροειδή

Σχόλια:

προφύλαξης ιατρικού/νοσηλευτικού π
Θνητότητα έως 75%
Η «θεραπευτική υποξυγοναιμία» (Fi02 >0.21 μόνο αν Pa02 <40mmHg) μειώνει την
πνευμονική βλάβη
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Ανrιμετώπιση:

ακινητοποίηση άκρου και ασθενούς, εγγύς ελαστική περίδεση,
επισήμανση ορίων οιδήματος, αναλγησία, επιθετική ενυδάτωση, αντιοφικός ορός 10-20 σύριγ
γες έως έλεγχο τοπικών ή συστηματικών εκδηλώσεων, προφυλακτική χορήγηση aντιβίωσης,
και

Σχόλια:

Όχι ψυχρά επιθέματα, χάραξη-απομύζηση, ίσχαιμη περίδεση
.
Τα ίχνη του δήγματος οχιάς είναι 2 και απέχουν 7mm μεταξύ τους, ενώ λοιπών μη δηλη
τηριωδών φιδιών είναι περισσότερα και σε 2 παράλληλες σειρές

Τοξική ουσία:

Αματοξίνη (Amanita phalloides)

Μηχανισμός Δράσης:

Ηπατοτοξικότητα από άμεση επίδραση στα ηπατοκύπαρα

Συμmώματα:

6-12h: βαριά γαστρεντερίτιδα, υπογλυκαιμία > 24h: ίκτερος, άλγος (Δε) υποχονδρίου,
διαταραχές επιπέδου συνείδησης, ηπατική ανεπάρκεια

Ανrιμετώπιση:

Άνθρακας, πενικιλλίνη G σε μεγάλες δόσεις, αιμοδιάλυση

Σχόλια:

Επιφέρει 95% των θανάτων από μανιτάρια (θνητότητα 1 5%)

Τοξική ουσία:

Γυρομητρίνη (Gyromitra esculenta)

Μηχανισμός Δράσης:

Οι μεταβολίτες προκαλούν ηπατοτοξικότητα και τοξικότητα από το ΚΝΣ

Συμmώματα:

6-8h: γαστρεντερικές διαταραχές, υπογλυκαιμία, κεφαλαλγία, ζάλη, υπόταση
> 12h: σπασμοί, μυ'ίκές κράμπες, ηπατική/νεφρική ανεπάρκεια

Ανrιμετώπιση:

Πυριδοξίνη

Σχόλια:

Ο βρασμός καταστρέφει μερικώς την τοξίνη
Θνητότητα 15-35%
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