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Патогенетични	принципи	и	терапевтични	прийоми	в	клиничната	
токсикология.Терапевтични	методи	използвани	при	остри	отравяния.		
	
Мембранен	транспорт	
	
Колкото по‐липофилни, по‐неполярни и с малък размер са молекулите‐ по‐

бързо и лесно преминават през двойните фосфолипидни мембрани.‐

директна пасивна или улеснена дифузия през мембранни пори и канали 

без използване на енергия 

 

Колкото по хидрофилни, йонизирани или полярни са молекулите‐ по 

трудно преминават през мембраните,  изискват активен транспорт през 

йонни канали или с транспортни протеини  по дълго време за изява на 

токсичните ефекти , но по‐лесна екскреция – важно в терапевтично 

отношение 

 

Винаги мислете ,за многото бариери/мембрани/компартименти, които 

трябва да бъдат преминати до достигане на таргетните за токсина  зони. 

 

Епителинтерстициумкръвоносни съдовеинтерстициум краен 

орган 

Според входната врата‐ колкото по‐малко бариери се преминават по‐бърз  

ефект‐ терапевтичен или токсичен 



 
 

 

 
 

фиг.1 Активен транспорт – улеснена дифузия 

 

Токсикокинетика (ТК)  



ТК‐ „съдбата“ на токсичната субстанция в организма след експозицията  

 ‐абсорбция преминаване на токсина през бариерните мембрани до 

постъпване в циркулацията 

‐дистрибуция –разпределение в кръвта и пренос до различни тъкани в 

тялото 

 ‐биотрансформация(метаболизъм)‐основно в черния дроб но и други 

паренхимни органи‐ бъбреци, бели дробове, мастна тъкан 

‐екскреция ( елиминация)‐чернодробна, бъбречна, но също така и с 

ексхалиран въздух, телесни течности, натрупване в кожни придатъци 

 

Входни врати при остри интоксикации 

 

Орален път на интоксикация  

80‐90% от всички интоксикации‐ поради лесния достъп до токсични 

субстанции, инцидентно или преднамерено. Особено чест при деца 

поради навика им да поставят различни предмети в устата си 

Според физикалните и химическите особености на токсина абсорбцията 

може да започне в  

 ‐оралната мукоза‐ нитрати,бензодиазепини, глюкоза‐ букални форми за 

приложение в спешни състояния 

‐езофагус –поради кратко време за пасаж около 8‐12сек липсва достатъчно 

време за осъществяване на клинически значима абсорбция 

‐стомах 

Мислете винаги за 1) киселинност/алкалност на токсина 2) 

гастроинтестинален мотилитет 3) време на експозиция 

 

Някои основни химични принципи: 



 
 

Колкото повече водородни йони има в системата, толкова повече 

равновесието ще бъде изтеглено наляво и слабите киселини в кисела 

среда ще бъдат по слабо дисоциирани, поради което по‐малко полярни и 

лесно абсорбируеми. Ако алкализираме системата  ще изместим 

равновесието надясно и слабите киселини ще бъдат дисоциирани в по‐

голяма степен и ще могат по лесно да бъдат екскретирани‐  например 

алкализация при отравяне със салицилати 

 

нормална киселинност на стомашното съдържимо‐ 1,5‐3,5 

 

антиациди, антихистамини и ППИ намаляват стомашната киселинност , и 

намаляват абсобцията на лекарства/токсини слаби киселини, например 

Омепразол намалява абсорбцията на НСВПС като Ибупрофен  

 

Мотилитет – колко по забавен е мотилитета на стомаха и червата – повече 

експозиционно време към абсобционната повърхност, по‐високи токсични 

концентрации по късно, но от друга страна при подозиран забавен 

стомашен мотилитет стомашната деконтаминация( лаваж) може да се 

приложи и по‐късно след приема, дори след златния един час 

 

хипотермия, опиоди, бета блокери, калциеви блокери, атропин и други 

холинолитици – забавят ГИТ мотилитет  



Ако ускорим стомашно чревния мотилитет , ще намалим експозиционното 

време и така по‐малко токсична субстанция би била абсорбирана при 

преминаването и през ГИТ и ще бъде ексретирана по‐бързо 

*Терапевтичен подход лаксативи( магнезиев сулфат) при прилагане на 

активен въглен 

Винаги предупреждавайте пациента, че наличието на диарични черно 

оцветени изхождания е очаквано, което показва че активния въглен е 

преминал през целия ГИТ 

Тънки и дебели черва‐ значителна обща дължима и огромна 

абсорбционна повърхност, десетки кв.м 

Слабо алкална среда в тънки/дебели черва –слабите бази ще бъдат 

неполяризрани и ще бъдат лесно абсорбируеми‐ метопролол,кодеин 

След като бъдат абсорбирани и попаднат в кръвотока токсините при една 

перорална интоксикация следват пътя на порталната циркулация  и 

достигат черния дроб 

 

 

Инахалационни интоксикации 

 

Интоксикацията може да настъпи при инхалация на дим, пари ,прах,газове 

излъчени по време на пожари, пушене на различни субстанции с цел 

психотропен ефект, предозиране на инхалаторни анестетици, работа в 

необезопасена работна среда в производствени предприятия‐

леярни,химически заводи,излагане на бойни отровни газове 

 

Токсинът преминава по‐малко мембрани‐по бърза абсорбция и 

дистрибуция до системното кръвообръщение Имайте предвид и 

огромната абсорбираща алвеоларна повърхност, богатото 

кръвоснабдяване.Интоксикациите настъпват значително бързо всравнение 

с тези по орален път 

 

Газовете следват концентрационния си градиент( разликата в парциалните 

налягания) при преминаване на алвеоларно‐капилярните бариери и се 

транспортират разтворени в кръвта,където могат да осъществят директния 

си токсичен ефект( пример‐ въглероден окис, въглероден двуокис‐ 



двързване с хемоглобина и артериална хипоксемия) или да достигнат 

таргетните органи.Някой газове имат локален токсичен ефект‐ хлор, 

амоняк, различни пари на киселини‐ локален токсичен корозивен или 

иритативен/асфиксия ефект, ларинго и брохоспазъм,дихателна 

недостатъчност и токсичен пулмонит., докато други субстанции‐ канабиол, 

кокаин, токсични пари‐ етанол, въглеводороди,горива – системни ефекти 

след дистрибуция в кръвното русло 

Винаги имайте предвид продължителността на експозицията и 

съпътстваите заболявания като ИБС,МБС,ХОББ,астма – очаквайте по‐

тежкоизразени симптоми и по‐лоша прогноза  

 

Волатилни вещества‐ течности които лесно евапорират(преминават в 

газообразно състояние) при атмосферно налягане и нормална обичайна 

околна /телесна темепратура. – много органични индустриални/битови 

продукти – въглеводородни смеси като бензин, керосин, бои, 

лакове,алкохоли.Те всички притежават общи иритативни ефекти при 

преминаването им през ГИТ когато са погълнати, но веднъж абсорбирани 

те достигат пулмоналното кръвообръщение и дифундират в алвеолите 

лесно понеже са липофилни и причиняват локалните си токсични ефекти 

като токсични бронхити,пневм0нити около 36‐48ч след експозията.‐ 

имайте го предвид като късно усложнение след подобни интоксикации. 

Подобен е принципа на измерване на алкохолен в издишан въздух при 

(ПТП)  

 

кожа и лигавици – липофилни субстанции могат лесно да  преминават през 

целостта ми, през наранени повърхности, космени фоликули, и когато 

експозиционната доза е голяма или субстанцията е високо токсична ( 

въглеводороди, ФОС,бойни отровни в‐ва) може да причинят не само 

локални токсоиритативни и алергични ефекти но и обща/специфична 

интоксикация 

 

ректален и вагинален път – добре васкуларизирани, бърза абсорбция, 

поради което тези пътища се използват и за прилагане на някой 

медикаменти, например ректални форми на НСПВС‐ парацетамол, 

ибупрофен, бензодиазепини‐ диазепам, особено в детската възраст. 



Всяко подозрително вагинално кръвотечение,болка в комбинация със 

системни симптоми на интоксикация‐ мислете за бременност и опит за 

аборт, често се използват различни части или цели растения. 

 

парентерален път 

интрамускулно, субкутанни или интравенозни инжектирания 

директно в ситемното кръвообръщение с избягване на абсорбцията и 

преминаването през много бариерни мембрани –бързо достигане на 

пикови концентрации  в плазмата‐ почти незабавни при и.в. приложение 

токсични ефекти ( 40‐60сек циркулационно време) 

Злоупотребата с интравенозни психотропни в‐ва или ятрогенията са най 

често срещаните интоксикации по този механизъм 

Винаги проверявайте дали това е  

‐ правилния пациент 

‐ правилното лекарство 

‐правилната доза 

 

Разпределение 

 

Обем на разпределение Vd 

‐абстрактно понятие, хипотетичния необходим обем 

течност/пространство,в който може да се разпредели напълно дадена 

доза токсин или медикамент ако бъде веднага и напълно абсорбирана.  

 

примери 

т.т.  80кг тотално водно съдържание 60% =48л 

обем на кръв в циркулация‐ 70мл/кг‐ 5,6л, от които плазма 2,8л 

плазма/т.т.  приблизително 0,03л/кг 

 

Нисък обем на разпределение –Vd<1 ,по‐голямата част от 

токсина/медикамента е в плазмата, обема на разпределение е съпоставим 

с плазмения 

‐пестициди 

‐алкохоли‐етанол,метанол,етиленгликол 

‐валпроева киселина 



‐салицилати 

 

Висок обем на разпределние – кръвния компартимент може да бъде 

напълно сатуриран и веществата преминават в други компартименти‐ 

паренхимни органи,мускули, нах вече мастна тъкан  

‐верапамил,  

‐трициклични антидепресанти, селективни серотонинови риъптейк 

инхибитори 

‐барбитурати, бензодиазепини 

 

Свързване с плазмените протеини 

основни свързващи протеини‐албумини 

Не‐ковалeнтни ,( вандервалсови, водородни връзки)стабилността на 

протеин‐токсичния комплекс зависи от АКР,концентрационните градиенти, 

мястото на свързване, молекулярната структура и афинитет 

хипопротеинемия‐ по голяма свободна фракция, по изрзени токсични 

ефекти( да се има предвди при пациенти с недохранване,  

напреднала възраст, изгаряния, загуба на протеин –нефропатии) 

алкохол .пестициди‐ 0‐10% 

SSRI,антипсихотици 85‐98% 

 

Ниско Vd/нисък процент на свързване с плазмените протеини – 

терапевтичо предимство, показано екстракорпорално очистване‐ 

хемодиализа) –барбитурати,салицилати,алкохоли 

 

Висок процент на свързване с плазмени протеини – диализа не е показана‐ 

бензодиазепини,трициклични антидепресанти,SSRI 

 

Mетаболизъм(биотрансформация) 

Независимо от входната врата, токсичните преминават така наречения 

метаболизъм на първия пасаж.като най‐чести, при оралните инотксикации 

биотрансформацията се осъществява в черния дроб.Метаболизъм на 

токсичните субстанции може да се осъществи и в други органи като 

бъбреците, стомашно чревния тракт, кръвоносните съдове, мускулите, 

пулмоналния интерстициум, мастна тъкан 



Основен принцип – организмът се опитва да промени така 

ксенобиотиците,че те да бъдат по трудно абсорбируеми, по‐лесни 

ексреция или да бъдат метаболизирани до по‐малко токсични или активни 

метаболити 

 

 неполярни/липофилни‐полярни/йонизирани 

 

Използват се оксдативноредукционни реакции, хидролиза, 

глюкоринизация,сулфонификация, метилиране 

Основният ензимокомплекс вземащ участие  в процесите на 

биотрансформация са P450citochrome оксидаза(CYP450),повече от 50 

протеина, 70% локализирани в ендоплазматичния ретикулум на 

хепатоцитите 

Тяхната активност може да бъде  

‐индуцирана, най‐потентния ензимен индуктор‐riffampicin,токсините или 

медикаментите метаболизирани чрез CYP450 намаляват ефективните си 

или токсични плазмени концентрации, при приложение с ензимни 

индуктори 

‐инхибирана – сок от грейпрфрут, , макролиди,‐токсините или 

медикаментите метаболизирани през CYP450 увеличват ефективните 

си/токсични плазмени концентрации.( амиодарон, бета блокери) 

 

Ренална или хепателна елиминация 

Бъбреците не само филтрират но и активно метаболизират/реабсорбират 

или ексретират ксенобиотици( дигоксин) 

 

ентерохепатална циркулация‐част от токсина се ексретира непроменен от 

чернодробния метаболизъм в интрахепаталните жлъчни пътища и попада 

в ГИТ откъдето се реабсорбира и дистрибутира през портланото 

кръвообръщение обранто в черния дроб,поддържайки чрез този кръг 

токсични концентрации обуславящи протрахирани, рецидивиращи 

интоксикации‐ фалоидни интоксикации, опиати, антидепресанти 

 

терапевтично съображение_‐ неколкократни дози активен въглен на всеки 

3‐4 часа при съмнение за интоксикации със субстанции с ентерохепатална 



реабцорбция 

 

Екскреция 

 

Начина по който токсина напуска организма, като имайте предвид ,че 

входните пътища могат на свой ред да бъдат пътища на 

елиминация.Ускорявайки пасажа на тези системи може да ни помогне да 

детоксикираме пациента по бързо 

 

фекалии‐ лаксативи, иригация на тънки/дебели черва 

урина‐ форсирана диуреза, алкализация/подкисляване 

кръв‐ хемодиализа, карбохемоперфузия, антидоти 

издишван въздух‐ увеличване на минутния обем в съобразени граници 

при вентилирани пациенти, висок поток 100% кислород 

телесни течности‐пот,слюнка, кърма,косми, нокти 

 

Токсикодинамика 

ТД‐ патогенетичните механизми ,по които токсините осъществяват 

ефектите си 

Примери: 

‐днк/геномна токсичност – по често при хронични експозиции 

професионални интоксикации, екологични замърсявания – мутации, 

тератогенни и канцерогенни ефекти 

 

‐ ензими – инхибирани или нарушване на ензимната функция вземаща 

участие при редица метаболитни вериги: 

Например  

цианиди – блокират окислителното фосфорилиране, енергийния източник 

на клетките, клетъчна хипоксия  

 

оксични метаболити 

метанол‐ формалдехид‐ мравчена киселина 

метаболитите причиняват тежкоизразена метаболитна ацидоза, 

диселектролитемия, шок ,сърдечен арест 

парацетамол – токсичния метаболит с дизруптивен ефект върху 



метаболизма и мембранната стабилност в хепатоцита, изчерпване на 

глутатиона и апоптоза след оксидативен стрес 

рецептори‐ симпатикомиметични/холинолитични/холиноергични ефекти, 

опиодни рецепторни агонисти‐ природни и синтетични опиати, ГАБА‐ 

рецепторни агонисти‐ бензодизепини,алкохол 

 

 

 

 

 

 

 

Общи принципи на лечение при остри интоксикации 

Номер 1 приоритет‐ вашата собствена безопасност, не може да 

помогнете на пациента,ако самите вие сте в опасност и има риск за 

живота и здравето ви 

Винаги проверявайте дали вие,пациента или ситуацията са безопани, 



оценявайте ситуацията‐ агресивни и некооперативни пациенти и 

придружители,възможност за експозиция на токсични вещества по 

време на преглед/манипулации с пациента 

 

 2.Ако пострадалият вече е екзитирал‐ помогнете на близките,и не 

забравяйте че е възможно да има следствени процедури ако има 

съмнение за криминална намеса – самоотравяния, склонявания към 

суицид, масов тероризъм, лоши медицински практики и лекарски 

грешки 

 

3. При пациенти в критично състояние‐ бърз медицински преглед за 

оценка на дихателните пътища, циркулацията, неврологичен статус,  

започнете КПР при кардиопулмонален арест 

По време на всеки 2мин цикъл опитайте да съберете колкото може 

повече информация – терапевтични листи, прескрипции, минала 

анамнеза, всякакви данни за токсина‐ опковки, контейнери,данни за 

суицидна идеация в миналото или други опити 

Задавайте въпросите Кога? Колко? Какво?Къде? 

 

4.При успешно възстановяване на циркулация, продължете да 

поддържате дхателните пътища,ако се налага интубирайте пациента 

и го вентилирайте. 

5. Диагностичен подход 

‐ анамнеза 

‐статус 

‐лабораторни данни‐ ПКК/ДКК/биохимия, чернодробни ензими, 

електролити, кр захар, коагулограма,холинестеразна 

активност,серийни кръвногазови анализи 

‐ токсохимичен анализ‐ кръв, урина,промивни води, повърнати 

материи, 

‐ електрокардиогрфски промени+екг мониторинг 

‐образни изследвания –пулмографии, латерографии, КТ гл мозък 

 

Терапия 

неспефични методи 



депурация‐ премахване на токсина от входната врата 

при перорална интоксикация 

 

еднократна или нняколко дози активен въглен‐ инертно вещество, 

не се абсорбира в ГИТ, високоефективен акосе приложи до 1ч след 

приема 

не абсорбира алкохол,корозиви, тежки метали,въглеводороди 

образува суспензия а неразтвор, безвкусен 

доза 0,5‐1г /кг , обикновено в предварително пакетирани дози 30‐50г 

може да се даде с лаксативи като магнезиев сулфат с цел ускоряване 

на пасажа през ГИТ 

няма страничи ефект, но в големи дози при намалена ГИ мобилност‐ 

може да доведе до илеус 

  

Провокирано повръщане 

 

Може да накарате пациента да изпие голямо количество, около 1л 

вода и сам да предизвика повръщане дигитално или след дразне на 

корена на езика със шпатула‐ само ако са адекватни, кооперативни и 

напълно в съзнание, метод с не особено висока ефективност 

исторически се е използвал разтвор на ипека поради еметичния й 

ефект, но вече не 

Стомашна промивка/лаваж 

изисква се по медицински стандарт все още в България, но отдавна 

непрепоръчителна/ограничени индикации в повечето друг страни 

Сравнително еднаква ефективност с тази на медицински вълген 

,приложени до час от приема на токсин, но със значително по‐опасни 

усложнения при неправилното и извършване 

‐езофагеални/стомашни руптури 

‐кървене от фаринкс/Горни отдели на ГИТ 

‐направилна инсерция в ларинкс/трахея/бронхи‐ ларингоспазъм, 

едем, аспирация, приложение на суспензия и вода интрабронхиално 

‐свръхстимулация на вагус 

‐хиперхидратация/хипонатремия при деца 

Индикации – може да се приложи ако: 



<1ч от приема на много токсични ксенобиотици във високи дози ,за 

които няма специфичен антидот и намален стомашен мотилитет 

Ако 

>1ч, малка доза слаботоксично вещество,за което има антидот – 

ниска ефективност, повече рискове 

 

Абсолютни контраиндикации: 

пациенти в кома или потиснати защитни рефлекси‐ липсващи 

кащлични/фарингеални рефлекси, различна степен на потиснато 

съзнание 

Осигурете дихателните пътища като първо интубирате и започнете 

да вентилирате пациента 

‐корозивни интоксикации – повторна експозиция на мукозата при 

преминаване на корозива през кардията /хранопровода 

‐въглеводороди‐ образуват пяна при смесване с вода, лесна 

аспирация, особено при възрастни пациенти‐ керосин!!! 

‐активно кървене от ГИТ 

‐гърчова симптоматика 

Запомнете: 

Фалоидна и ФОС интоксикация‐ изклюително ниски летални дози, 

стомашна промивка е задължителна дори и часове след 

поглъщането! 

правила за извършване 

‐бъдете внимателни, не използвайте сила, не имобилизирайте 

пациента 

‐поставете ги седнали или в ляво странично положение 

‐използвайте подходящ размер орофарингеални или назогастрални 

сонди и се уверете че върхът на сондата е правилно поставен в 

стомаха‐ аускултация, аспирация на стомашно съдържимо, рентген 

‐използвайте малки порции вода 250‐300мл, дайте доза активен 

въглен с промивните води в началото и края на промивката 

‐ имайте готовност да наблюдавате пациента и да реагирате при 

ларингоспазъм,брадикардия, кървене, аспирация 

‐ при деца‐затоплен физиологичен разтвро поради риск от 

хипотермия, хипнатремия, хиперхидратация 



 

 

 

други методи 

 

цялостна иригация на ГИТ 

активен въглен неколкократно 

форсирана диуреза‐ чрез увеличен обем течности ив целим диуреза 

250‐300м/ч,никога не стимулирайте пациент ,който не е добре 

хидратиан или с данни за хиповолемия с диуретици, при интактна 

бъбречна функция 2,5‐3л/6 не биха довели до усложнения. 

да се има предвид коморбидитет‐ сърдечно съдова слабост, 

нефропатии 

при някой токсини с ренална ексреция промяна в pH намалява 

реабсорбцията и увеличава ексрецията, например алкализация при 

салицилова интоксикация 

Хемодиализа‐ екстракорпорален метод на очистване при който кръвта и 

диализнате течност се движат в срещуположни потоци и токсина 

преминава през диализна мембрана с пори около 100нм в посока на по 

ниската концентрация. 

Показана при токсини с малък Vd и ниска степен на протеиново свързване‐

алкохоли, литий,салицилати 

 

карбохемоперфузия – кръвта преминава през специален филтър от 

активен въглен – релативно показан нпример при фалоидна интоксикация 

плазмафереза – сепарация на плазмата от формениете елементи и 

преминаването и през специален мембранен диализатор  

Специфични‐антидоти 

Антидотите специфично действат върху механизма на отравянето,като 

блокират ензими,конкурират се за рецептори, блокират транспортни 

протеини, намаляват афинитета на токсина към ензими, повляват 

метаболитни вериги 

 

 



 

 

 

Утвърдил : 

Доц. д‐р Светлан Дерменджиев, дмн 

(ръководител Секция по професионални заболявания 

и токсикология) 

 


