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Професионални интоксикации с пестициди 
Кратки исторически данни    
Пестицидите са голяма и разнородна в химично отношение група препарати, които 
се използват предимно в селското стопанство. 
В исторически аспект, след откриването на биологическата им активност, първите 
проучвания са свързани с химическата военна индустрия в опит да се синтезират 
бойни отровни вещества за масово поражение. Така са получени първите БОВ от 
серия G, притежаващи нервнопаралитично действие (зарин, зоман, табун), а на 
един по-късен етап са синтезирани и съединения от групата на т. нар. VX- газове. 

През 1932г. немските учени  Willi Lange и Gerde von Kruger описват за първи път 
холинергичните ефекти на фосфороорганичните съединения върху нервната 
система. 

Gerhard Schrader през 1930г. експериментира с тези съединения като инсектициди. 

Използвани първоначално от фермерите в САЩ през първата половина на миналия 
век, те са масово употребявани и през настоящето столетие. Броят на официално 
регистрираните ФОП в САЩ е 40. 

Критерии, които определят тежестта и оказват влияние върху протичането на 
интоксикацията  

● физико-химичния състав на препарата 

● дозата  

● входния участък 

● продължителност на експозицията 

● възрастта 

● индивидуалната реактивност на организма 

● вредни навици 

● налични съпътстващи заболявания  

ОТРАВЯНЕ С ФОСФОРООРГАНИЧНИ ПЕСТИЦИДИ   
Физико-химични свойства, обща характеристика 
Фосфороорганичните пестициди (ФОП) са едни от най-често използваните в 
селското стопанство препарати за агрохимическа защита. Фосфороорганичните 
инсектициди са най-разпространени в растителната защита. Прилагат се за 
третиране на семена, хербициди за борба с плевелите, дефолианти и дисеканти (за 
обезлистяване и унищожаване на вредните храсти и дървета), родентициди (за 
борба с гризачите). Най-големи количества пестициди попадат в атмосферата при 



авиационното им приложение или при използване на вентилационни 
разпръскватели. Едни от най-често използваните в практиката ФОП са диацинон, 
деметон, метафос, хлорофос, паратион, метилпаратион.В САЩ най-често 
използваният фосфороорганичен пестицид е малатионът. Представляват течности 
или кристали с добра разтворимост в мастни разтворители. В организма се 
метаболизират чрез оксидация, хидролиза, десулфуриране, деметилиране и др. 
Елиминират се през бъбреците най-често под формата на метаболитите си, 
притежават висока кумулативна способност. 

Токсично действие, патогенеза на интоксикацията  
Проникват в организма през храносмилателната и дихателната система, кожата и 
лигавиците. Имат характерна специфична миризма. Токсичното им действие се 
свързва с фосфорилиране на ацетилхолинестеразата, блокиране функциите й и 
последващо натрупване на неразграден ацетилхолин в областта на синапсите. 
Развива се картината на едно своеобразно ендогенно ацетилхолиново отравяне. 
В зависимост от клиничното протичане се различават остри и хронични отравяния 
с ФОП. 
Остри отравяния 
Възникват при еднократна експозиция на ФОП в токсични концентрации.   
Клинична картина 
Наблюдават се три основни клинични синдрома: 

холиномиметичен (мускариноподобен) - миоза, саливация, изпотяване, 
бронхоспазъм, белодробен оток, брадикардия, гадене, повръщане,диарични 
изхождания, коремни болки, парализа на дишането 
никотиноподобен - световъртеж, адинамия, слабост на отделни мускулни 
групи, с фибрилации, пареза на дихателната мускулатура, кома, гърчове. 
церебротоксичен – клиничните прояви могат да варират по тежест от 
главоболие, адинамия до коматозно състояние при тежките остри 
иноксикации, при които могат да се наблюдават и гърчове, особено при по-
млади пациенти. 
 

При тежките форми на ОО с ФОП настъпва ценрална и периферна дихателна 
парализа, която може да бъде преодоляна единствено със средствата и методите на 
специализираната дихателна реанимация (интубация, кислородотерапия механична 
белодробна вентилация). 

 
Особености в протичането на интоксикацията 
При постъпване през устата признаците на отравяне настъпват бързо за минути с 
изразен холиномиметичен синдром. Леталният изход при тези отравяния е често 
срекщан и се свързва с развитието на токсичен белодробен оток и аспирационна 
пневмопатия. При инхалаторен или кожно-лигавичен път признаците на отравяне в 
първите минути и часове са предимно от страна на централната нервна система - 
главоболие, отпадналост, бледа и изпотена кожа, потрепвания на мускулни групи 
на крайниците, психомторна възбуда или потискане на съзнанието.  
Мускариноподобните и никотиноподобни клинични признаци са по - леки по 
степен, но с по- голяма продължителност при този вид входна врата.  



Могат да се наблюдават ранни и късни токсични хепато- и нефропатии, както и 
късни парези на крайниците/ след 10 - 15 дни от началото на острото отравяне. 
Диагностични критерии : 
■ Данни от анамнезата за остра еднократна експозиция на ФОП в токсични 
концентрации /при ОО/ или продължителен контакт с препарат от тази група /при 
ХО/ 
■ Характерната клинична картина 
■ Специфичните клинични симптоми, които се установяват от токсикологичния 
статус 
■ Идентификацията на токсичния агент чрез токсо-химично изследване на 
биологични материали /промивни води, кръв, урина/ 
■ Определяне и проследяване в динамика активността на серумната холинестераза 
Терапевтичен алгоритъм при ОО с ФОП 
■ Очистителна дезинтоксикация 
√ Очистване на входната врата от отровата чрез промивка на стомаха, активен 
въглен и салинни очистителни средства /при перорален прием/ 
√ Очистване на кръвта от отровата чрез провеждане на форсирана диуреза, а 
притежки са показани извънбъбречни методи за хемодепурация /хемодиализа, 
хемоперфузия/ 
■ Специфични антидоти 
√ Основен антидот е атропинът. Той е функционален антагонист на ацетилхолина. 
При тежки ОО се прилага във високи дози от порядъка на 1-3 мг. през 15-30 мин. 
венозно до атропинизиране на болния, след което дозите се намаляват постепенно, 
адекватно на клиничната картина и стойностите на СХЕ, които се проследяват в 
динамика 
√ Активатори на холинестеразата /токсогонин, обидоксим/ 
Показани сап през първите 24-48 часа от началото на интоксикацията, тъй като 
приложени на по-късен етап на практика са неефективни /образувалият се 
комплекс ФОС-СХЕ става стабилен и не подлежи на дисоциация/. Прилага се 
венозно в доза х 250 мг. през 4 часа.  
■ Реанимация 
Атропинът не е в състояние да противодейства на централната и периферна 
дихателна парализа.Тя може да бъда  преодоляна единствено със средствата и 
методите на специализираната дихателна реанимация, която включва интубация, 
кислородотерапия, механична белодробна вентилация. Апаратната вентилация се 
провежда в адекватен на белодробната функция режим и параметри съобразени с 
газометричните показатели от кръвно-газовия анализ. При пареза на дихателната 
мускулатура се прибягва трахеостома, която се възстановява след преодоляване на 
острото отравяне. 
 
■ Органопротекция и органотерапия 
Водеща е церебропротективната терапия предвид характерното за интоксикацията 
потискане на мозъчните функции. Прилагат се антихипоксанти, както и 
неспецифичен антидотоподобен церебропротективен комплекс включващ 
ноотропил, центрофеноксин, витамини от В-група.  

 
■ Протичане и прогноза 



Острото отравяне изисква продължително лечение, което е необходимо и при 
нормализиране на стойностите на серумната ацетилхолинестераза, тъй като 
фосфороорганичните препарати кумулират в мастните депа и могат периодично да 
оказват въздействие върху ацетилхолинестеразата.  
Като постинтоксикационен синдром, след остро отравяне може да се изявят 
късните парези (предимно на крайниците), поведенчески промени, нарушения в 
паметта, активността и др.   
Всеки един представител на фосфороорганичните препарати за растителна защита 
има своя специфика в хода на клиничната картина и слединтоксикационните 
прояви. 
При пареза на дихателната мускулатура - трахеостома, която се възстановява след 
преодоляване на острото отравяне. 
Фосфороорганичните съединения се използват и като бойни отровни вещества. 
Хронични отравяния  
При продължителен контакт с фосфороорганични препарти най-често в 
професионална среда (оранжерии, складове за препарати, селскосто-панска 
авиация и др.). Клинически церебрални промени с главоболие, виене на свят, 
безсъние, депресивни състояния. хроничен бронхит, хронична хепатопатия. 
Лечение 
Прилагат се симптоматични средства след отстраняване на пострадалото лице от 
средата с фосфороорганични съединения. 
 
Хронични професионални интоксикации с ФОП 
Рискови професии 
В условията на професионална експозиция, от публикувани до сега изследвания 
са налице данни за доказан или подозиран риск от токсично въздействие на ФОП 
при следните контингенти : 

 ●  пряко ангажирани с производството на фосфороорганични пестициди 
работници; 
 ●  професии свързани със съхраняване и транспортиране на пестицидите; 
 ●  селскостопански работници, ангажирани с употребата на препаратите от 
тази 
      група; 
 ●  работещите в третирани с ФОП площи:пръскачи, оранжерийни работници, 
      дезинфектори, авиатори, авиотехници от селскостопанската авиация, 
полевъди; 
 ●  работещи по унищожаването на големи количества съхранявани в складови 
      помещения ФОП, след изтичане срока на годност за тяхната употреба; 
 ●  работещи в третирани с пестициди площи; 
 ●  химици от лабораториите и научно-изследователските центрове на военно- 
      промишления комплекс;  
 ●  шофьори на линейки, лекари, медицински специалисти и санитари, 
      професионално експонирани на ФОП от директния контакт с пациенти 
      интоксикирани с ФОП по време на техния транспорт, обработка и лечение; 
 ●  лаборанти, химици и други работещи с ФОС специалисти в научно- 
      изследователски институти и лаборатории в областта на селското 
стопанство 



       и  др.  
 

 
Характеристика на неблагоприятните здравни ефекти от въздействието 

на    пестицидите 

 

Параметри на 
въздействие върху 

организма 

Фактори, обуславящи 
характера и размера на 
токсичния ефект върху 

организма 

Пътища на 
проникване 

  токсичност химически състав инхалаторен 

  степен на летливост интензивност на  
експозицията 

кожа и лигавици 

  бластомогенност дозата перорален 

  мутагенност давността и ритъма на   
приема 

  ембриотоксичност индивидуалната  
чувствителност на 

организма 

  сенсибилизиращи 

  свойства 

наличие на 
съпътстващи 
заболявания 

 
 

 
Най-често срещани  в клиничната практика системни и органни увреждания 

от  продължителната експозиция на фосфороорганични пестициди 
 

1. Увреждания  на нервно – психичната сфера 
 
         ●  Хронична токсична енцефалопатия         
          ●  Екстрапирамидна симптоматика  
         ●  Токсична церебрастения 
          ●  Дистална моторно-сетивна полиневропатия в долните крайници с 
асцендентност 
              и в горни крайници + пирамидни симптоми (спастични парапарези) 
         ●   Мнестико-интелектуални нарушения 
         ●   Краткотрайни периоди на дезориентация по типа на petit mal 
          ●  Депресия 
         ●  ADHD – синдром 
         ●  Болест на Алцхаймер 
         ●  Шизофрения и шизофреноподобни състояния 
 



       2. Увреждания на  сърдечно-съдова система 
 
         ●  Понижено артериално налягане; 
          ●  Брадикардия; 
         ●  Токсична кардиопатия.  
 
       3. Хематологични нарушения 
         ●  Токсична анемия с метхемоглобинемия (метафос) 
 
       4.  Увреждания на  гастро-интестиналния  тракт и черния  дроб 
         ●  Смущения в стомашната секреция 
         ●  От функционални чернодробни нарушения до хроничен токсичен хепатит 
             (хлорофос, метафос) 
 
       5.  Увреждания на кожата и лигавиците 
          ●  Конюнктивити 
         ●  Контактни дерматити 
 
       6. Увреждания на дихателната система 
         ●  Иритативни увреждания на горни дихателни пътища 
          ●  Хроничен бронхит 
         ●   Бронхиална астма. 
Особености в протичането на хроничните интоксикации с ФОП 
Токсичността на фосфороорганичните пестициди свързана с тяхното 
продължително въздействие при професионално експонирани лица е все  още 
недостатъчно проучена.  
Повтарящото се или продължително излагане на ФОС в ниски концентрации, 
което се наблюдава при професионално експонирани работници предизвиква 
пъстра палитра от нарушения в нервно-психичната сфера. Този факт съвсем не е 
случаен. Обяснението за прицелното действие на ФОС върху централните и 
перифернонервни структури следва да се търси в инхибирането на 
невроестеразите. За разлика от острите отравяния, обаче, при хроничните 
интоксикации с ФОП уврежданията се развиват по-бавно във времето, а ранната 
им диагностика е силно затруднена поради неспецифичния характер на 
клиничните прояви. Документирани са много на брой и разнообразни промени 
като намаляване на паметта и концентрацията, дезориентация, тежки депресии, 
раздразнителност, объркване, главоболие, кошмари, забавено време на реакция, 
сомнамбулизъм, сънливост или безсъние. В публикувано през 2010г. проучване се 
съобщава, че експозицията на ФОС е свързана с повишен риск от болестта на 
Алцхаймер. Редица публикации сочат като една от причините за развитие на 
Синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) у деца  
въздействието на фосфороорганични пестициди върху майките по време на 
бременността.Описан е и грипоподобен синдром с главоболие, адинамия, гадене, 
загуба на апетит, дискомфорт. Агенцията за защита на околната среда в САЩ 
причислява паратиона към групата на вероятните канцерогени за човека. За 
потенциално канцерогенен се приема и препаратът дихлорфос.  
 



 
Фактори, обуславящи ниската разкриваемост на хроничните органофосфорни 

интоксикации : 
 

 Неспецифичната клинична картина, която, особено в ранния стадий на 
хроничната интоксикация трудно би могла да се свърже с експозицията на 
ФОП 

 Работещите в производства с повишен риск от уврежадния с ФОС 
обикновено не търсят специалзирана медицинска помощ поради респекта от 
работодателите си 

 Самите работодатели не са заинтересувани от своевременното и адекватно 
диагностициране на здравословните проблеми сред експонираните на 
пестициди работници и служители  

 Недостатъчната професионална квалификация и липсата на клиничен опит 
сред общопрактикуващите и работещите в службите по трудова медицина 
(СТМ) лекари, към които пациентите обикновено най-напред се обръщат за 
помощ 

 Липсата на съответната медицинска апаратура за извършване на токсико-
химичен анализ и биологична детекция на токсичната нокса, което 
възпрепятства ранната диагностика на интоксикацията  

 Несъвършенствата в модела на болничното здравеопазване, където 
диагностиката и лечението на професионалните интоксикации е 
регламентирано 
по клинични пътеки, чиито нива на компетентност и критерии за изпълнение 
не позволяват пациентът да бъде обслужен на точното място от точните 
специалисти   

 Хроничните проблеми породени от организацията на доболничното и 
болнично обслужване на рисковите контингенти, които вкарват пациента в 
омагьосания кръг 
заключен между неговия личен лекар, СТМ и специализираната 
токсикологична и профпатологична медицинска помощ. 

 
  

ОТРАВЯНЕ С ДИТИОКАРБАМАТИ 
 

■ Физико-химични свойства  
Дитиокарбаматните препарати за растителна защита представляват естери на 
арилкарбаминовата киселина и се използват като фунгициди при обработка на 
семена и третиране на редица растения против гъбични заболявания (тирам, 
аразан, ферназан и др.). 

В организма се разграждат до метаболити чрез глюкоронизация с блокиране 
на металите на редица ензими с последващо увреждане метаболизма предимно на 
белтъците. Някои от тях се метаболизират до алкилтиоурея с канцерогенен ефект 
върху щитовидната жлеза при хроничен контакт. 
 ■ Клинична картина 



При инхалиране на прах - сълзотечене, кихане, дразнене в носа и зад 
гръдната кост, повишена уморяемост. При прием през устата - гадене и повръщане, 
умора, нарушение на съзнанието до кома с парализа на дишането и смърт. Някои 
препарати от тази група като „ТИРАМ“ блокират алкохолдехидрогеназата и при 
едновременна употреба на алкохол може да се наблюдава антабус - реакция. 
 ■ Лечение 
Детоксично - депурационно на трите нива, реанимационно, органопротективно, 
симптоматично, без специфичен антидот. 
 

ОТРАВЯНЕ С КАРБАМАТИ 
■ Физико-химични свойства 

 Представителите на тази група препарати за растителна защите се използват 
предимно като инсектициди, хербициди, фунгициди и нематоциди (тиобенкарб, 
сатурн, ронит, бетанекс и др.).  

Предизвикват спонтанна хидролиза на ацетилхолинестеразата. Натрупването 
на ацетилхолин в областта на рецепторите е значително по-малко и за по-кратко 
време от това при въздействието на фосфороорганичните пестициди. Някои от 
представителите на карбаматите инхибират ензимни системи със сулфхидрилни и 
аминогрупи, с което водят бързо до клетъчна хипоксия и нарушен клетъчен 
метаболизъм.   
 ■ Клинична картина 
Независимо от входната врата отравянето протича с два основни синдрома - 
мускариноподобен (холиномиметичен) и никотиноподобен. 
 ■ Диагностични критерии 
 Намалена ацетилхолинестераза в серума в първите 12 - 24 часа с бързо 
възстановяване в следващите дни, понякога и без прилагане на антидотно лечение. 
Наличие на съчетание между двата основни клинични синдрома.  
 ■ Диференциална диагноза  
Следва да се прави най-често с фосфороорганично отравяне – при интоксикациите 
с карбамати основните два клинични синдрома са много по-леко изразени, по - 
рядко се наблюдава кома, гърчове и нарушено дишане. 

■ Лечение 
˃ Стомашна промивка с воден разтвор на медицински въглен, очистителни 

средства за чревния тракт 
 ˃ Неутрална форсирана диуреза 
          ˃ Антидотно лечение с атропин по налични холиномиметични прояви в 
значително по-малки дози от тези при фосфороорганичното отравяне. 
Холинестеразоактиватори не се прилагат поради възможността да редуцират 
ефекта на атропина.  
          ˃ Реанимационно и симптоматично лечение 
          
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ОТРАВЯНЕ С АЗОТ И СЪЕДИНЕНИЯТА МУ 
 

Физико-химични свойства  
Азотът (N3) е газ без цвят, мирис и вкус. Неотровен. Токсични са съединенията му. 
■ Амоняк  
Газ, добре разтварящ се във вода. Намира приложение в хладилното дело. 
Постъпва в организма предимно през дихателната система. С течните съставки на 
лигавицата на дихателните пътища образува амониева основа, която проявява 
иритативно-корозивно действие върху дихателните пътища и храносмилателната 
система. 
Особено характерен за амоняка е токсо-алергичният оток около тези иритативно-
корозивни участъци. 
Клинична картина 
Кратко време след инхалиране на амоняк се изявява остър пулмотоксичен 
синдром: дразнене на очите с обилно сълзотечение, суха кашлица, болки зад 
гръдната кост, оток на ларинкса, бронхит, бронхиолит, белодробен оток, 
бронхопневмония. Входна врата през устата - иритативно-корозивни промени по 
лигавицата на хранопровода и стомаха.  
Алергичен оток на ларинкса до асфиксия и летален изход. 
Лечение 
извеждане от средата, сваляне на дрехите, промиване на очите с физиологичен 
серум или вода, кислородна струя, при нужда трахеостома, дихателна реанимация. 
Глюко кортикостероиди, бронхо дилалаторни средства, инхалации с 
глюкокортикостероиди и бронходилататори, аналгетици. При перорална форма - 
белтъчна вода или антикорозивна смес като антидот и поведение и лечение, както 
при корозивно отравяне с основа. 
■ Нитрозни газове (азотни окиси: NО, NO2, N2O4, N2O3) 
Те се образуват при избухване на взривни вещества, срещат се в производството на 
изкуствени торове, в затворени пространства при работа с оксижен или 
ацетиленови апарати. Възможно присъствието им в непроветрени хранилища и 
силози на зърнени храни. Лесно се разтварят във вода, с образуването на азотна и 
азотиста киселина. 
Входна врата - дихателните пътища. С алкалните съставки на лигавицата на 
дихателните пътища образуват нитрити с последваща метхемоглобинемия. 
Образуваните азотна и азотиста киселина оказват иритативно-корозивно действие 
върху лигавицата на дихателните пътища. 
Клинична картина 
Пулмотоксичен синдром с катарални явления от страна на очите, гърлото, 
трахеята с краткотрайно подобрение. Латентен период от 24- 48 часа, след което се 
проявява оточният период на пулмотоксичния синдром с: диспнея, белодробен 
оток, остра дихателна недостатъчност, хипоксична кома. 
Лечение 
Извеждане от обгазената среда, сваляне на дрехите, осигуряване на абсолютен 
покой на пострадалия няколко часа след затихване на първоначалните катарални 
явления. В това време лечение с калциеви препарати, антипиретици, 



глюкокортикостероиди, студени компреси на очите след промиване с вода или 
физиологичен серум. Борба с белодробния оток с включване на активна дихател на 
реанимация, диуретици, глюкокортикостероиди, кардио тоник, антибиотик. 
■ Нитрити (соли на азотистата киселина). Бели или жълтеникави кристали, които 
намират приложение в текстилната, каучукова и други видове индустрии. По- 
често срещани: натриев нитрит - летална доза 4 г., калиев нитрит, калциев нитрит, 
нитропрусиднатрий, амониев нитрит и други. Някои се срещат в изворната вода от 
определени местности. 
Входна врата - храносмилателната система. Поради силното си окислително 
действие водят до образуване на реверзибелен метхемоглобин (превръщат 
двувалентното желязо в молекулата на хемоглобина в тривалентно), директно 
причиняват отпускане на съдовата мускулатура с вазодилатация и колапс, особено 
характерни за горната част на тялото, шията и лицето. 
Клинична картина 
Прояви на метхемоглобинемия с отпадналост, виене на свят, безсилие,главоболие, 
прилошаване с цианоза по устните, лицето и пръстите на крайниците. 
Метхемоглобиново ниво в кръвта над 0,5 %. 
Лечение 
стомашна промивка с медицински въглен, салинно очистително, противоколапсни 
коктейли с Effortil, глюкокортикостероиди, инфузионни разтвори, лечение на 
метхемоглобинемията с Vit. С 1000 - 2000 mg i.v., глюкокортикостероиди 2 - 3 
mg/кг.т. i.v., неутрална форсирана диуреза, обменно кръвопреливане. 1% разтвор 
на метиленово синьо с 20% глюкозен разтвор i.v. 
■ Нитрати (соли на азотната киселина)  
Безцветни кристали. По-често употребявани са чилска селитра, калиева селитра, 
амониева селитра и други. Прилагат се в месопреработвателната промишленост, 
химическата, металообработващата. 
Входната врата е предимно храносмилателната система. Увреждат организма по 
следните механизми: иритативно директно действие върху лигавицата на червата, 
чрез превръщането им в нитрити под въздействие на чревната флора и чрез 
внасяне на калиеви йони при отравяне с калиева селитра. 
Клинична картина 
Острото отравяне протича с гастроинтестинални явления с гадене, повръщане, 
диарични изхождания, примесени с кръв, болки в корема. Метхемоглобинемия. 
Токсична нефропатия с хематурия, олигурия, остра бъбречна недостатъчност. 
Хиперкалиемия при прием на калиева селитра. 
Лечение 
Стомашна промивка с воден разтвор на медицински въглен, лечение на 
метхемоглобинемията с глюкозови разтвори, високи дози Vit. С 1000 - 2000 mg i.v., 
обменно кръвопреливане, глюкокортикостероиди 3-4 mg/ кг.т. за 24 часа, 
инфузионна реанимация корекция на хиперкалиемията с включване на разтвор 
натриев хлорид 0,9% i.v., при нужда хемодиализа. 
Нормалното количество на метхемоглобин в организма от 0,5 до 1 – 2 % се 
поддържа от метхемоглобинредуктазата. При масивното количество образуван под 
действието на нитритите и нитратите /които под действие на чревната флора се 
превръщат в нитрити / метхемоглобин, се надвишава нейната активност и функция 



и се обуславят клиничните признаци на тези две отравяния – с картината на 
метхемоглобинемия. 

ОТРАВЯНЕ С ХЛОР И СЪЕДИНЕНИЯТА МУ 
 

Физико-химични свойства 
Хлорът (Cl2) е жълтозелен газ със специфична миризма и висока 
реактивоспособност. Използван в Първата световна война като бойно отровно 
вещество.  
Отравянията са професионални и битови. 
Входна врата 
Постъпва по инхалаторен или пеорален път. Образува при контакт с водната 
компонента на лигавиците на дихател ните пътища хипохлорна, перхлорна и солна 
киселина, с иритативно локално действие. Хлорни съединения, причиняващи 
отравяния по перорален път, са белината - Natrium hypochloricum и Бертолетовата 
сол – Kalium chloricum - бял прах с токсична доза 5 г. и летална доза 10 г. 
Токсичната доза на хлора е 0,2 mg /л., леталната - 2,0 г/л. 
Патоморфология 
Иритативно-корозивни промени по лигавицата на храносмилателна и дихателна 
система. Оток на мозъка и мозъчните обвивки с множество кръвоизливи. 
Клинична картина 
В зависимост от входната врата има две форми на клинично протичане:  
● ИНХАЛАТОРНА ФОРМА 
веднага след инхалирането без латентен период повишена лакримация, ринорея, 
дразнене зад гръдната кост с болка и суха кашлица, остра дихателна 
недостатъчност, задух с диспнея, цианоза по устните и пръстите на ръцете, оток на 
ларинкса, токсичен белодробен оток, асфиксия. 
Протичане 
При крайно тежките степени - смърт в няколко минути при висока концентрация 
на хлор. При тежките степени прогресиране на белодроб ния оток в следващите 
часове. Бронхиолит, бронхопневмония със зеленикави храчки, примесени с 
некротични частици от увредена лигавица. При преживели тежки степени на 
отравяне дълготраещи астматично подобни бронхити. Леките инхалаторни форми 
преми нават за няколко дни. 
Лечение 
Извеждане на пострадалия от обгазената среда (влиза се с противогаз!) , подаване 
на кислород, дихателна реанимация - при нужда интубиране, лечение на 
белодробния оток с глюкокортикостероиди до 4 - 6 mg./ кг.т. i.v., фурантрил - 40 - 
80- mg i.v. или 10 - 18% манитол, кардиотоник. Инхалация с бронходилатативни 
средства, глюкокортикостероиди. Профилактично се назначава антибиотик.  
● ПЕРОРАЛНА ФОРМА 
Иритативно-корозивни промени по типа на коагулационна некроза. Бертолетовата 
сол причинява метхемоглобинемия и хемолиза, последвани от остра бъбречна 
недостатъчност. 
Лечение  
Белтъчна вода или антикорозивна смес през устата, обезболяващи средства, 
локално третиране с Vit. А, Granofurin или други епителосубституиращи средства, 
глюкокортикостероиди, ранна фиброезофагогастроскопия, парентерално хранене. 



Динамично наблюдение от оториноларинголог и хирург. Поведение както при 
корозивни отравяния с киселини. 
Хронични отравяния 
При работещи продължително време в условия на хлорна експозиция и при 
неспазване хигиенните норми се наблюдават хронични катарални явления на 
горните дихателни пътища, възможна перфорация на носната преграда, токсо-
алергични кожни увреждания, астматичен бронхит, чести бронхопневмонии. 
Лечение 
Прекратяване контакта с хлор и хлорните съединения, симптоматично лечение. 
 

ОТРАВЯНЕ С ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС 
 

Физико-химични свойства 
Въглеродният окис (CO) се среща навсякъде, където има условия за непълно 
горене на вещества, съдържащи въглерод. 
Влиза в състава на различни газове: коксов, светилен, доменен, барутни газове, 
изгорели газове от автомобили. Безцветен газ без мирис и цвят. Токсично 
действие. 
Токсично действие 
Причинява директна и индиректна хипоксия - с хемоглобина образува 
карбоксихемоглобин. При насищане на 66%хот хемоглобина с СО настъпва 
летален изход. Афинитет и към цитохромоксидазата и миоглобина. Преминава 
плацентарната бариера и може да предизвика смърт на плода или уродства. 
Пациентите с остро отравяне с СО запазват розов цвят на кожа и лигавици ! 
 
Патоморфология 
Аленочервен цвят на венозната кръв. Зачервяване и оток на меките мозъчни 
обвивки и на главния мозък, кръвоизливи в мозъчното вещество, дегенеративни 
изменения в мозъчните ганглии. 
Клинична картина 
Основните клинични симптоми са невропсихични като в зависимост от изявата им 
се наблюдават 4 форми на клинично протичане: 

 свръхостра (мълниеносна) форма 
Характеризира се с бърза настъпваща асфиксия, кома, гърчове и смърт 

 тежка форма  
Настъпва кома с променен мускулен тонус, нарушено дишане, артериална 
хипертония, хипергликемия, инфарктоподобен ЕКГ-образ, задържане на комата 
дни наред. 

 средно тежка форма  
Протича с кратка загуба на съзнанието, болки по мускулите, главоболие, 
световъртеж, адинамия 

 лека форма  
За нея е характерно запазено съзнание с общотоксични прояви от главоболие, 
адинамия, болки във вратната мускулатура (карбоксимиоглобин !), тризмус на 
вратната мускулатура, гадене, повръщане, инфарктоподобен ЕКГ- образ, 
хипергликемия. 
Последици от прекарано тежко остро отравяне 



След тежко отравяне с въглероден окис може да настъпи постинтоксикационен 
синдром. 
Най-типични за него са церебралните прояви: главоболие, безсъние, 
раздразнителност, нарушение на паметта и интелекта. 
Описани са  токсични полиневрити и ендокринни нарушения.  
Лечение 
˃  Извеждане на пострадалия извън средата с въглероден окис 
˃ Подаване на кислород, като предварително са почистени устата и горните 
дихателни пънища от повърнати материи  
˃  Интубиране при нарушено дишане и активна дихателна реанимация! 
˃  Хипербарна оксигенация при възможност като метод на избор за лечение.  
˃  Борба с мозъчния и белодробен оток с глюкокортикостероиди високи дози до 4 - 
6 mg/кг.т. i.v., Dexamethazon 4 - 8 mg i.v., диуретици, хипертоничен разтвор на 
глюкоза - 20%, бронходилататори, калциеви препарати.  
˃  Обменно кръвопреливане. Хемотрансфузия на изогрупова кръв. 
Въздействие на отделените при пожари пушечни газове, съдържащи освен 
СО, и други съединения 
В условията на пожари, освен СО и други газове, които се отделят в зависимост от 
това какви материи горят (фосген, циановодород при пластмаси и други 
изкуствени материи, серни окиси и др.), се отделят твърди микроскопични 
частици, които играят ролята на механичен фактор в състава на пушечните газове. 
При инхалиране на пушек с СО основните увреждания са от страна на белите 
дробове - запълване на интерстициалното пространство, алвеолите и намаляване на 
дихателната повърхност от твърдите частици. 
Налице са диспнея, повърхностно дишане, цианоза, недостиг на въздух с намалена 
респираторна подвижност, отслабено дишане с бронхоспазъм, дифузно свиркащи 
хрипове, черни на цвят 
При тежки случаи - хепатизация на белия дроб. В условия на пожари да не се 
пренебрегват термичния и барофактор – възможни са изгаряния на горните 
дихателни пътища, спонтанен пневмоторакс и други. 
Лечение 
Дихателна реанимация, лаваж на бронхиалното дърво няколкократно, 
бронходилататори, глюкокортикостероиди, инхалации с глюкокортикостероиди и 
бронходилататорни средства. 
Хронични отравяния 
Развиват се при продължителна експозиция на СО най-често в професионална 
среда.  
Основни клинични прояви  
˃ неврологични и невро-психични - церебрастения, диенцефалоза, полиневрити, 
токсичен Паркинсонов синдром, енцефалопатия. След прекарана тежка остра 
интоксикация с СО подобни оплаквания до нарушение на паметта и интелекта. 
˃ кардиотоксични - стенокардии пристъпи  
˃ хематологични - пернициозоподобна анемия, полицитемия, спленомегалия 
˃ ендокринологични - тиреотоксикоза, импотентност  
Лечение 
Събиране на анамнестични данни за прекарано остро отравяне, прекратяване 
контакта с СО, симптоматично лечение, церебропротективно лечение с глюкозо-



инсулинови инфузии с Orozetam, Pyramem, витамини от група В, ензимни 
препарати, Encefabol, физиотерапевтични процедури, рехабилитация - физикална и 
психическа. 

 

         БЕНЗОЛ (С6 Н6) 

Приложение 
 в химическата промишленост : 

-   разтворител на смоли, мазнини,масла,сяра, каучук 
-   изходен продукт  за получаване на фенол, анилин 

-   компонент на течни горива за пов. октаново число 

 в машиностроенето – за почистване на части 
Токсично действие 
-       Постъпва по дихателен, кожен и храносмилателен път  
-       При експозиция на високи концентрации проявява наркотичен ефект - 
парализа на съдодвигателните центрове на мозъка, хипоксия, оток. 
-       В ниски концентрации и продължителна експозиция - проявява невро- 
и миелотоксичност 
Депа : костен мозък /2год./, гл. мозък, черен дроб, мастна тъкан.  
Депата съдържат около 70% от постъпилия бензол, останалата част се 
излъчва чрез белите дробове и бъбреците като фенол. 
 
Клинична картина 
       Остро отравяне 

 Лека ст. - възбуждане подобно на алкохолното, еуфория, 
последвана от обща слабост, главоболие, тяжест, повръщане, шум 
в ушите, сънливост, неустойчива походка. 

 Средно-тежка ст. - делири, тонично-клонични гърчове, рязка 
хипотония, загуба на съзнание, липса на зенични реакции, кома. 

 Мълниеностна форма - парализа на висшите нервни центрове и 
смърт. 

       Остатъчни явления след остро отравяне : главоболие, нистагъм, 
аритмия, сърдечна слабост, спастични парези, епилептиформани 
припадъци. 
       Хронично отравяне 

 Церебрастенни прояви - упорито главоболие, пивишена 
дразнимост, емоционална лабилност, лошо настроение, нарушен 
сън, безсилие, апатия, вялост, намалена памет. 
Обективно:хиперрефлексия на сухожилни и надкостни рефлекси, 
тремор на ръцете и клепачите, червен дермографизъм, 
хиперхидроза, лабилен пулс и RR. 

 Хематологични нарушения - /+/ симптом на Румпел-Лееде и 
спонтанни кръвоизливи от носа, венците, менорагии. 
Миелотоксичност: 
 левкопения с лимфоцитоза 



 тромбоцитопения 
 апластична анемия 
 язвени процеси в устата и храносмилателния тракт 
 септикопиемия, вследствие намалена резистентност към 

инфекции. 

                Бластна левкоза !!! 

 Токсичен хепатит 
 Дерматити и екземи 

Диагностични критерии 
                  - намаляване на Le  и  Thr 
                  - намаляване до изчезване на неорганични сулфати в урината 
                  - увеличаване на фенола в урината ( над 0,16 ммол/л ) 
Лечение 
          При остро отравяне-извеждане от средата, O2 , карбоген, изкуствено 
дишане, кръвопускане с последващо вливане на 40% глюкоза, вит.С в 
големи дози. 
          При хронично отравяне - транквилизатори, вит. С, В1, В2,  В6 и В12, 
малки, но чести  хемотрансфузии (150-300 мл) 
 
 

ОТРАВЯНИЯ С АМИНО - И НИТРОСЪЕДИНЕНИЯ НА БЕНЗОЛА 
 
Аминосъединения                                         Нитросъединения 
аминобензол /анилин - C6H5NH2                   нитробензол C6H5NO2 
р-фенилендиамин /урсол C6H4(NH2)2/          динитрофенол C6H3.OH.(NO2)2  
α  и  β нафтиламин / C10H7NH2 /                    тринитротолуол 
C6H2.CH3OH.(NO2)3 
бензидин / NH2.C6H4.C6H4.NH2/                    тринитрофенол /пикринова к-на / 
                                                                                     C6H2.OH.(NO2)3  

Получават се от бензола чрез заместване на водородни атоми 
съответно с аминогрупа NH2 или нитрогрупа NO2. 

Застрашени професии: работници, заети в производството на тези 
продукти, при производството на багрила, при вулканизацията на каучук  

Абсорбция, метаболизъм, екскреция 
Аминосъединенията проникват главно през кожата;  

нитросъединенията - през дихателните пътища, кожата и 
храносмилателния тракт. 

Аминосъединенията се окисляват през фенилхидроксиламин в р-
аминофенол  и се отделят като аминофенилсулфат и съединения на 
глюкуроновата киселина. 

Нитросъединенията са подложени на биотрансформация и 
преминават в аминофенол и фенилхидроксиламин и се отделят чрез 
урината. 

Депа - мастната тъкан и черен дроб. 
Токсично действие  



 метхемоглобинообразуватели /процесът на  образуване на 
метНв се разглежда като окисляване на двувалентното желязо в 
тривалентно/. 

 директно действие върху тъканите и органите /хепаторенален 
синдром/ 

 инхибиращ ефект върху  ензимите, регулиращи клетъчното дишане 
 хемолитичен ефект 
 съдоразширяващ ефект на  нитросъединенията 
 канцерогенен ефект - анилин, α  и  β нафтиламин 
 алергизиращ ефект на р-фенилендиамин 
 
Клинична картина  
Клиничните прояви са в зависимост от интензивността на 
експозицията, начина на попадане в ортанизма и преморбидното 
състояние  се наблюдават остри и хронични отравяния. 
 Остри отравяния: 
 лека- латентен период, цианоза на носа, устните, ушите, пръстите, 
дезориентираност, еуфоричност, главоболие, обща отпадналост 
 средно тежка степен - цианоза на видимите лигавици, засилване на 
главоболието, световъртеж, гадене, повръщане, тахикардия, задух; 

Мет Нв - 30-40%, телца на Хайнц в еритроцитите 
 тежка степен - смущения в сетивността, говора, конвулсии, кома, 
хепатомегалия , ОБН; метНв - 70%, телца на Хайнц в еритроцитите - 
80 ‰, хемолиза, иктер, индиректен билирубин↑, хемоглобинурия, 
урея↑, креатинин↑ 
 
Хронични отравяния - клиниката зависи от химическата 
принадлежност‼ 
 
Хроничен анилизъм 
 анемия 
 засягане на кожа и лигавици - акне вулгарис, екземи, 

хиперкератози, конюнктивити 
 папилом на пикочния мехур 
 
Хронично тротилово въздействие 
 анемия 
 катаракта 
 хепатит 
 дерматити, кожен рак / сравнително рядко/ 
 
Хронично въздействие на урсол - професионална бронхиална астма 

Лечение  
• При остри отравяния - извеждане от работната среда, прекратяване на 
постъпване на отровата в организма ( при перорално приемане -стомашна 



промивка с вода и медицински въглен, салинно очистително; тоалет на 
кожата); дихателна реанимация, инфузионни разтвори, хепатопротектори. 
• При хроничните отравяния - симптоматично лечение, витаминотерапия. 

  
                        ОТРАВЯНИЯ С ПРОДУКТИ НА ПЕТРОЛА 
 
 
Общи данни 
Петролът е масловидна  
жълтеникава течност със 
специфична миризма.От него 
чрез различни процеси се 
получават разнообразни 
петролни продукти като мазут, 
индустриални масла,парафин, 
асфалт, бензини и др. 
Петролните продукти се 
използват в химическата и 
нефтопреработвателна 
промишленост, в миньорското 
дело, автомобилната 
индустрия. За клиничната 
токсикология най-голямо 
значение има бензинът 
предвид широкото му 
разпространение и употреба, 
свързани с повишен риск от 
възникване както на 
професионални, така и на 
битови интоксикации. 
Физико-химични 
свойства.Токсикокинетика 
Бензинът е безцветна течност 
със специфична миризма. 
Използва се като гориво в 
транспорта, разтворител, за 
екстракция на мазнини. 
Основен път за постъпване в 
организма поради високата 
летливост на бензина е 
дихателният. При пряк контакт 
преминава през кожата, а 
случайно /по-рядко 
преднамерено/може да бъде 
погълнат и през устата. Отделя 
се непроменен през белите 
дробове. Проявява локален 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



иритативен ефект върху 
лигавицата на стомашно-
чревния тракт.Отличава се с 
висока липоразтворимост и 
липотропност. 
Уврежда функциите на 
багатите на масти органи-ЦНС, 
черен дроб, бъбреци, миокард. 
Бензинът упражнява директно 
токсично действие върху 
лигавицата на дихателните 
пътища. 
ОО обикновено настъпва след 
перорален прием на 20-40 мл. 
бензин. 
КК на ОО зависи от входната 
врата. 

 

 
Клинична картина 

 
А.Клинична картина К на 
пероралната форма на 
острото отравяне 
Възниква най-често при 
случайно/по-рядко при 
преднамерено/поглъщане на 
бензин. 
Характеризира се със следните 
клинични синдроми : 
1.Гастроинтестинален – гадене, 
повръщане, коремни болки, 
диарични изхождания на 
воднисти изпражнения, които 
миришат на петрол.Дъхът на 
болния мирише също на 
петрол/бензин. 
2.Церебротоксичен синдром : 
- начална възбуда и еуфория 
/”петролно пиянство”/, подобни 
на яалкохолното опиянение. 
Типично е за детската възраст. 
- преминаване на възбудата в 
токсична сомнолентност и 
потискане на съзнанието до 
кома при тежките ОО 
3. Хепатотоксичен синдром- най-
често се изявява като 
аниктерична форма на 



чернодробно увреждане, но при 
тежки ОО се разгръща картината 
на остър токсичен хепатит  с 
иктер, хепатомегалия, тежест и 
болка в дясното подребрие, 
повишаване нивата на серумния 
билирубин и трансаминазите. 
4.Пулмотоксичен синдром – 
характеризира се с развитие на 
„петролна” (бензинова) 
пневмония към 2-3 денонощие.  
Б. КК на инхалаторната форма 
на ОО 
Разгръща се след инхалиране на 
бензинови пари. 
Характеризира се със следните 
клинични синдроми : 
1.Пулмотоксичен синдром : 
- при леки ОО се наблюдават 
прояви на остър токсичен катар 
на гарните дихателни пътища с 
болка зад гръдната кост, задух, 
дразнеща кашлица 
- при по-тежки ОО се разгръщат 
прояви на остър токсичен 
бронхит или бронхиолит 
- към 2-3 денонощие се развива 
типичната за отравянето 
„петролна” пневмония. Често 
вторично се наслоява 
бактериална инфекция 
- При инхалиране на масивно 
количество бензинови пари от 
цистерна се развива фудроянтна  
форма  на отравяне при която 
настъпва остра асфиксия и бърз 
летален изход 
2.Церебротоксичен синдром – 
проявява се с главоболие, 
светъвъртеж, атаксия, 
мениероподобни симптоми.  
 
Независимо от входната врата 
развитието на бензинова 
пневмония е неизбежно !!!   

 
 



Диагноза Анамнеза, специфична миризма, 
характерни клинични прояви, 
статус, ТХА.

 
Диференциална диагноза 

 
ОО с алкохоли, органични 
разтворители и др.

 
Терапевтично поведение 

 
Лечение на пероралната 
форма на ОО: 
1.Очистване на входната врата 
от отровата. 
При перорален прием на бензин 
на пациента се дава да изпие 
течен парафин в доза х 3 
мл/кг.т.Изчаква се около 15 
мин.за да бъдат обхванати 
петролните частици от 
парафина, слред което се 
пристъпва към СП до чисти 
промивни води. Парафинът 
подпомага елиминирането на 
петрола с фекалиите. 
Очистителни клизми.
2.Детоксична депурация на 
хуморалната среда чрез : 
- ФД 
-  при тежки ОО е показана ХД 
3.Органопротекция и 
органотерапия с акцент върху 
церебропротективните и 
хепатопротективни средства 
4. Дихателна и КЦР по показания 
и в съответен обем 
5.Симптоматични средства 
6.Ранно включване на 
широкоспектърен антибиотик, 
още преди изявата на 
петролните пневмопатии. 
Б.Лечение на инхалаторната 
форма на ОО: 
1.Кислородотерапия 
2.Антибиотично лечение 
3.Симптоматични средства – 
муколитици, експекториращи и 
др. 

 
 

 
 



Антидот Няма специфичен антидот 
 

 
 
 
 

 
                                  


