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Остри отравяния с пестициди 

Пестицидите са вещества, предназначени да контролират вредителите. По 
принцип пестицидът е химично вещество (като карбамат) или биологичен 
агент (като вирус, бактерия или гъбички), което възпира, обезсилва, убива 
или по друг начин обезсърчава вредителите. 

Хлорорганични пестициди/съединения  (ХОП/ХОС) 

Хлорираните въглеводородни (органохлорни) инсектициди, разтворители 
и фумиганти се използват широко по целия свят. Този клас химикали 
включва разнообразни съединения, съдържащи въглерод, водород и хлор и 
са до голяма степен забранени в Северна Америка и Европа, но се 
използват широко в много развиващи се страни. 

Токсичността на хлорорганичните (OC) пестициди варира в зависимост от 
техния молекулен размер, летливост и ефекти върху централната нервна 
система (ЦНС). Като цяло те причиняват или депресия на ЦНС, или 
стимулация, в зависимост от агента и дозата. 

Патофизиология 

Хлорорганините могат да бъдат разделени на 5 групи, както следва: 



• дихлородифенилтрихлороетан DDT и аналози (напр. Дикофол, 
метоксихлор) 

• Хексахлороциклохексан (т.е. бензен хексахлорид) и изомери (напр. 
Линдан, гама-хексахлороциклохексан) 

• Циклодиени (напр. Ендосулфан, хлордан, хептахлор, алдрин, диелдрин, 
ендрин, изобензан) 

• Хлордекон, келеван и мирекс 

• Токсафен 

Хлорорганините се усвояват добре през устата и чрез вдишване. 
Трансдермалната абсорбция е променлива. Млада възраст, недохранване и 
често излагане увеличават риска от токсичност. [8] 

Органичните хлори са силно разтворими в липиди и се изолират в 
телесните тъкани с високо съдържание на липиди, като мозъка и черния 
дроб. Следователно, нивата в кръвта са много по-ниски от нивата на 
мастната тъкан. [5] Липофилната тенденция на органохлорините отчита 
продължителни системни ефекти при предозиране.  

Механизъм на токсичност 

Токсичността при хората се дължи до голяма степен на стимулация на 
ЦНС. Циклодиените, хексахлороциклохексаните и токсафенът са 
предимно антагонисти на гама аминобензоената киселина (GABA) и 
инхибират притока на калциеви йони, но също така могат да инхибират 
калциевата и магнезиевата аденозин трифосфатаза (АТФаза). Полученото 
натрупване на калциеви йони в невронните крайни плаки причинява 
продължително освобождаване на възбуждащи невротрансмитери. [10, 11] 

DDT засяга калиевите и зависимите от напрежението натриеви канали. 
Тези промени могат да доведат до възбуда, объркване и припадъци. 
Сърдечните ефекти се дължат на сенсибилизация на миокарда към 
циркулиращи катехоламини. 

Някои от по-летливите органохлорини могат да бъдат вдишани, докато са 
под формата на пара или погълнати, докато са в течна форма. Вдишването 
на токсични пари или аспирация на течност след поглъщане може да 
доведе до ателектаза, бронхоспазъм, хипоксия и химичен пневмонит. В 
тежки случаи това може да доведе до остро нараняване на белите дробове, 
кръвоизлив и некроза на белодробната тъкан. В течна форма те лесно се 
абсорбират през кожата и стомашно-чревния тракт. 



Появата на симптомите е характерно рязко. Възбуждането и депресията на 
централната нервна система (ЦНС) са основните ефекти, наблюдавани при 
остра органохлорна токсичност; следователно пациентът може да изглежда 
развълнуван, летаргичен, интоксикиран или дори в безсъзнание. 
Първоначалната еуфория със слухови или зрителни халюцинации и 
перцептивни нарушения са често срещани в условията на остра 
токсичност. 

ХОС понижават прага на припадък, което може да отключи или повиши  
гърчовата активност. Силните външни стимули и рефлекторната 
свръхвъзбудимост могат да предизвикат мускулни фасцикулации и 
тонични спазми, които могат да се превърнат в гърчове. 

Пациентите могат да имат белодробни оплаквания или да са в тежък 
респираторен дистрес. Сърдечните дисритмии могат да усложнят 
първоначалното клинично представяне. 

Други симптоми : 

Белодробни - кашлица, задух 

Дерматологични - обрив 

Стомашно-чревни - гадене, повръщане, диария и коремна болка 

Нервна система - главоболие, световъртеж или парестезии на лицето, езика 
и крайниците 

Поради високата разтворимост на липидите, продължителността на 
токсичността може да бъде удължена. Животозастрашаващите усложнения 
са гърчове, вторични след продължителна стимулация на ЦНС и 
последваща хипоксия. 

Съображения за подхода 

Поддържащите грижи и наблюдението за признаци на увреждане на 
крайните органи (напр. Централна нервна система [ЦНС], сърце, бял дроб, 
черен дроб) са основите на терапията. Няма специфични антидоти за 
отравяне с хлорорганични вещества. Може да се посочи обеззаразяване, за 
да се предотврати продължително усвояване, както и излагане на здравен 
персонал. За обеззаразяване на кожата премахнете дрехите и измийте 
кожата със сапун и вода. Това се прави най-добре на полето. 

Наблюдавайте пациентите с очевидна незначителна и нетоксична 
експозиция в спешното отделение (ED) в продължение на 6-8 часа. Ако 
през това време се развият някакви признаци или симптоми на токсичност, 



приемете пациента в болницата. Приемът на отделение за интензивно 
лечение е показан за пациенти със значителна експозиция или със 
признаци и симптоми на интоксикация. 

ABC (дихателните пътища, дишането, циркулацията). Защитете 
дихателните пътища по всяко време. 

Отстранете пациента от източника на експозиция и предотвратете 
замърсяване на други. Помислете за обеззаразяване на кожата, като 
измиете със сапун и вода и премахнете дрехите (поставете в найлонови 
торбички) възможно най-рано. Обеззаразяването на кожата се извършва 
най-добре на място. 

Не предизвиквайте повръщане, тъй като пациентът може да има внезапна 
промяна в съзнанието и да аспирира стомашно съдържимо. Избягвайте 
силни външни стимули за пациента, които могат да предизвикат 
конвулсии. Инициирайте мерки за охлаждане, ако пациентът е 
хипертермичен. 

Не забравяйте, че други лица все още могат да бъдат изложени на риск от 
интоксикация. Оценявайте медицински всички тези хора възможно най-
скоро. При масивна експозиция или множество жертви се свържете с 
спешните служби за помощ. 

Лечение в спешно отделение 

Повторните оценки на дихателните пътища, дишането и 
кръвообращението (ABC) на пациента и жизнените показатели са от 
изключително значение в случаите на остро отравяне. По-специално 
трябва да се осигури защита на дихателните пътища. Помислете за ранна 
интубация, за да улесните агресивната употреба на бензодиазепин. 

Гърчовете могат да започнат без никакви продромални признаци или 
симптоми. Ако пациентът е парализиран след интубация, е необходимо 
електроенцефалографско наблюдение. Прекратяването на гърчовата 
активност трябва да се опита с използване на традиционни алгоритми за 
лечение, като се започне с бензодиазепини и се премине, ако е необходимо, 
до фенитоин или фосфенитоин, пропофол и барбитурати. Рабдомиолизата 
трябва да се има предвид при пациенти с продължителни гърчове или при 
остра бъбречна недостатъчност със или без хиперкалиемия. 

Показан е непрекъснат сърдечен контрол. Използвайте епинефрин и 
симпатомиметични амини с повишено внимание, тъй като могат да се 
предизвикат аритмии в резултат на повишена сенсибилизация на миокарда 



към катехоламини. Съобщава се, че употребата на бета-блокери за контрол 
на камерни дисритмии поради сенсибилизиран миокард. Ако пациентът е 
хипотензивен и не реагира на течности, интравенозното приложение на 
чист алфа-адренергичен агонист (напр. Фенилефрин) е избраната терапия. 

В случай на поглъщане, не предизвиквайте повръщане. Поставянето на 
назогастрална сонда за евакуация на стомаха е противоречиво; може да 
предизвика повръщане с последваща аспирация. Извършете внимателно 
орогастрална промивка, особено при скорошно поглъщане на течности.   
Осигурете свободна проходимост на дихателните пътища преди да се 
извърши стомашната промивка !  

Независимо от начина на експозиция, помислете за активен въглен с 
многократни дози (MDAC), тъй като той може да подобри елиминирането 
на фекалиите чрез прекъсване на билиарно-ентерохепаталната и 
ентероентералната рециркулация на токсина. MDAC трябва да се използва 
с повишено внимание, тъй като пациентите са с повишен риск от гърчове и 
последваща аспирация. Трябва да се използва активен въглен на водна 
основа, тъй като активен въглен на основата на сорбитол може да 
предизвика повръщане. 

Холестираминът може да се използва за свързване на тези силно 
липофилни агенти. Холестираминът намалява реабсорбцията и задържа 
свързания агент в стомашно-чревния тракт за елиминиране на фекалиите.  
При пациенти, които са приели хлордекон, могат да се прилагат 
многократни дози холестирамин за прекъсване на ентероентералната и 
ентерохепаталната рециркулация. 

Доказано е също, че захароза полиестер (Olestra) увеличава отделянето на 
мастноразтворими органични химически хлорни химикали. Индуцираната 
диуреза, хемодиализа и хемоперфузия не са доказани като ефективни 
техники за елиминиране. 

Ако се подозира чернодробна аномалия или некроза (например поради 
повишени серумни нива на чернодробните ензими), приложението на N-
ацетилцистеин (NAC) може на теория да предотврати необратимо 
чернодробно увреждане. Като цяло единственото значително нежелано 
събитие, свързано с перорална употреба на NAC, е белодробната 
аспирация; следователно осигурете подходяща защита на дихателните 
пътища. 

За разлика от органофосфатното отравяне, атропинът и оксимите не са 
установени антидоти за органохлорна токсичност. Използването на 



стероиди или профилактични антибиотици за аспирация е противоречиво и 
не може да бъде препоръчано поради липса на доказателства за тяхната 
ефикасност. Външно охлаждане може да се използва при хипертермия. 

Получете психиатрична оценка, ако е оправдано, преди изписване. 
Проучете възможността за малтретиране или пренебрегване на възрастни, 
възрастни или уязвими възрастни. 

Интоксикации с фосфороорганични съединения/пестициди 

ФОС/ФОП 

Излагането на органофосфатни пестициди може да възникне при 
вдишване, поглъщане или дермален контакт.. 

Тежестта на симптомите зависи от погълнатото количество, пътя на 
абсорбция и скоростта на метаболитно разграждане на инсектицида. 

Ключовата характеристика на органофосфатните инсектициди е 
инхибирането на хидролазите на карбоксилов естер, главно инхибиране на 
ацетилхолинестеразата (AChE). Този ензим играе жизненоважна роля за 
разграждането на невротрансмитера ацетилхолин, който се намира както в 
периферната, така и в централната нервна система. 

Органофосфатният инсектицид инактивира AChE чрез фосфорилиране на 
серин хидроксилната група върху ензима. Това е последвано от натрупване 
на ацетилхолин, който след това свръхстимулира никотиновите и 
мускариновите рецептори. 

Органофосфатните молекули могат да се абсорбират чрез кожата, 
дихателните пътища или в стомашно-чревния тракт. След като се 
абсорбира, молекулата се свързва с молекула ацетилхолинестераза в 
червените кръвни клетки, като по този начин ензимът е неактивен. Това 
води до изобилие от ацетилхолин в синапсите и нервно-мускулните 
връзки. Свръхстимулацията на никотиновите рецептори, открити в нервно-
мускулните връзки, може да доведе до фасцикулации и миоклонични 
потръпвания. Това в крайна сметка води до вяла парализа поради 
деполяризиращ блок. Никотиновите рецептори също се намират в 
надбъбречните жлези, които могат да причинят хипертония, изпотяване, 
тахикардия и левкоцитоза с олевяване 

Отравянето с органофосфати също води до симптоми въз основа на 
действието му върху мускариновите рецептори. Тези ефекти обикновено 
са по-бавни от никотиновите рецептори, тъй като ефектите се проявяват 
чрез рецепторен механизъм, свързан с G-протеин. Мускариновите 



рецептори се намират в парасимпатиковата и симпатиковата нервна 
система. Потните жлези в симпатиковата нервна система се 
свръхстимулират и причиняват изпотяване. Парасимпатиковите ефекти на 
отравяне с органофосфати могат да се наблюдават в множество системи, 
включително сърцето, екзокринните жлези и гладката мускулатура. В 
даден момент, който е различен за всяко специфично съединение, 
ацетилхолинестеразата-органофосфатното съединение претърпява процес, 
наречен стареене. Това е конформационна промяна, която прави ензима 
устойчив на реактивация, правейки някои възможности за лечение 
безполезни. 

ФОС стимулират както симпатиковата, така и парасимпатиковата нервна 
система. Типичният клиничен сценарий включва симптоми на 
свръхстимулация на парасимпатиковата система. Изключение правят 
децата, тъй като при тях обикновено преобладават симптомите, медиирани 
от никотиновите рецептори. 

Има няколко мнемотехники, които са полезни за запомняне на симптомите 
на органофосфатни отравяния и отговорния рецептор. 

За никотиновите признаци на токсичност на инхибитора на 
ацетилхолинестеразата, помислете за дните от седмицата: 

• понеделник = мидриаза 

• вторник = тахикардия 

• сряда = слабост 

• четвъртък = хипертония 

• петък = фасцикулации 

Най-често срещаният мнемоник, който улавя мускариновите ефекти от 
органофосфатни отравяния, е ДЪМБЕЛИ: 

• D = дефекация / диафореза 

• U = уриниране 

• М = миоза 

• B = бронхоспазъм / бронхорея 

• E = повръщане 

• L = сълзене 

• S = слюноотделяне 



Допълнителните симптоми могат да включват тревожност, объркване, 
сънливост, емоционална лабилност, гърчове, халюцинации, главоболие, 
безсъние, загуба на памет и депресия на кръвообращението или дишането. 
Когато настъпи смърт, най-честата причина е дихателна недостатъчност, 
произтичаща от бронхоконстрикция, бронхорея, централна дихателна 
депресия или слабост / парализа на дихателните мускули. Ако пациентът 
преживее острото отравяне, има други дългосрочни усложнения. 

Междинните неврологични симптоми обикновено се появяват 24 до 96 
часа след излагане. Симптомите включват огъвания на шията, слабост, 
намалени дълбоки сухожилни рефлекси, аномалии на черепно-мозъчните 
нерви, слабост на проксималните мускули и дихателна недостатъчност. С 
поддържащо лечение тези пациенти могат да се върнат напълно към 
нормалната неврологична функция в рамките на 2 до 3 седмици. Друго по-
късно усложнение е невропатията. Това е свързано с много специфични 
органофосфатни съединения, които съдържат хлорпирифос. Най-често 
това започва като парестезия и прогресира до симетрична полиневропатия 
с вяла слабост, която започва в долните крайници и прогресира, като 
включва горните крайници. 

Първата стъпка при лечението на пациенти с отравяне с органофосфати е 
поставянето на лични предпазни средства. Тези пациенти все още могат да 
имат съединението върху себе си и трябва да се предпазите от излагане. На 
второ място, трябва да обеззаразите пациента. Това означава премахване и 
унищожаване на цялото облекло, защото то може да бъде замърсено дори 
след пране. Кожата на пациента трябва да се измие с вода. Сухи агенти 
като брашно, пясък или бентонит също могат да се използват за 
обеззаразяване на кожата. В случай на поглъщане, повръщането и диарията 
могат да ограничат количеството абсорбирано вещество, но никога не 
трябва да се предизвикват. Активен въглен може да се даде, ако пациентът 
представи в рамките на 1 час след поглъщане, но проучванията не са 
показали полза. 

Контролът на дихателните пътища е жизненоважен. При някои пациенти 
може да се наложи интубация поради бронхоспазъм, гърчове или 
бронхорея. По време на интубация трябва да се избягва сукцинилхолин, 
тъй като може да удължи парализата. Причината е, че сукцинилхолинът 
също се разгражда от ацетилхолин естеразата. 

Добрият интравенозен достъп, сърдечното наблюдение и пулсовата 
оксиметрия са стандартът на грижите.  

Принципи и методи на лечение : 



Лечението на тежките форми на ОО с ФОП е комплексно и включва : 

- депурация на входната врата и кръвта от отровата 

- антидотна дезинтоксикация 

- реанимация 

- органопротекция и органотерапия 

- симптоматични средства 

Антидотното лечение включва прилагане на атропин и 
холинестеразореактиватори. Атропинът е функционален антагонист на 
ацетилхолина. Началната доза за възрастни е 2 до 5 mg IV или 0,05 mg / kg 
IV за деца до достигане на дозата за възрастни. Ако пациентът не реагира 
на лечението, удвоявайте дозата на всеки 3 до 5 минути, докато 
дихателните секрети се изчистят и няма бронхоконстрикция. При пациенти 
с тежко отравяне може да са необходими стотици милиграми атропин, 
даван в болус или продължителна инфузия в продължение на няколко дни, 
преди пациентът да се подобри. Лечението с първоначално високи дози 
атропин продължава до атропинизиране на болния. Критериите за 
постигане на този ефект са : 

- разширяване на зениците 

-  ускоряване на сърдечната честота 

- редукция на секрецията /намалява бронхореята, изпотяването, 
слюноотделянето/ 

Но !!! Атропинът не е в състояние да преодолее централната и 
периферна дихателна парализа. 

Пралидоксим (2-PAM) също трябва да се дава, за да повлияе на 
никотиновите рецептори, тъй като атропинът действа само върху 
мускариновите рецептори. Пралидоксим действа чрез повторно активиране 
на фосфорилирания AChE чрез свързване с органофосфата. За да работи 
обаче, трябва да се даде в рамките на 48 часа след отравянето. Агентът не 
потиска дихателния център и може да се комбинира с атропин. 

Атропинът трябва да се дава преди 2-PAM, за да се избегне влошаване на 
мускарино-медиираните симптоми. Болус от поне 30 mg / kg при възрастни 
или от 20 до 50 mg / kg за деца трябва да се дава за 30 минути. Бързото 
приложение може да причини сърдечен арест. След болуса трябва да 
започне непрекъсната инфузия от най-малко 8 mg / kg / час за възрастни и 



10 до 20 mg / kg / час за деца и може да се наложи в продължение на 
няколко дни.  

Карбамати 

Карбаматите са клас инсектициди, структурно и механично подобни на 
органофосфатни (OP) инсектициди. Карбаматите са N-метил карбамати, 
получени от карбаминова киселина и причиняват карбамилиране на 
ацетилхолинестераза в невронални синапси и нервно-мускулни връзки. 
Докато те притежават подобен механизъм на действие като необратимото 
фосфорилиране на ацетилхолинестеразата от органофосфати, карбаматите 
се свързват обратимо с ацетилхолинестеразата. Впоследствие карбаматите 
имат подобно токсикологично представяне като отравяния с ОФ с 
продължителност на токсичност, която обикновено е по-малка от 24 часа. 

Токсично излагане на карбамати може да възникне чрез дермално, 
инхалационно и стомашно-чревно (GI) излагане. 

Ацетилхолинестеразата (AChE) обикновено хидролизира ацетилхолин до 
оцетна киселина и холин, което води до прекратяване на 
невротрансмитерната сигнализация. Карбаматите предизвикват обратимо 
инхибиране на ензима ацетилхолинестераза. Постоянно повишените нива 
на ацетилхолин поради инхибиране на AChE водят до повишена 
сигнализация на невротрансмитерите. Симптомите на централната нервна 
система от повишен ацетилхолин включват объркване, делириум, 
халюцинации, тремор и гърчове. Повишените нива на ацетилхолин в 
автономната нервна система повишават симпатиковата и 
парасимпатиковата активност. Класическите мнемотехники подчертават 
парасимпатиковите симптоми от карбамат и OP токсичност. Например 
"DUMBBELS" означава дефекация, уриниране, миоза, бронхоспазъм или 
бронхорея, повръщане, сълзене, слюноотделяне. 

Важно е да запомните, че адренергичните симптоми на тахикардия, 
хипертония и мидриаза също могат да присъстват поради 
ацетилхолинозависимото активиране на никотиновите рецептори в 
симпатиковите ганглии. Никотиновите рецептори в нервно-мускулната 
връзка водят до мускулни фасцикулации, подобни на ефектите от 
деполяризиращите лекарства за нервно-мускулни блокери (т.е. 
сукцинилхолин), а тежките отравяния водят до вяла парализа. 
Експозицията може да бъде хронична или остра и да се абсорбира от 
кожата, белите дробове, конюнктивата, лигавиците, белите дробове и 
стомашно-чревния тракт. Дермалната абсорбция изглежда ниска с 



увеличаване на абсорбцията в случаи на нарушения в кожата и излагане на 
силно токсични карбамати. 

Карбаматите се метаболизират чернодробно чрез хидролиза, 
хидроксилиране и конюгиране и 90% се екскретират през бъбреците за 
няколко дни. Карбаматите не претърпяват „стареенето“, което настъпва по 
време на фосфорилирането на органофосфатите до ацетилхолинестераза, а 
карбамат-холинестеразната връзка хидролизира спонтанно в рамките на 
часове. 

Лечението на карбамат и ОП токсичност ще бъде същото, тъй като 
проявите на остро отравяне са сходни. 

Доказателствата за хиперсаливация, лакримация, GI дистрес, бронхорея и 
диафореза при изследване подкрепят диагнозата. Пациентите могат да 
бъдат брадикардични или тахикардични, а прегледът на зениците им може 
да покаже миоза или мидриаза поради смесената стимулация на 
парасимпатиковата и симпатиковата нервна система. ОП и карбаматната 
токсичност трябва да се имат предвид при диференциалната диагноза при 
пациенти с точковидни зеници, прекомерно изпотяване и затруднено 
дишане. Може да се развие хронична невропатия. 

Поради продължаващото кожно усвояване на карбаматните пестициди, 
обеззаразяването трябва да се извърши възможно най-скоро. Цялото 
облекло трябва да се свали от пациентите и кожата да се измие трикратно с 
вода, след това сапун и вода и след това отново да се изплакне с вода.  

При масивно, животозастрашаващо поглъщане може да се обмисли 
обеззаразяване на стомашно-чревния тракт, ако (1) пациентът не е имал 
пристъпи на повръщане, (2) поглъщането е настъпило в рамките на 1 час и 
(3) ако пациентът поддържа дихателните си пътища. В този случай може 
да се започне назогастрална промивка. При тежка токсичност пациентите 
могат да имат припадъци, дихателна парализа и кома. Защитата на 
дихателните пътища трябва да се извърши преди обеззаразяване на ГИ, ако 
има някоя от тези характеристики. 

Дихателната недостатъчност и хипоксемията са основната причина за 
смърт след токсично излагане на AChE инхибитори. Това е мултифакторно 
вторично за бронхорея, мускулна слабост с потенциална вяла парализа и 
депресия на дихателния център на ЦНС. 

Атропинът конкурентно антагонизира повишените нива на ацетилхолин в 
мускариновите рецептори и намалява симптомите на лакримация, 
слюноотделяне, миоза, повръщане, диария, диафореза, уринарна 



инконтиненция, бронхоспазъм и прекомерна дихателна секреция. Атропин, 
започващ в дози от 1 до 3 милиграма интравенозно (IV) при възрастни или 
0,05 mg / kg IV при педиатрични пациенти с минимална доза от 0,1 mg, 
трябва да се прилага. Дозата трябва да се удвоява на всеки пет минути, ако 
предишната доза дава неадекватен отговор. 

Пралидоксим (2-PAM) обикновено се дава на пациенти с ОП токсичност в 
началото на презентацията, за да се предотврати процесът на „стареене“, 
тъй като ОП необратимо се свързват с AChE. Карбаматите спонтанно ще 
се отделят от AChE и ще възстановят функцията си в рамките на 24 до 48 
часа. 

Бензодиазепините се използват за лечение на гърчове и възбуда при 
интубирани пациенти след токсичност на карбамат. 

Пиретроиди 

Пиретроидните съединения се използват широко като инсектициди. Тези 
съединения не само имат многостранно приложение, но също така имат 
благоприятни токсикологични профили с висока селективност и 
токсичност за насекоми и ниска токсичност за хората. 

Механизмът на пиретроидната токсичност е сложен поради неговото 
действие върху няколко канала и протеини. Пиретроидите действат главно 
върху натриевите и хлоридните канали. Възбудимите (нервни и мускулни) 
клетки са следователно ключовите цели за токсичност на пиретроидите. 

Установено е, че пиретроидите променят характеристиките на затваряне на 
чувствителните на напрежение натриеви канали, като по този начин 
гозабавят. Това води до продължителен приток на натрий ,който, ако е 
достатъчно голям и / или продължителен, намалява прага на потенциала за 
действие и причинява повтарящо се деполяризация. Амплитудата на тока 
зависи от концентрацията на пиретроидите и броя на засегнатите натриеви 
канали. Продължителността на тока обаче зависи главно от вида на 
съединението; Установено е, че пиретроидите от тип II имат по-голяма 
продължителност. При високи концентрации на пиретроиди, натриевият 
потенциал може да се увеличи до степен, която блокира по-нататъшното 
генериране на потенциал за действие и може да се получи „проводящ 
блок“. 

Това действие върху натриевите канали може да бъде механизмът, 
отговорен за клиничните характеристики на парестезията и 
проаритмогенния потенциал. 



Пиретроидите също намаляват токовете на хлоридните канали в мозъка, 
нервите, мускулите и слюнчените жлези. Възможно е това да доведе до 
слюноотделяне и миотония. Пиретроидите тип II действат върху 
зависимите от напрежението хлоридни канали и това действие вероятно 
допринася значително за характеристиките на отравяне със съединения от 
тип II. При относително високи концентрации пиретроидите могат да 
действат и върху хлоридните канали, свързани с гама амино маслена 
киселина (GABA), които могат да бъдат отговорни за припадъците, 
наблюдавани при тежко отравяне от тип II. 

Пиретроидите са липофилни съединения и се разпространяват широко в 
тялото в черния дроб, стомаха, червата, мастните тъкани, нервната система 
и бъбреците. Те обикновено се абсорбират слабо през кожата при хората и 
бързо се метаболизират в черния дроб. Различни хидрофилни метаболити 
се екскретират с урината. 

Пиретроидната токсичност при хора може да се дължи на професионално 
излагане при контакт с кожата или вдишване на спрейове или поглъщане 
на пиретроидни съединения. Честите съобщени симптоми включват лицева 
парестезия, сърбеж по кожата, изгаряне на кожата, световъртеж, гадене, 
повръщане и по-тежки случаи на мускулни фасцикулации. 

Идентифицирани са два различни токсидрома. Излагането на пиретроиди 
от тип I води до рефлекторна свръхвъзбудимост и фини тремори или 
синдром на Т или синдром от тип I. 

Некоординацията, хореоатетозата, гърчовете, директните ефекти върху 
скелетните и сърдечния мускул и слюнчените жлези, известна също като 
хореоатетоза - слюноотделяне или синдром от тип II, се причиняват от 
пиретроиди тип II. 

Острото отравяне рядко представлява опасност за живота, но при 
поглъщане на големи количества пиретроидни съединения може да 
възникне тежко отравяне със риск от смърт. Животозастрашаващи прояви, 
споменати в литературата, са гърчове, кома, белодробен оток и 
кръвоизлив. 

Атипичните прояви при отравяне с пиретроиди -дихателна 
недостатъчност, изискваща вентилаторна поддръжка, остра бъбречна 
травма, хипотония, пневмония и гърчове. 

Диагнозата на отравяне с пиретроиди се основава главно на клиничното 
представяне и идентифицирането на съединението върху контейнера, 
донесен от пациента или роднини. 



Лечението е до голяма степен поддържащо и симптоматично, тъй като 
няма наличен антидот. Оптимизирането на дихателните пътища, дишането 
и циркулацията е жизненоважно. Може да се обмисли незабавно 
обеззаразяване на кожата със сапун и вода. Стомашната промивка се 
избягва най-добре в случай на поглъщане на пиретроиди, тъй като рискът 
от аспирационна пневмония с разтворителя е висок. Доказателствата за 
използването на активен въглен са ограничени; това обаче може да се има 
предвид, ако пациентът се появи в рамките на 1 час след приема. 

Гърчовете следва да бъдат овладяни с приложение на антиконвулсанти. 

Отравяния с неорганични киселини и основи 

Оралната интоксикация с корозивни агенти възниква при поглъщане на: 
киселини, основи, соли на тежки метали (сублимат), формалин, йодна 
тинктура и много други химични вещества. 

В нашата страна най-често срещаната злоупотребена киселина е солната 
киселина, която е лесно достъпна като санитарно почистващо средство. 
Обикновено причинява стомашна стеноза, въпреки че са описани и случаи 
на стеноза на хранопровода. 

Освен киселини се злоупотребява и с разяждащи основи, като натриев 
хидроксид (NaOH) и калиев хидроксид (KOH). Те имат висока Ph стойност 
и се намират като компоненти в детергентите, сапуните, почистващите 
таблетки и козметиката. Те се използват в ежедневието за почистване на 
санитарни повърхности и за отпушване на канали. Тези вещества могат да 
причинят тежки посткорозионни наранявания на горната част на 
стомашно-чревния тракт, включително перфорация, която често води до 
смърт. Най-честите усложнения са стеноза на хранопровода и стомаха, 
които се откриват в по-голям процент, отколкото при отравяния с 
киселинни вещества. 

В контакт с киселини, тъканните протеини се трансформират в кисели 
протеини, а хемоглобинът се трансформира в хематин. Крайният резултат 
е така наречената коагулационна некроза. 

В контакт с основи, тъканните протеини се трансформират в протеинати, а 
мазнините - в сапуни, което води до проникваща, т.е. втечняваща некроза 

Корозивни вещества с Ph под 2 или повече от 12 са силно корозивни и 
могат да причинят некроза на тъканите. Концентриран разтвор на натриев 
хидроксид в контакт с хранопровода може да доведе до перфорация на 
стената на хранопровода, медиастинит и фатален изход. Тежестта на 



химическите изгаряния, които засягат целия стомашно-чревен тракт, 
зависи от няколко фактора: естеството на разяждащото вещество, 
стойността на Ph, погълнатото количество и концентрация, 
продължителността на експозицията и акта на преглъщане. Физическите 
характеристики на корозивните вещества (течност или твърда форма, гел 
или гранули) могат да повлияят върху локализацията на посткорозионното 
нараняване. Поглъщането на разяждащо вещество в твърда или гел форма 
причинява наранявания на нивото на орофаринкса и проксималния сегмент 
на хранопровода, докато разяждащите течни вещества причиняват 
наранявания на средния и дисталния сегменти на хранопровода и стомаха. 

Няколко часа след корозивно поглъщане се появява тромбоза на малки 
съдове, произвеждаща топлина, която изостря нараняването. Тези процеси 
в стената на хранопровода и стомаха продължават през следващите 
няколко дни, когато настъпи бактериална инвазия, както и така наречената 
възпалителна реакция и развитие на гранулационна тъкан. Следователно 
отлагането на колаген е незначително до втората седмица след 
поглъщането, а оздравителният процес започва три седмици след 
поглъщането. Три седмици след поглъщането се появява тъканна фиброза, 
което води до стесняване на лумена на хранопровода и / или стомаха и 
образуване на стриктура. 

Патологичната класификация на корозивните наранявания на горния 
стомашно-чревен тракт е подобна на класификацията на термичните 
изгаряния на кожата. Първа степен: характеризира се с повърхностно 
увреждане, последвано от поява на лигавичен оток и еритем. Засегнатият 
лигавичен слой се регенерира за няколко дни и обикновено не проявява 
усложнения като белези или образуване на стриктура. 

Втора степен: характеризира се с каустично проникване през субмукозата 
в мускулния слой на органа. След една до две седмици се развиват дълбоки 
язви и гранулационна тъкан върху стената на хранопровода или стомаха. 
Освен това следва фибробластна реакция, производство на колаген и 
свиване за период от няколко седмици или месеци. Тези процеси заедно 
със съседните наранявания могат да причинят стесняване на лумена на 
хранопровода или стомаха в рамките на следващите 8 седмици до 8 месеца 
и може да се появи стриктура или стеноза. 

Третата степен се характеризира с перфорация на стената на хранопровода 
или стомаха 

Клиничното представяне на корозивните наранявания в горната част на 
стомашно-чревния тракт зависи от физическото състояние, вида и 



количеството на корозивното вещество. След каустично поглъщане 
пациентите се оплакват от болезнени и парещи уста и гърло, болки в 
гърдите и стомаха, гадене, повръщане, често с кърваво съдържание. Тези 
симптоми могат да се развият веднага или да се забавят за няколко часа 
след поглъщането и могат да продължат дни и седмици. Хиперсаливация, 
затруднено преглъщане с оток, язви или белезникави плаки в устната 
кухина, небната лигавица и фаринкса са често явление. 

Поглъщането на корозивно вещество в острата фаза може да доведе до 
наранявания на ларинкса и може да причини ларингоспазъм, свързан с 
диспнея, тахипнея, дисфония и афония. Аспирацията на разяждащото 
вещество може да причини ендотрахеална или бронхиална некроза с 
медиастинит, често водеща до фатален изход. 

Локалните лезии са болезнени и с контактни кръвоизливи. Наличието на 
дрезгавост на гласа е симптом за налични ларингеални, епиглотални или 
хипофарингеални лезии. Високата температура, придружена от треска, е 
суспектна за  перфорация и предполага консултация с хирург. Липсата на 
орофарингеални промени не изключва тежки наранявания на други 
сегменти на стомашно-чревния тракт. 

Загубата на голямо количество течности и метаболитните усложнения 
(ацидоза) заедно с бъбречната недостатъчност още повече усложняват 
общото състояние на пациента. Тежките каустични наранявания на 
стомаха могат да доведат до перфорация на стената му и развитие на остър 
корем, което изисква спешна операция. Тези наранявания могат да се 
появят през първите 48 часа или могат да се забавят до 14-ия ден след 
поглъщането на корозива. 

Най-честите късни усложнения са езофагеални стриктури и стеноза, 
стомашна стеноза на антрума и пилора, рак на хранопровода и стомаха 

Доболничните процедури - стомашна промивка, предизвикано повръщане 
и активен въглен са противопоказани, тъй като може да се случи повторно 
излагане на хранопровода на корозивен агент и да доведе до допълнителни 
наранявания. 

Рентгенологични проучвания - в острата фаза обикновената 
рентгенография на гръдния кош и корема може да даде полезни данни за 
размерите на медиастинума и може да разкрие въздух в медиастинума или 
под диафрагмата, което предполага езофагеална или стомашна 
перфорация. 



Целта на терапията е да се предотврати перфорация и да се избегне 
прогресираща фиброза и стеноза на хранопровода и стомаха. Възможната 
перфорация на хранопровода или стомаха може да бъде лекувана само 
хирургично. 

Спешна хирургия - Спешната хирургическа интервенция е показана в 
случаи на перфорация на хранопровода или стомаха. Пациентите с шок, 
нарушения на коагулацията или ацидоза и тези, които са погълнали голямо 
количество корозивни вещества, са склонни да развиват тежки 
посткорозионни наранявания и лапаротомия и резекция на увредени 
сегменти могат да бъдат от полза при лечението на тези пациенти. 

Неутрализиране на корозивни вещества - Някои автори смятат, че 
топлината, получена в реакцията на неутрализация, увеличава 
възможността за допълнителни наранявания на горния стомашно-чревен 
тракт,затова не се препоръчва.  
Еметиците са противопоказани поради повторно излагане на корозивното 
вещество, което води до обостряне на нараняването. Активният въглен 
също е противопоказан – не абсорбира корозиви 

Антибиотиците - бактериална инвазия на посткорозионно увредена 
лигавица и тежко възпаление предизвикват гранулиране на тъканите с 
произтичащо образуване на тъканна фиброза. приложение на широк 
спектър от антибиотици, най-често от пеницилиновата група+ с анти 
анаеробна активност 

Хранене - Голямото увреждане на стомашно-чревния тракт възпрепятства 
физиологичното хранене при тези пациентиВидът на изкуственото хранене 
зависи от степента на увреждане на хранопровода или стомаха, 
наблюдавано при ендоскопия. 

При пациенти с I и II A степен на увреждане, общото парентерално 
хранене през първите 24-48 часа е последвано от течна диета до 10-ия ден. 
След това приемът на храна може да бъде в по-либерален режим. 

При пациенти с II B и III степен на увреждане се препоръчва така 
наречената „езофагеална почивка“, т.е. пациентът не трябва да приема 
храна per os (NPO). По време на „почивката“, пациентът се храни чрез 
назогастрална или назоентерална сонда, гастростома или йеюностома и 
парентерално от периферна или централна вена. Езофагеалната почивка се 
обяснява с факта, че хранителните частици навлизат в гранулоцитите на 
стената на хранопровода и изострят възпалението. Езофагеалната почивка 
може да продължи до 10-ия ден след корозивно поглъщане. 



Разширение на хранопровода - Ретроградно интралуминално разширяване 
на хранопровода се извършва за предотвратяване или разширяване на вече 
създаденото стесняване на хранопровода. Според някои автори това може 
да се направи веднага след нараняване или 15 дни след поглъщане. 

Хирургия - Хирургичната интервенция е показана, когато има: 

• пълна стеноза, която не може да бъде лекувана с обичайните 
консервативни методи; 

• дефект на хранопровода или стомаха, открит с рентгеново изследване; 

• образуване на фистула. 
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