ZASTRUPITVE

Kaj so zastrupitve?












Veda, ki preučuje škodljiv vpliv snovi na organizme, je
toksikologija. Je torej veda o toksinih ali strupih. Snov, ki je za
nek organizem toksična oz. strupena, sodi med ksenobiotike
(snov tuja organizmu). Vsi ksenobiotiki niso nujno strupeni za
organizem.
Toksikologijo lahko razdelimo na več poddisciplin glede na to,
kaj preučuje
Ekotoksikologija preučuje vpliv škodljivih snovi na okolje in s
tem na organizme
Agrarna toksikologija na organizme, ki se uporabljajo v prehrani
človeka
Izvedenjska toksikologija odkriva uporabo strupenih snovi pri
kriminalnih dejanjih
Toksikologija dela in športa se ukvarja s strupenimi snovmi, s
katerimi pridejo delavci in športniki lahko v stik …



Strupenost snovi preučujejo s poskusi na živalih. Pri tovrstnih
poskusih je potrebno slediti točno določenemu poteku poskusa in
biti pri delu z živalmi human. Zadnje čase pa se vedno manj
uporabljajo živali in vedno pogosteje rastline, posamezni organi ali
tkiva, tkivne kulture, posamezne celice določenega tkiva, glive pa
tudi mikroorganizmi. S poskusi toksikologi ugotavljajo način
delovanja toksina na organe in tkiva in na celoten organizem...

Strupenost snovi se ugotavlja tudi s poskusi na podganah.

Preučevanje strupenosti snovi


Osnovni pojem toksikologije je odmerek ali doza. To je
količina snovi (v mg), ki pride v organizem. Odmerjanje pa
je količina snovi, ki pride v organizem na enoto telesne
mase prejemnika (v mg/kg telesne mase)

Oče toksikologije je bil Paracelsus. Že leta
1567 je dejal: “Vse snovi so strupene, le
njihova doza določa strupenost.”

Letalna doza 50




LD50 predstavlja letalno (smrtno) dozo 50, ki nam pove,
kolikšna je doza neke snovi, ki so jo priejeli testni organizmi
in je povzročila, da jih je 50 % poginilo.
Za vsako snov lahko določimo odnos doza - učinek. Zveza
med dozo in učinkom neke prejete, največkrat strupene
snovi, je podana v obliki grafa, kjer je prikazana odvisnost
učinka od doze.

S in R stavki


















S in R stavki Nevarne snovi označujemo s standardnimi opozorili R »Risk« (R stavki)
in standardnimi obvestili S »Safety« (S stavki) (Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih snovi - Ur.l. RS št. 73/99). Standardna opozorila R opozarjajo na
posebna tveganja pri uporabi in ravnanju z nevarnimi snovmi in izhajajo iz
ugotovljenih nevarnih lastnosti snovi.
Standardna obvestila S pa določajo varnostne ukrepe pri uporabi in ravnanju z
nevarnim pripravkom. Obstaja 67 R stavkov in 64 S stavkov. Kot primer sem navedla
prve štiri R in S stavke.
R1 Eksplozivno v suhem stanju.
R2 Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.
R3 Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.
R4 Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.
S1 Hraniti zaklenjeno.
S2 Hraniti izven dosega otrok.
S3 Hraniti na hladnem.
S4 Hraniti izven bivališč.
Za posamezne snovi, pa se lahko navedejo tudi kombinacije R in S stavkov, kot
recimo:
R23/24/25 Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
Poleg R in S stavkov pa so običajno na vidnem mestu izdelka tudi znaki za nevarne
snovi.

Najpogostejše zastrupitve:
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Zastrupitev z gobami
















Pri nas je okrog 200 užitnih gob in več kot 10 strupenih, smrtna je
praktično le zastrupitev z zeleno mušnico (Amanita phalloides).
Zastrupitve delimo po sindromih glede na strupe v gobah, včasih pa tudi po
kliničnih značilnostih zastrupitve npr. gastrointestinalni sindrom in
hemolitični sindrom.
Amatoksinski sindrom povzročajo gobe, ki vsebujejo termostabilne toksine
amatoksine, poleg pa še falotoksine in virotoksine. To je prevdvsem zelena
mušnica (Amanita phalloides), pa tudi pomladanska mušnica, koničasta
mušnica, dežnički in že nekatere druge gobe.
Zelena mušnica. Za odraslega je smrtna doza 50 g sveže zelene mušnice.
Amanitini inaktivirajo polimerazo RNK. Pride do parenhimske okvare jeter,
ledvic in srca.
Simptomi kot slabost, bruhanje, driska in bolečine v trebuhu se pojavijo po
več kot 6 urah.
Po dveh do treh dneh se vidijo prvi znaki jetrnih okvar z zlatenico,
krvavitvami, motnjami zavesti do kome. Spremlja jo lahko odpoved ledvic
in prizadetost srca.
Za diagnozo je najvažnejša anamneza in identifikacija gob.
Pri zdravljenju je najvažnejše temeljito izpiranje želodca ter dajanje
aktivnega oglja.

Zastrupitev s hrano








Najbolj pogosti vzroki za zastrupitev s hrano so:
mikroorganizmi oz. njihovi presnovni izločki
rastlinski in živalski strupi
škodljive kemijske snovi
Bolezni in toksini, ki jih povzročajo naštete bakterije, so si
precej podobni, za vse je namreč značilna povišana telesna
temperatura, bolečine v trebuhu, bruhanje in driska, pri
otrocih tudi dehidracija
Omenjeni simptomi se pojavijo 12 do 24 ur po zaužitju
onesnažene hrane in nastopijo zelo naglo. Ti neprijetni
znaki navadno izginejo v dnevu ali dveh.

Zastrupitev z alkoholom










Zasvojenost in nevarna uporaba alkohola je eden izmed pomembnejših
zdravstvenih problemov.
Pri zastrupitvi z alkoholom se pojavijo znaki v značilnem neprilagojenem
vedenju ali psiholoških spremembah in enem ali več značilnih fizioloških
znakih zastrupitve (zabrisan govor, slaba koordinacija gibov, nestabilnost
pri hoji, motnje pozornosti ali spomina, koma). Z večanjem koncentracije
alkohola v krvi se pojavljajo tudi klinični učinki
Pri koncentraciji alkohola med 20 in 100 mg v 100 ml krvi se pojavijo
motnje mišične koordinacije, čustvene, osebnostne in vedenjske
spremembe, motnje pozornosti, evforija, zaspanost.
Z večanjem koncentracije alkohola, med 100 in 200 mg v 100 ml krvi, se
pojavijo nevrološke motnje, podaljšan reakcijski čas, motnje koordinacije in
napredujoče motnje spoznavnih funkcij.
Pri koncentraciji alkohola med 200 in 300 mg v 100 ml krvi se pojavijo
slabost, bruhanje in huda ataksija, t.j. znaki akutne zastrupitve. Če se
koncentracija alkohola veča do 400 mg v 100 ml krvi, povzroči hipotermijo,
amnezijo in prvo stopnjo anestezije. Pri vrednostih alkohola, večjih od 400
mg na 100 ml krvi, se pojavijo koma, nevarnost zastoja dihanja in smrt.
Natančna koncentracija alkohola, pri kateri se pojavljajo omenjene motnje,
je odvisna od tolerance, tako da se pri osebi z veliko toleranco koma lahko
pojavi šele pri 600 mg alkohola v 100 ml krvi.

Zastrupitev z CO








Je plin brez barve, vonja in okusa in nastaja pri nepopolnem
izgorevanju ogljika.
Vdihavanje zraka, onesnaženega z ogljikovim monoksidom,
povzroči, da se ta veže na hemoglobin namesto kisika. Tako
kri ne oskrbuje tkiva in notranjih organov, srca in
možganov, s potrebnim kisikom. Ker se ogljikov monoksid
približno 210-krat hitreje veže na hemoglobin kot kisik, ga
zelo hitro spodrine, pri tem nastaja karboksihemoglobin
(COHb)
Vezava ogljikovega monoksida na hemoglobin je
reverzibilna, torej poteka tudi izmenjava ogljikovega
monoksida s kisikom, ko človek ne vdihava več zraka,
pomešanega z ogljikovim monoksidom.
Razpolovni čas za karboksihemoglobin v telesu je relativno
dolg, saj traja približno pet do šest ur. To pomeni, da se šele
po petih urah po izpostavljenosti količina
karboksihemoglobina v krvi zniža na polovično vrednost

Povezava med koncentracijo CO, časom izpostavljenosti in simptomi

Simptomi pri različnih koncentracijah COHb v krvi

Zastrupitev z zdravili






Zastrupitve z zdravili predstavljajo v razvitih državah
največji delež vseh zastrupitev odraslih ljudi in so predvsem
posledica namernih zastrupitev v samomorilne namene
Med zdravili, ki največkrat povzročijo zastrupitev,
prevladujejo uspavala in pomirjevala. Ta zdravila se
praviloma predpisujejo samo za krajše obdobje, ko človek
na primer zaradi stresne situacije prehodno potrebuje
pomoč zdravil.
Število zastrupitev s kemikalijami in pesticidi se je znižalo,
velik delež zastrupitev z zdravili pa je posledica vedno več
zdravil na tržišču, ki so na voljo brez recepta,
shranjevanjem na mestih, kjer so dostopna otrokom, in
"izmenjevanjem" med ljudmi mimo zdravnika ali
farmacevta. Sposojanje zdravil od sosedov ali prijateljev,
češ "saj imam enake težave". Takšno "samopredpisovanje"
je zelo nevarno, sploh pri zdravilih na recept, ki vplivajo na
živčevje in duševne bolezni.

Zastrupitev z GHB






GHB je znan zaradi zlorabe pri posilstvih, saj ga žrtev v
pijači ali hrani ne more zaznati, po zaužitju pa postane
nemočna in se ne more upreti posiljevalcu. Kasnejše sodno
preganjanje posiljevalcev pa je zaradi anterogradne
amnezije žrtve zelo oteženo.
Najpogostejši simptomi pri zastrupitvi so omotičnost, izguba
spomina, nehotni ritmični gibi zrkel, ozke zenice, zanašanje
pri hoji, mišična ohlapnost, mišični zgibki in krči, počasen
srčni utrip (bradikardija), znižani krvi tlak, počasno in plitko
dihanje, podhladitev in nezavest, v skrajnem primeru lahko
povzroči tudi smrt
Med prebujanjem iz nezavesti so zastrupljenci pogosto
nasilni in zmedeni ter bruhajo. V kombinaciji z alkoholom
lahko povzroči še slabost in razne težave pri dihanju.

Prva pomoč pri zastrupitvah


Pokliči zdravnika ali reševalce in jim sporoči:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kdo se je zastrupil in kdo kliče?
S katerim strupom?
Koliko strupa?
Kako?
Kdaj?
Opišite glavne težave

PRVA POMOČ PO ZAUŽITJU STRUPA


ODSTRANJEVANJE STRUPA IZ UST
spirajte usta z vodo
mehansko odstranite strup iz ust (npr. s prstom)



REDČENJE STRUPA Z VODO
popijte 50 -100 ml navadne vode po požirkih
nikoli ne pijte mleka, kisa, milnice, jajca...



IZZIVANJE BRUHANJA
le po posvetu z zdravnikom
le če je zastrupljenec priseben in sodeluje
mehansko draženje žrela (prst -nevarnost ugriza)
NE po zaužitju detergentov, jedkovin in organskih topil
(petrolejski
derivati)



AKTIVNO OGLJE (vsrka strup)
le po posvetu z zdravnikom

PRVA POMOČ PRI VDIHAVANJU STRUPA







najpomembnejša je varnost reševalca
zastrupljenca takoj odnesite na svež zrak
prezračevanje - odprite vrata in okna
če ne diha, začnite z oživljanjem (umetno
dihanje usta
na usta)
pokliči reševalce/zdravnika

PRVA POMOČ PRI ZASTRUPITVI PREKO KOŽE











zaščita reševalca - uporabljajte rokavice
slecite obleko
očistite kožo z mlačno vodo in/ali milnico
kožo dobro izperite z vodo pazite, da
kontaminirana
voda ne teče na zdravo kožo
opečena koža mora ostati čista
ne mažite opeklin z mazili, olji ali drugimi
zdravili
pokličite reševalce/zdravnika
shranite embalažo

PRVA POMOČ PRI ZASTRUPITVI OČI:










odstranite kontaktne leče in tujke (NE JEDKIH TUJKOV)
izpirajte oči vsaj 15 minut (tudi med prevozom)
odraslim boste najlažje izpirali oči pod tušem:
blag curek mlačne vode usmerite na čelo nad prizadetim
očesom
ali
na koren nosu če sta prizadeta obe očesi
voda mora teči od notranje strani očesa navzven
med izpiranjem naj ima zastrupljenec odprte oči
v oko ne dajajte očesnih kapljic, razen če tega ni svetoval
zdravnik

