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Болка 

Болката се определя като неприятно сетивно и емоционално преживяване, 
свързано с действително или потенциално увреждане на тъканите. Болката 
има за цел да предотврати увреждането на тъканите и да защити тялото, 
докато оздравява. При определени условия болката може да стане 
дезадаптивна и да продължи като хронична болка. Тази болка не изпълнява 
защитна функция и се описва като патологична болка, за разлика от 
физиологичната болка; тогава тя вече не е симптом на друго заболяване, а 
самостоятелно заболяване. 

Болезнените стимули се откриват от ноцицепторите, които са свободни 
нервни окончания, разположени в тъканите и органите. Те имат високи 
прагове и при нормални обстоятелства реагират само на вредни стимули. 

Има два различни типа ноцицептори 

• Механорецептори с висок праг, които стимулират малки миелинизирани 
Aδ-влакна и предават добре локализирано остро и убождащо усещане, 
което продължава толкова дълго, колкото стимула. Aδ-влакната са бързо 
проводими и предават първата остра болка при първоначална стимулация. 

• Полимодални ноцицептори, които стимулират малки немиелинизирани 
бавно проводими С влакна. Освен че реагират на механични стимули, те се 
активират от термични и химични стимули. С влакната са 
немиелинизирани бавно проводими влакна, които предават по-слабо 



локализирана постоянна болка, която продължава след изчезване на 
първоначалния стимул. 

Болката се предава от първични аферентни органи, които имат клетъчните 
си тела в дорзалния корен ганглий (DRG). Те завършват в гръбния рог на 
гръбначния мозък 

Вредната информация се предава от гръбния рог до мозъка чрез няколко 
възходящи тракта в гръбначния мозък.  

Гръбният рог получава входове от по-високи центрове, които модулират 
отговора на входа на ноцицептора. 

Низходящият контрол на изхода от гръбния рог идва главно от области в 
мозъчния ствол, а именно периакведукталното сиво вещество, ядрата на 
рафата и локуса на coeruleus.  

Нестероидни противовъзплителни средства (НСПВС) 

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

Нестероидните противовъзпалителни лекарства включват клас 
ксенобиотици с аналгетични, антипиретични и противовъзпалителни 
свойства. Тези желани клинични ефекти представляват обширния списък 
на одобрените клинични приложения, включително лечението на болка, 
възпаление и треска. 

НСПВС обикновено се разделят на групи въз основа на тяхната химическа 
структура и селективност: ацетилирани салицилати (аспирин), 
неацетилирани салицилати (дифлунизал, салсалат), пропионови киселини 
(напроксен, ибупрофен, оцетни киселини (диклофенак, индометацин), 
енолни киселини (мелоксикам, пироксикам) антранилови киселини 
(меклофенамат, мефенаминова киселина), нафтилаланин (набуметон) и 
селективни СОХ-2 инхибитори (целекоксиб, еторикоксиб). 

Основният механизъм на действие на НСПВС е инхибирането на ензима 
циклооксигеназа (COX). Циклооксигеназата е необходима за 
превръщането на арахидоновата киселина в тромбоксани, простагландини 
и простациклини. Терапевтичните ефекти на НСПВС се дължат на липсата 
на тези ейкозаноиди. По-конкретно, тромбоксаните играят роля в 
адхезията на тромбоцитите, простагландините причиняват вазодилатация, 



повишават зададената температура в хипоталамуса и играят роля в 
антиноцицепцията. 

Има два изоензима на циклооксигеназа, COX-1 и COX-2. COX-1 се 
изразява конститутивно в тялото и играе роля за поддържане на лигавицата 
на стомашно-чревната лигавица, бъбречната функция и агрегацията на 
тромбоцитите. COX-2 не се експресира конститутивно в тялото и вместо 
това индуциращо се експресира по време на възпалителен отговор. 
Повечето НСПВС са неселективни и инхибират както COX-1, така и COX-
2. Въпреки това, COX-2 селективните НСПВС (напр. Целекоксиб) са 
насочени само към COX-2 и следователно имат различен профил на 
страничните ефекти. Важното е, че тъй като COX-1 е основният медиатор 
за осигуряване на целостта на стомашната лигавица и COX-2 участва 
главно във възпалението, селективните НСПВС на COX-2 трябва да 
осигурят противовъзпалително облекчение, без да компрометират 
стомашната лигавица. 

Повечето НСПВС са органични киселини с обширно свързване с протеини 
(> 90%). Устната абсорбция настъпва бързо, което води до бионаличност 
над 80%. Серумният полуживот при терапевтично дозиране варира от 1 до 
2 часа за диклофенак и ибупрофен до 50 до 60 часа за оксапрозин и 
пироксикам. Повечето НСПВС се подлагат на чернодробен метаболизъм с 
бъбречна екскреция на метаболити. 

НСПВС имат добре известни неблагоприятни ефекти, засягащи 
стомашната лигавица, бъбречната система, сърдечно-съдовата система, 
чернодробната система и хематологичната система. 

Стомашните неблагоприятни ефекти се дължат на инхибирането на COX-
1, предотвратявайки създаването на простагландини, които защитават 
стомашната лигавица. Увреждането е по-вероятно при пациент, който има 
анамнеза за пептични язви. Тъй като е специфичен за COX-1, употребата 
на COX-2 селективни НСПВС е алтернатива с по-нисък риск. 

Бъбречните неблагоприятни ефекти се дължат на това, че COX-1 и COX-2 
улесняват производството на простагландини, които играят роля в 
бъбречната хемодинамика. При пациент с нормална бъбречна функция 
инхибирането на синтеза на простагландини не представлява голям 
проблем; обаче при пациент с бъбречна дисфункция тези простагландини 
играят по-голяма роля и могат да бъдат източник на проблеми, когато се 



намалят чрез НСПВС. Усложнения, които могат да възникнат поради това, 
са остра бъбречна дисфункция, течни и електролитни нарушения, бъбречна 
папиларна некроза и нефротичен синдром / интерстициален нефрит. 

Сърдечно-съдовите неблагоприятни ефекти могат също да се увеличат с 
употребата на НСПВС; те включват ИМ, тромбоемболични събития и 
предсърдно мъждене. Изглежда, че диклофенак е НСПВС с най-високо 
съобщавано увеличение на нежеланите сърдечно-съдови събития. 

Чернодробните неблагоприятни ефекти са по-рядко срещани; Свързаният с 
НСПВС риск от хепатотоксичност (повишени нива на аминотрансфераза) 
не е много чест и хоспитализацията, свързана с черния дроб, е много 
рядка. Сред различните НСПВС диклофенак има по-висока степен на 
хепатотоксични ефекти. 

Възможни са хематологични неблагоприятни ефекти, особено при 
неселективни НСПВС поради тяхната антитромбоцитна активност. Този 
антитромбоцитен ефект обикновено създава проблем само ако пациентът 
има анамнеза за стомашно-чревни язви, заболявания, които нарушават 
тромбоцитната активност (хемофилия, тромбоцитопения, фон Вилебранд и 
др.), А в някои периоперативни случаи. 

Други незначителни неблагоприятни ефекти включват анафилактоидни 
реакции, които включват кожата и белодробната система, като уртикария и 
респираторно заболяване, изострено от аспирин. 

Токсичността на НСПВС може да се прояви като GI кървене, хипертония, 
хепатотоксичност и бъбречно увреждане. Обикновено острото 
предозиране с НСПВС е асимптоматично или има незначителни 
стомашно-чревни симптоми. Други симптоми на усложнения на 
токсичността обаче могат да включват метаболитна ацидоза на анионната 
междина, кома, конвулсии и остра бъбречна недостатъчност. Също така, 
НСПВС могат да причинят стомашно-чревни увреждания чрез инхибиране 
на COX-1, което води до намаляване на производството на стомашна 
лигавица. Нефротоксичност може да възникне и при употребата на 
НСПВС, тъй като тези лекарства намаляват нивата на простагландин, 
които са от съществено значение за вазодилатацията на бъбречните 
артериоли. И накрая, неврологичната токсичност може да се прояви със 
сънливост, объркване, нистагъм, замъглено зрение, диплопия, главоболие 
и шум в ушите. 



Лечение: стомашна промивка с активен въглен, симптоматично 

Интоксикации с опиодни аналгетици 

Предозирането на опиоидни аналгетици е предотвратимо и потенциално 
летално състояние, което е резултат от практиките на предписване, 
неадекватно разбиране от страна на пациента на рисковете от злоупотреба 
с лекарства, грешки в прилагането на лекарства и фармацевтична 
злоупотреба.  

Опиоидните рецептори са mu, delta и kappa опиоидни рецептори. 
Опиоидните рецептори се активират от ендогенни пептиди и екзогенни 
лиганди; морфинът е прототипното съединение на последното.13 
Рецепторите са широко разпространени в човешкото тяло. The mu 1 
receptors are responsible for supraspinal analgesia and for the euphoria 
sometimes engendered by these xenobiotics. The stimulation of mu 2 receptors 
produces spinal-level analgesia and respiratory depression. The kappa receptors 
are responsible for spinal analgesia, miosis and diuresis(via inhibition of 
antidiuretic hormone release). Delta receptors are responsible for spinal and 
supraspinal analgesia and for cough suppression. Рецепторите в предния и 
вентролатералния таламус, амигдалата и ганглиите на гръбния корен 
медиират ноцицепцията. Опиоидните рецептори на мозъчните стволови 
модулират дихателните реакции към хиперкарбия и хипоксемия и 
рецепторите в ядрото на Edinger – Westphal контрол на околомоторния 
нерв, свиване на зеницата. Опиоидните агонисти се свързват с рецепторите 
в стомашно-чревния тракт, за да намалят подвижността на червата. 

Фармакокинетиката на определени опиоидни аналгетични средства - 
тяхната абсорбция, начало на действие, клирънс и биологичен полуживот - 
често са без значение при предозиране. Например, безоарите, образувани 
след голямо поглъщане на хапчета, могат да доведат до нестабилни 
темпове на абсорбция на лекарството, а забавеното изпразване на стомаха 
и намалената стомашно-чревна подвижност, причинени от опиоиди, могат 
да удължат усвояването на лекарството. опиоидни аналгетични таблетки, 
нагряване на фентанилови пластири или прилагане на един или повече 
пластири върху кожата) често увеличават скоростта на абсорбция, макар и 
непредсказуемо. След абсорбция повечето лекарства, включително 
опиоидните аналгетици, се подлагат на елиминационна фармакокинетика 
от първи ред, при която постоянна част от лекарството се превръща чрез 



ензимни процеси за единица време.3 В случай на предозиране обаче 
високи концентрации на лекарството може да преодолее способността на 
ензима да се справя със субстрат, процес, известен като насищане.3 
Наситените биологични процеси се характеризират с преход от 
елиминационна кинетика от първи ред към нулев ред.3 В елиминирането 
на нулев ред се появяват две явления. Първо, малките увеличения на 
дозата на лекарството могат да доведат до непропорционално увеличаване 
на плазмените концентрации и оттам до интоксикация.23 Второ, постоянно 
количество (за разлика от постоянна пропорция) от лекарството се 
елиминира за единица време.23 Колективно тези токсикокинетични ефекти 
се сближават, за да се получи опиоидна токсичност, която може да бъде 
тежка, забавена в началото и продължителна в сравнение с очакваните 
терапевтични действия 

класически токсидром на апнея, ступор и миоза, респираторна депресия, 
хипотермия, рабдомиолиза, 

лечение: ABCDE 

3.2. Обеззаразяване на GIT - предпазни мерки 

3.3 Специфичен антидот-налоксон 
 
доза и показания  
при пациенти с изяване дихатална недостатъчност – хипоксемия и дих 
честота под 8-9 
внимателно при хронично употребяваши и зависими- рязкото отнемане 
може да ги направи много ажитирани, агресивни, опасни 
 
ампули 0,4мг(400мкг)/1мл ив/им/ск 
 
100мг инкременти до ефект- повишване на дих.честота до ефективно 
спонтанно дишане, нормосатурация 0,4-2мг обща доза 
ВНИМАНИЕ-при масивни дози опиоиди или нови/синтетични опиоди 
може да се наложи много по голяма доза налоксон – до 10мг! 
ефекта на налоксона е по краткотраен от този на опиоидите ,затова има 
риск ор рибаунд след около 40мин – в такива случаи може да се наложи 
инфузия на налоксон и титриране на скоростта на вливане за поддържане 
на ефективна оксигенация/съзнание 



Остро отравяне с парацетамол и салицилати 

Салицилатната токсичност е спешна медицинска помощ. Умишлено 
поглъщане или случайно предозиране могат да причинят тежки 
метаболитни нарушения, затрудняващи лечението. Те обикновено се 
използват заради техните аналгетични, антипиретични и антитромботични 
свойства. Токсичност може да възникне поради остро поглъщане или от 
хронично поглъщане, което води до повишена серумна концентрация. 

Отравянето със салицилат причинява различни метаболитни нарушения. 
Директната стимулация на церебралната медула причинява 
хипервентилация и респираторна алкалоза. Тъй като се метаболизира, той 
причинява разединяване на окислителното фосфорилиране в 
митохондриите. След това нивата на лактат се повишават поради 
увеличаването на анаеробния метаболизъм. Млечната киселина, заедно с 
лекия принос от салицилатните метаболити водят до метаболитна ацидоза. 
Хипервентилацията се влошава в опит да компенсира метаболитната 
ацидоза. В крайна сметка пациентът се уморява и вече не е в състояние да 
компенсира чрез хипервентилация и метаболитната ацидоза преобладава. 
Това води до хемодинамична нестабилност и увреждане на крайните 
органи. 

Константата на йонизация на аспирина е 3, което го прави по-лесно усвоим 
в кисела среда като стомаха. Различни фактори могат да повлияят на 
абсорбцията. Формулировката на салицилат (удължено спрямо незабавно 
освобождаване) е една. Храната в стомаха по време на поглъщане може да 
забави усвояването. Аспиринът е склонен да образува безоари, които ще 
забавят абсорбцията. Аспиринът може да причини спазми на пилорен 
сфинктер, което увеличава времето в стомаха, което позволява по-голямо 
усвояване. Абсорбцията продължава в тънките черва. 

Черният дроб метаболизира салицилатите чрез елиминиране от първи ред 
и неактивните метаболити след това се екскретират с урината. С повишени 
нива на салицилат тези пътища се насищат, което води до елиминиране в 
нулев ред. Елиминирането се забавя допълнително при пациенти с основно 
бъбречно и чернодробно заболяване. 

При остро предозиране на салицилат появата на симптомите ще настъпи в 
рамките на 3 до 8 часа. Тежестта на симптомите зависи от погълнатото 
количество. При леко поглъщане (нива на салицилат 40 до 80 mg / dL) са 



чести гаденето, повръщането и генерализираната коремна болка. 
Обикновено присъства тахипнея. 

Може да се появят и главоболие и световъртеж. Може да присъства и 
класическата находка на шум в ушите. Това обаче може да се случи при 
по-ниски, нетоксични нива. 

Пациенти с умерена салицилатна токсичност (80 до 100 mg / dL) ще 
получат по-тежки неврологични симптоми. Те могат да включват 
объркване, неясна реч и халюцинации. Тахипнеята е по-изразена и е 
придружена от тахикардия и ортостатична хипотония. Очаквайте тези 
симптоми 6 до 18 часа след поглъщане. 

Нивата на салицилат над 100 mg / dL се считат за тежка токсичност и 
настъпват 12 до 24 часа след поглъщане. Увреждането на сутеренните 
мембрани ще причини мозъчен и белодробен оток. Пациентите могат да се 
заклещят и да получат гърчове. Хиповентилацията може да замести 
хипервентилацията, която е свързана с предстояща дихателна 
недостатъчност. Ендотрахеалната интубация, макар и да не е идеална за 
метаболитните нарушения, може да е необходима за защита на 
дихателните пътища. Възможна е хипотония поради ацидоза и 
хиповолемия. Може да се появят сърдечни дисритмии. Синусовата 
тахикардия е най-честата. Сърдечен арест може също да настъпи, като 
асистолията е най-честият ритъм. 

Пациентите, страдащи от хронична салицилатна токсичност, ще получат 
подобни симптоми като остра токсичност, но на по-ниски нива. 
Педиатричните пациенти ще преминат от леки симптоми към тежки 
симптоми по-бързо от възрастните. 

Пациентите със салицилатна токсичност изчерпват обема си поради 
хипервентилация, треска и повишена метаболитна активност.  
-кристалоиди в големи дози за поддържане на еуволемия 
-глюкозни р-ри за превенция на хипогликемия на централната нервна 
система (ЦНС). 
- Натриев бикарбонат  за коригиране на метаболитната ацидоза –формула 
на Аштруп за тотален бикарбонатен дефицит и доза при мет.ацидоза 
 
за увеличаване на елиминация с алкализация дозата е 1-2ммол/кг 
  



-корекция на  хипокалиемията.  
-целева диуреа  е 2 до 3 mL / kg на час.  
 
След първоначална стабилизация трябва да се правят опити за намаляване 
на серумните нива на салицилат. Доказано е, че активният въглен намалява 
нивата на салицилат. Не са доказани обаче ползи за заболеваемостта или 
смъртността. Може да се обмисли стомашна промивка, ако пациентът се 
представи след остро поглъщане на аспирин гастрорезистентна форма или 
скорошен (1ч) прием. 
 
- Показанията за хемодиализа включват тежка ацидоза или хипотония 
въпреки реанимация с течности; нивата на салицилат са по-големи от 100 
mg / dL, механична вентилация или увреждане на крайните органи. Чести 
признаци на увреждане на крайните органи при салицилатна токсичност 
включват припадъци, рабдомиолиза, белодробен оток, мозъчен оток и 
бъбречна недостатъчност. Хемодиализата премахва салицилатите и 
лактата, което трябва да подобри метаболитната ацидоза на пациента. 

Гърчовете се купират  с бензодиазепини.  

Токсичността на ацетаминофен (N-ацетил-пара-аминофенол, парацетамол, 
APAP) е често срещана ,най-вече защото е лесно достъпно лекарство  и 
разпространеното  мнение, че е много безопасен. Ацетаминофенът е 
нестероидно противовъзпалително лекарство (НСПВС), с механизъм на 
действие, различен от другите НСПВС. Неговият начин на действие не е 
ясно разбран, но изглежда инхибира селективно циклооксигеназата (COX) 
в мозъка. Това води до способността му да лекува треска и болка. Той 
може също да инхибира синтеза на простагландин в централната нервна 
система (ЦНС). Ацетаминофенът действа директно върху хипоталамуса, 
като произвежда антипиретичен ефект. 

Ацетаминофенът се абсорбира бързо от стомашно-чревния тракт и достига 
терапевтични нива за 30 минути до 2 часа. Нивата на предозиране достигат 
връх след 4 часа, освен ако други фактори не могат да забавят 
изпразването на стомаха, като например поглъщане на агент, който забавя 
стомашната подвижност или ако ацетаминофенът е под формата на 
удължено освобождаване.  



Ацетаминофенът има елиминационен полуживот от 2 часа, но може да 
достигне до 17 часа при пациенти с чернодробна дисфункция. Той се 
метаболизира от черния дроб, където се конюгира с нетоксични, 
водоразтворими метаболити, които се екскретират с урината. 

Метаболизмът се осъществява предимно чрез глюкурониране и 
сулфатиране( 95%), като и двете се случват в черния дроб. При 
предозиране тези пътища са наситени и впоследствие повече 
ацетаминофен се метаболизира до NAPQI от цитохром P450. NAPQI е 
токсично вещество, което безопасно се редуцира от глутатион до 
нетоксични меркаптат и цистеинови съединения, които след това се 
екскретират през бъбреците. Предозирането изчерпва запасите от 
глутатион и след като достигнат по-малко от 30% от нормата, нивата на 
NAPQI се увеличават и впоследствие се свързват с чернодробни 
макромолекули, причиняващи чернодробна некроза. Това е необратимо.  

Клиничният курс на токсичност на ацетаминофен е разделен на четири 
етапа. 

• По време на първия етап (от 30 минути до 24 часа) пациентът може да е 
асимптоматичен или да има повръщане. 

• Във втория етап (от 18 часа до 72 часа) може да има повръщане плюс 
болка в десния горен квадрант и хипотония. 

• В третия етап (72 часа до 96 часа), чернодробната дисфункция е 
значителна с бъбречна недостатъчност, коагулопатии, метаболитна 
ацидоза и енцефалопатия. Стомашно-чревните (GI) симптоми се появяват 
отново и смъртта е най-честа на този етап. 

• Четвъртият етап (4 дни до 3 седмици) е белязан от възстановяване. 

Лечението на отравяне с ацетаминофен зависи от това кога лекарството е 
погълнато. Ако пациентът се появи в рамките на 1 час от поглъщането, 
може да се опита деконтаминация на стомашно-чревния тракт. При 
пациенти в съзнание може да се използва активен въглен 1г/кг. При 
показания- стомашна промивка 

Всички пациенти с високи нива на ацетаминофен се нуждаят от прием и 
лечение с N-ацетил-цистеин (NAC). Показан е срещу чернодробна 
токсичност, ако се прилага в рамките на 8 часа след поглъщане. NAC 



действа като донор на цистеинови групи за регенерация на глутатиона 
който детоксира  N-ацетил-Р-бензоквиноимина и по този начин изразява 
антидотния си ефект. Дозировка и индикации 
използва се номограмата на Румак - Матю концентрация в плазма/време от 
приемането на парацетамол.  

Орален режим : 
*натоварваща доза 150мг/кг 
*17 последваши дози от 70мг/кг на всеки 4часа 
Венозен режим : 
*150мг/кг в 200мл 5%Глюкоза за 30мин ив 
*50мг/кг в 500мл 55 Глюкоза за 4ч 
*100мг/кг в 1000мл 5% Глюкоза за 16ч 
 
Освен антидотното лечение се прилага корекция на електролитните, 
коагулационните нарушения, хипогликемията, мозъчния оток, 
хипопротеинемията, хемодинамичните нарушения 

 

 

Сърдечните гликозиди са важна причина за отравяне, отразявайки 
широкото им клинично приложение и присъствие в естествени източници. 
Отравянето може да се прояви като различна степен на токсичност. 
Преобладаващите клинични характеристики включват стомашно-чревни 
признаци, брадикардия и сърдечен блок. Смъртта настъпва от камерно 
мъждене или тахикардия. 

Фармакокинетиката на дигоксин варира, включително абсорбция, 
продължителност на разпределение (2–6 часа) и полуживот на 
елиминиране (средно 40 часа, диапазон 20–50 часа) и елиминирането е 
предимно през бъбреците. Началото на ефекта на дигоксина се забавя с 
приблизително 6 часа, което отразява времето за разпределение в 
периферно отделение и / или зависимо от времето свързване към Na + ‐K + 
‐ATPase. При остро отравяне първоначалната серумна концентрация на 
дигоксин може да бъде много висока и няма да отразява общата телесна 
тежест, тъй като не е настъпило пълно разпределение. Смята се, че 
сърдечните гликозиди на дигиталис се подлагат на ентерохепатално 



рециклиране, като се има предвид, че многократни дози активен въглен 
(MDAC) увеличават клирънса (обсъдено по-късно). 

Сърдечните гликозиди инхибират Na + -K + -АТФазата върху сърдечните и 
други тъкани, причинявайки вътреклетъчно задържане на Na +, последвано 
от повишени вътреклетъчни концентрации на Ca2 + чрез ефекта на Na + -
Ca2 + обменника. Повишената вътреклетъчна концентрация на Ca2 + 
стимулира инотропията и брадикардията, а вътреклетъчното натрупване на 
Na + и Ca2 + причинява частична деполяризация на мембраната, което 
увеличава автоматизма и камерната ектопия. Дигоксинът също така 
повишава вагусния тонус, допринасяйки за брадикардия и нарушена 
проводимост през предсърдно-вентрикуларния възел и може да блокира 
волтаж зависимите Na + канали  

Преобладаващите характеристики на острото отравяне включват 
стомашно-чревни симптоми (гадене, повръщане, коремна болка, диария), 
хиперкалиемия, генерализирана слабост, сънливост и, което е важно, 
кардиотоксичност (брадикардия и сърдечна блокада, дисритмии). Те могат 
да се появят в рамките на няколко часа след остро отравяне. Промени в 
зрението –пациентите виждат в сини или жълти нюанси, светещи обекти 
имат хало. 

Най-честата сърдечна аномалия при отравяне е синусова брадикардия. ЕКГ 
промените в терапевтичното дозиране (или леко отравяне) включват 
изравняване или обръщане на Т-вълната и депресия на сегмента ST. 
Умереното отравяне се проявява като удължен PR интервал (сърдечен блок 
от първа степен) или синусова брадикардия. Тежкото отравяне се проявява 
като втора или трета степен сърдечен блок поради инхибиране на 
атриовентрикуларния възел. Съобщава се също за синусов арест.. 
Смъртните случаи настъпват поради камерно мъждене, устойчиво на 
електрическа кардиоверсия или асистолия 

Еднократна доза активен въглен 50–100 g трябва да се прилага на всички 
пациенти с остро поглъщане с потенциално токсична експозиция, 
независимо от времето на поглъщане. 

Атропинът антагонизира предизвиканото от сърдечните гликозиди вагусно 
активиране, увеличавайки сърдечната честота 

Специфичен антидот -  моноклонални фрагменти на антитела Fab 



Бета Блокери 

Бета-блокерите антагонизират бета-адренергичните рецептори и се 
използват главно за лечение на хипертония, сърдечна недостатъчност, 
тахидисритмии и ангина пекторис. В допълнение към сърдечно-съдовите 
нарушения, бета-блокерите се използват и при лечение на тревожност, 
мигренозно главоболие, глаукома, тремор, хипертиреоидизъм и различни 
други нарушения. 

Традиционно бета-блокерите се класифицират като селективни и 
неселективни, липофилни или липофобни. Силно липофилните бета-
блокери могат лесно да преминат през кръвно-мозъчната бариера и могат 
да причинят различни прояви на централната нервна система (ЦНС). 
Докато проявите на ЦНС, вторични за предозирането на бета-блокери, се 
дължат основно на липофилността, водоразтворимите бета-блокери, 
например атенолол, също могат да причинят по-леки ЦНС ефекти 

Различни метаболитни и циркулаторни пътища зависят от циркулиращите 
катехоламин, който от своя страна се изключва от бета-блокадата. Докато 
хипотонията, брадикардията, намаленият  контрактилитет на миокарда и 
консумацията на кислород са причина за хемодинамичната нестабилност, 
може да се появи и хипогликемия, вследствие на инхибиране на 
гликогенолизата и глюконеогенезата. 

Бета-блокерите се абсорбират лесно при поглъщане с пикова абсорбция в 
рамките на един до четири часа. Абсорбцията може също да се забави в 
случаите, включващи съвместното поглъщане на лекарства, които могат да 
намалят стомашно-чревната подвижност. Докато повечето от бета-
блокерите са умерено липофилни, някои бета-блокери имат обширна 
липофилност и имат голям обем на разпространение. Пропранололът, най-
липофилният бета-блокер, може лесно да премине липидната клетка и 
кръвно-мозъчната бариера и може да причини припадъци в случаи на 
предозиране. 

Черният дроб най-често метаболизира бета-блокерите. Атенолол, 
карведилол и надолол са единствените изключения, които се подлагат на 
бъбречна екскреция. Различните бета-блокери могат да причинят блокада 
на натриеви или калиеви канали и следователно да причинят удължаване 
на QRS и QTc интервала. Счита се, че блокиращите натриевите канали 



бета-блокери притежават „мембраностабилизираща активност“, която 
потенцира токсичността при предозиране. 

Брадикардията, свързана с хипотония, може да е първата следа за 
диагностициране на предозиране на бета-блокери. пациентите с BB 
токсичност имат хипогликемия и променен психически статус. 
Удължаването на QTc, вторично за соталол, може да се удължи до три до 
четири дни и може да наложи внимателно наблюдение. Трябва да се 
изклюачт други  причини за удължаване на QTc и да се избягват лекарства, 
които могат да удължат QTc допълнително.Препаратите със забавено 
освобождаване и бета-блокерите с по-дълъг полуживот може да изискват 
продължително наблюдение. Жизнените признаци трябва да се наблюдават 
непрекъснато и да се правят 12 канални ЕКГ на чести интервали. 

Прилагайте активен въглен, за да ограничите абсорбцията на лекарството 
при пациенти с незначителни симптоми, които се проявяват по-късно от 
час след приема. Бензодиазепините са първата линия на лечение на 
гърчове, които могат да възникнат поради високата липофилност на някои 
бета-блокери. Бързото разпознаване на разширяването на QRS и 
удължаването на QTc интервала е от решаващо значение. 

Прилагайте натриев бикарбонат приразширяване на QRS и магнезиев 
сулфат при удължаване на QTc. Въпреки че не е имало контролирани 
проучвания, които да доказват ефикасността на глюкагон при отравяне с 
предозиране на бета-блокери, глюкагонът се счита за полезно средство за 
избор. Може да се обмисли премедикация с антиеметик, тъй като 
лечението с глюкагон може да предизвика повръщане. 

Поради присъщата липофилност, някои бета-блокери могат да причинят 
депресия на ЦНС. Затова бързото управление на дихателните пътища е от 
решаващо значение. Дихателните пътища трябва да бъдат защитени с 
маншетна ендотрахеална тръба при всички коматозни пациенти. Може да е 
необходима премедикация с атропин, особено при деца, тъй като 
манипулацията на ларинкса по време на интубация може да причини 
адитивна вагусна стимулация и брадикардия. Бронхоспазмът, дължащ се 
на бета-блокада, може да бъде лекуван с допълнителен кислород и 
инхалаторни бронходилататори като албутерол. Стомашно-чревна 
дезактивация със стомашна промивка може да се наложи при пациенти, 



които се появяват скоро след масивно поглъщане и / или със сериозни 
симптоми. 

Може да е необходимо бързо започване на ECMO и продължаване на 
механичното поддържане на живота, докато ксенобиотичният ефект 
отшуми. Токсичността, вторична за водоразтворими и бъбречно 
екскретирани бета-блокери (напр. Ацебутолол, атенолол, надолол и 
соталол) може да реагира на засилени техники за елиминиране като 
многократни дози активен въглен, хемоперфузия или хемодиализа. 

Блокери на калциевите канали 

Блокерите на калциевите канали (CCB) са сред най-често използваните 
сърдечно-съдови лекарства сред възрастното население. Те се използват за 
лечение на широк спектър от клинични състояния, включително 
хипертония, суправентрикуларна тахикардия, вазоспазъм и мигренозно 
главоболие. 

Блокерите на калциевите канали във всичките им подтипове са насочени 
към L-тип волтаж зависими  калциеви канали.  

Деполяризация на синоатриалния възел (SA) и разпространение на 
импулса през атриовентрикуларния възел (AV). Навлизането на калций по 
време на фазата на платото на потенциала за действие в миокардните 
клетки освобождава калций от саркоплазматичния ретикулум към 
цитозола, предизвиквайки миокардна контракция. Силата на свиване е 
пряко пропорционална на вътреклетъчната концентрация на калций, което 
позволява на актина и миозина да си взаимодействат. Концентрацията на 
цитозолен калций, медиирана от притока на калций през мембраната, е 
отговорна за поддържането на тонуса на гладките мускули на съдовете. 
Притокът на калций е отговорен и за секрецията на инсулин. Всички CCB 
се абсорбират много добре приети пер ос, претърпяват знаителен 
чернодробен метаболизъм при първо преминаване, липофилни са, свързват 
се лесно с плазмените протеини и имат голям обем на разпределение (> 2 
литра / кг). Елиминирането чрез хемодиализа или хемофилтрация е 
неефективно. 

При по-високи дози клирънсът се забавя, тъй като чернодробният клирънс 
се променя от кинетика от първи ред до нула. 



Конвенционално използваните CCB принадлежат към три основни 
химически класа, като всеки подклас има различен афинитет към 
сърдечната тъкан и съдовите гладки мускули: 

• Фенилалкиламини (верапамил) 

• Бензотиазепини (дилтиазем) 

• Дихидропиридини (нифедипин, амлодипин, фелодипин, израдипин, 
никардипин, нимодипин) 

Верапамилът има силен афинитет както към миокарда, така и към гладките 
мускули на съдовете. Той потиска сърдечният контрактилитет, 
автоматизма на SA възел, проводимостта през  AV възела и причинява 
мощна вазодилатация. Дилтиаземът има подобен спектър на ефекти като 
верапамил с по-слабо изразена вазодилатация; ефектът му е по-мощен 
върху хронотропното действие. Дихидропиридините са много ефективни 
вазодилататори, но оказват по-малко влияние върху сърдечните 
пейсмейкъри и контрактилитета на миокарда. 

При значителни свръхдози , серумната и тъканната концентрация на 
различните класове калциеви антагонисти са толкова високи, че 
фармакологичната разлика в афинитета и действието между подкласовете 
е преодоляна. По този начин, както верапамил, така и дилтиазем 
причиняват значителна брадикардия, хипотония, нарушения на 
проводимостта и ескейп -ритми. Нифедипин предизвиква хипотония и 
рефлекторна синусова тахикардия. Блокерите на калциевите канали от 
всички подкласове намаляват панкреатичната секреция на инсулин и 
предизвикват инсулинова резистентност на крайните органи, 
причинявайки хипергликемия. Освен това CCBs пречат на стимулираното 
от калций митохондриално действие и катаболизма на глюкозата; това 
води до производство на лактат и хидролиза на АТФ, допринасяйки за 
ацидоза. 

Поглъщането на токсични CCB с незабавно освобождаване се очаква да 
има ефект в рамките на 2 до 3 часа след приема, като всички пациенти 
проявяват  симптоми в рамките на 6 часа. Токсичността може да се забави 
до 16 часа след поглъщането на лекарствени форми със забавено 
освобождаване. 



Първоначалните симптоми могат да бъдат неспецифични като 
световъртеж, умора и замаяност, а при тежка токсичност могат бързо да 
намалят, за да променят психичното състояние, кома и фатален шок. 

Най-честите аномалии на ЕКГ, включващи блокери на калциевите канали, 
различни от дихидропиридините, са синусова брадикардия, променливи 
степени на атриовентрикуларни блокове, бедрени блокове удължаване на 
QT интервала. Дихидропиридините поддържат нормален синусов ритъм и 
могат да причинят рефлекторна синусова тахикардия. 

Хипотонията и брадикардията, когато прогресират, в крайна сметка могат 
да доведат до кардиогенен шок. Също така, хипергликемията е често 
срещана при всички подкласове CCB и може да бъде полезен клиничен 
маркер за тежестта на отравяне. И двата ефекта водят директно до 
метаболитна ацидоза. Също така е често да се развие лека хипокалиемия и 
лека до тежка хипокалциемия. 

Дълбоката хипоперфузия и исхемия на крайните органи с тежко 
предозиране могат да причинят клинични доказателства за отказ на крайни 
органи като припадъци, инфаркт на миокарда, синдром на остър 
респираторен дистрес (ARDS), бъбречна недостатъчност, инфаркт на 
червата и исхемия и инсулт. Основните принципи на лечение на критично 
болни остават фокусирани върху първоначалното внимание върху 
дихателните пътища, дишането и циркулацията. Атропинът е най-вече 
неефективен при тежка CCB токсичност. Използвайте интравенозни 
кристалоиди по време на първоначалната реанимация, като същевременно 
оставате наясно с риска от претоварване с течности с индуцирана от 
лекарството инотропна недостатъчност. 

Конвенционалните мерки за детоксикация като алкализиране на урината, 
хемодиализа или хемофилтрация са неефективни при CCB токсичност 
поради техния голям обем на разпределение и липофилен характер.  

Прилагане на калций: Обосновката на приложението на калций е, че 
повишената извънклетъчна концентрация ще стимулира притока на калций 
чрез деблокирани калциеви канали от тип L Калцият може да подобри 
хипотонията и нарушенията на проводимостта, но е по-малко ефективен 
при лечението на брадикардия. 



CCB също намаляват секрецията на инсулин, създават тъканна инсулинова 
резистентност и пречат на глюкозния катаболизъм, водещ до лактат 
ацидемия и метаболитна ацидоза. Инсулинът, прилаган в такава 
обстановка, помага да се преодолеят всички тези нарушения на 
метаболизма. Инсулинът има пряк положителен инотропен ефект, който 
допринася за неговата клинична роля тук ( Високодозова Инсулинова 
еугликемична терапия). 

Интравенозната липидна емулсия  създава липидна фаза в плазмата и 
изтегля разтворимите в липиди лекарства в липидната фаза в кръвта. 
Инфузията на липидна емулсия може да отдели интензивно липофилни 
лекарства като верапамил и дилтиазем и по този начин да намали обема им 
на разпределение. 
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