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Karboksyhemoglobina jest specyficznym markerem nara¿enia na tlenek
wêgla (CO). W gospodarstwie domowym najczêciej ród³em CO s¹ gazowe, olejowe i wêglowe piece grzewcze
oraz piecyki ³azienkowe. Rzadziej do
zatruæ dochodzi podczas po¿arów i
przy ekspozycji na spaliny silników
samochodowych. Celem pracy by³o
przedstawienie czêstoci zatruæ CO
zdiagnozowanych w Pracowni Toksykologii w Krakowie w latach 2002 2010, zobrazowanie sezonowoci zatruæ oraz struktury p³ci i wieku zatrutych. Materia³ do badañ stanowi³y archiwalne dane Pracowni Toksykologii
Analitycznej i Terapii Monitorowanej
UJ CM z lat 2002 - 2010. Przyjêto, ¿e
wyniki karboksyhemoglobiny powy¿ej
10% wiadczy³y o nara¿eniu i zatruciu
tlenkiem wêgla. Roczna liczba zatruæ
CO w badanym okresie utrzymywa³a
siê na sta³ym poziomie i waha³a siê od
209 do 296 (rednio 256,2 zatruæ/rok).
Struktura p³ci zatrutych by³a wyrównana, stwierdzono nieznaczn¹ przewagê
kobiet zatrutych CO (54,6%). Wykazano wyran¹ sezonowoæ zatruæ. Okres
wzmo¿onej liczby zatruæ tlenkiem wêgla rozpoczyna³ siê w padzierniku i
trwa³ do marca. Najwiêksze nasilenie
zatruæ CO notowane by³o w grudniu i
styczniu. Problem zatruæ tlenkiem wêgla jest ca³y czas aktualny, istnieje potrzeba ci¹g³ej edukacji spo³eczeñstwa
w zakresie rodków bezpieczeñstwa,
rozpoznania zatrucia i postêpowania
w sytuacjach nara¿enia na CO.

Carboxyhemoglobin is a specific
biomarker of carbon monoxide (CO)
exposition. The source of CO indoors
are most often gas, oil or carbon furnaces and stoves or bathroom gas
heaters. CO intoxication during fire or
exposition to car fumes are sporadic.
The aim of the study was: to present
the frequency of CO intoxications diagnosed in Laboratory of Analytical
Toxicology UJ Collegium Medicum in
years 2002 - 2010, to present the season trends of CO intoxications, show
sex and age structure of CO intoxicated patients. Material were Laboratory of Analytical Toxicology and Drug
Monitoring data records from years
2002 - 2010. CO intoxication was confirmed and recognized when COHb
blood concentration was higher than
10%. Annual number of CO poisonings
was stable in the period of time, varied from 209 to 296 (mean 256,2 CO
poisonings per year). Sex structure of
CO poisoned patients showed little
female dominance (54.6%). Carbon
monoxide poisonings distribution was
seasonal. The season of intensified CO
intoxications lasted from October to
March, the highest intensity was in
December and January. The CO poisoning problem is still actual. Society
education about security, recognition,
diagnosis and practice in carbon monoxide exposition is still needful.

Wstêp
Tlenek wêgla jest truj¹cym, bezwonnym
i bezbarwnym gazem, powstaj¹cym podczas nieca³kowitego spalania zwi¹zków organicznych. Jego ród³em w gospodarstwach domowych mog¹ byæ piece centralnego ogrzewania, piece ³azienkowe, kominki, otwarte paleniska. W wielu krajach ród³em tlenku wêgla s¹ domowe generatory

pr¹du, zasilane benzyn¹ lub gazem [3,4,
5,9,15]. Na liczbê zatruæ tlenkiem wêgla
maj¹ wp³yw g³ównie warunki pogodowe.
Sezon zatruæ tlenkiem wêgla to okres jesienno-zimowy, kiedy pracuj¹ piece centralnego ogrzewania, okna w domach s¹ uszczelnione, czasami zatykane s¹ otwory wentylacyjne, co prowadzi do zak³ócenia cyrkulacji powietrza i w konsekwencji niew³aciwej
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Cel pracy
Celem pracy by³a ocena czêstoci zatruæ tlenkiem wêgla zdiagnozowanych w
Pracowni Toksykologii Analitycznej i Terapii
Monitorowanej UJ CM w latach 2002 - 2010.
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wentylacji pomieszczeñ mieszkalnych lub
cofania spalin. Dodatkowym czynnikiem,
który mo¿e sprzyjaæ zatruciu tlenkiem wêgla w mieszkaniu s¹ zbyt szczelne, plastikowe okna [4,10,12,16]. Zatrucia tlenkiem
wêgla w Polsce stanowi¹ ok. 10% wszystkich zatruæ. Ich liczba szacowana jest na
oko³o 1000-1400 rocznie, przy czym dane
te dotycz¹ koñca ubieg³ego wieku [11,13].
Rozpoznanie zatrucia tlenkiem wêgla
opiera siê na wywiadzie, pomiarze stê¿enia
CO w powietrzu w miejscu nara¿enia, oznaczeniu karboksyhemoglobiny (COHb) oraz
stê¿enia mleczanów w krwi [11,6].
Stê¿enie fizjologiczne COHb zale¿y od
nara¿enia rodowiskowego i zawodowego
oraz palenia tytoniu. W populacji osób nienara¿onych zawodowo i niepal¹cych tytoniu stê¿enie COHb nie przekracza 2,5%.
Poziomy COHb przekraczaj¹ce 10% wiadcz¹ o nara¿eniu i zatruciu tlenkiem wêgla.
Ni¿sze poziomy COHb mog¹ wynikaæ z nara¿enia przewlek³ego lub ekspozycji na inne
ród³a CO (na przyk³ad palenie tytoniu)
[7,11,13].
Tlenek wêgla dzia³a bardzo szybko,
wch³ania siê do krwiobiegu drog¹ inhalacyjn¹, natychmiast wi¹¿e siê z hemoglobin¹
(tworzy karboksyhemoglobinê) oraz innymi
metaloproteinami posiadaj¹cymi w centrach
aktywnych atom ¿elaza lub miedzi (g³ównie
mioglobin¹, oksydaz¹ cytochromu c i cytochromem P-450). Zatrucie oraz mieræ po
nara¿eniu na CO to efekt niedotlenienia tkanek na skutek blokady transportu tlenu do
komórek i zaburzeñ metabolicznych. Skutki zatrucia CO zale¿¹ od wielkoci i czasu
trwania nara¿enia [6,11,13]. W ka¿dym przypadku podejrzenia zatrucia tlenkiem wêgla
wa¿na jest szybka diagnoza oraz odpowiednie leczenie (tlenoterapia lub leczenie w
komorze hiperbarycznej). Do grupy podwy¿szonego ryzyka powik³añ po zatruciu CO
nale¿¹ osoby starsze, ma³e dzieci, kobiety
ciê¿arne, a tak¿e osoby z chorobami uk³adu sercowo-naczyniowego [6,8,9,11,14].
Objawy zatrucia tlenkiem wêgla mog¹ byæ
ró¿nie nasilone. W badaniach prowadzonych w USA w latach 2000 - 2009 wykazano, ¿e u 33% zatrutych CO nie stwierdzono
objawów klinicznych, u 50,1% obserwowano objawy s³abo nasilone, a u 15,1% objawy rednio nasilone (dominowa³y ból g³owy, nudnoci, wymioty, os³abienie, spl¹tanie). Jedynie w 1,5% objawy zatruæ by³y silnie nasilone (utrata przytomnoci, pi¹czka) [1].
W naszym kraju nie ma sta³ego monitoringu liczby zatruæ CO. Wydaje siê natomiast, ¿e ronie wiadomoæ spo³eczeñstwa
w zakresie zagro¿enia tlenkiem wêgla. Zachêca siê mieszkañców do wymiany starych, niesprawnych pieców, regularnie prowadzone s¹ kontrole przewodów kominowych, a w sprzeda¿y dostêpne s¹ czujniki
CO, które mo¿na montowaæ w pomieszczeniach mieszkalnych. Powinno to skutkowaæ
zmniejszeniem liczby zatruæ tlenkiem wêgla.
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Rycina 1
Liczba pozytywnych oznaczeñ COHb wykonanych w Pracowni Toksykologii Analitycznej i Terapii
Monitorowanej UJ CM w latach 2002 - 2010.
Number of positive COHb determinations performed in Laboratory of Analytical Toxicology and Drug Monitoring UJ
CM in Krakow in years 2002 - 2010.

Zbadano sezonowoæ zatruæ CO w poszczególnych latach. Przedstawiono strukturê p³ci oraz wieku osób zatrutych tlenkiem
wêgla.
Materia³ i metody

Do analizy wykorzystano dane Pracowni Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej z lat 2002 2010. Wyniki oznaczeñ COHb powy¿ej 10% interpretowano jako potwierdzenie nara¿enia i zatrucia tlenkiem
wêgla. Dodatkowo wykorzystano informacje uzyskane
z Komendy Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Krakowie dotycz¹ce liczby interwencji zwi¹zanych z
nara¿eniem na tlenek wêgla oraz liczby nara¿onych osób
w województwie ma³opolskim w latach 2007 - 2009.
Obliczenia i wykresy wykonano przy pomocy oprogramowania MS Excel.

Wyniki
Pracownia Toksykologii Analitycznej i
Terapii Monitorowanej w Krakowie wykonuje
oznaczenia toksykologiczne dla potrzeb
pacjentów zatrutych na terenie Krakowa
oraz województwa ma³opolskiego. W latach
2002 - 2010 zatrucie tlenkiem wêgla (kiedy
wynik oznaczenia COHb by³ wy¿szy ni¿
10%) potwierdzono w 2249 przypadkach.
Roczna liczba zatruæ CO nie wykazywa³a
istotnych trendów i utrzymywa³a siê na sta³ym poziomie rednio 256,2 i waha³a siê od
209 w 2004 roku do 296 w 2005 (rycina 1).
Potwierdzono wyran¹ sezonowoæ zatruæ tlenkiem wêgla - najczêciej do zatrucia dochodzi³o w miesi¹cach jesienno-zimowych. Zatrucia CO zwykle rozpoczyna³y siê
w padzierniku i trwa³y do marca. Miesi¹ce, w których obserwowano najwiêcej zatruæ tlenkiem wêgla, to grudzieñ i styczeñ
(rycina 2).
W badanym okresie zaobserwowano
ró¿nice w rozk³adach liczby zatruæ CO w
poszczególnych latach i miesi¹cach. W latach 2007 i 2009 zaobserwowano zwiêkszon¹ liczbê zatruæ CO w miesi¹cach letnich
(czerwiec - lipiec). By³o to zjawisko nowe,
którego nie obserwowano w latach wczeniejszych (rycina 2).
Wród osób zatrutych tlenkiem wêgla
przewa¿a³y kobiety (54,6%). Rozk³ad wieku osób, które zdiagnozowano, jako zatrute CO przedstawia rycina 3. Wród zatruPrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 8

tych dominuj¹ osoby m³ode w wieku 16 - 40
lat (stanowi¹ 53,6%). Na wykresie widoczne
s¹ dwa maksima, dla wieku 21 lat oraz 50
lat. redni wiek badanych wynosi³ 36,4 lat.
Przedstawione wyniki dotycz¹ przypadków, kiedy pacjenci diagnozowani byli w
Pracowni Toksykologii Analitycznej i Terapii
Monitorowanej i nie obejmuj¹ wszystkich
przypadków nara¿enia na tlenek wêgla.
Czêæ zatruæ zapewne by³a diagnozowana
w terenowych laboratoriach. Poza tym nie
zawsze lekarze zlecaj¹ oznaczenia toksykologiczne, a rozpoznanie zatrucia opieraj¹
na objawach, wywiadzie lub wynikach badañ powietrza na obecnoæ CO w miejscu
nara¿enia. Dlatego dla pe³nego zobrazowania problemu siêgniêto do danych Komendy Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie. Dane dotycz¹ce liczby zg³oszeñ oraz liczby osób nara¿onych na CO w
latach 2007-2009 w województwie ma³opolskim w poszczególnych powiatach przedstawia tabela I. Ogólna roczna liczba zg³oszeñ
w prezentowanych trzech latach wzros³a z
80 w 2007 do 240 w 2009 roku. Roczna liczba osób poszkodowanych wzros³a w tym
okresie odpowiednio z 99 do 240. Najwiêkszy wzrost liczby interwencji i poszkodowanych odnotowano w Krakowie, Tarnowie,
Owiêcimiu i Bochni. W innych powiatach
liczba interwencji stra¿y po¿arnej oscylowa³a
wokó³ sta³ej wartoci lub mala³a (tabela I).
Dyskusja i omówienie
Bior¹c pod uwagê to, ¿e stare instalacje grzewcze s¹ wycofywane z u¿ycia, a
spo³eczeñstwo jest coraz bardziej wiadome niebezpieczeñstw zwi¹zanych z korzystaniem z instalacji ogrzewania wêglowego
i gazowego, mo¿na by³oby siê spodziewaæ,
¿e czêstoæ zatruæ tlenkiem wêgla na przestrzeni lat bêdzie maleæ. Nie potwierdzaj¹
tego obserwacje na terenie Krakowa i województwa ma³opolskiego. Roczna liczba zatruæ CO potwierdzonych badaniami toksykologicznymi w latach 2002 - 2010 by³a praktycznie na sta³ym poziomie i wynosi³a rednio 256,2.
Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e diagnostyka zatruæ CO coraz czêciej prowadzona jest
E. Gomó³ka i wsp.
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Rycina 2
Rozk³ad liczby pozytywnych wyników oznaczeñ COHb wykonanych w Pracowni Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej UJ CM w poszczególnych miesi¹cach
w latach 2002 - 2010.
Monthly structure of positive COHb determinations performed in Laboratory of Analytical Toxicology and Drug Monitoring UJ CM in Krakow in years 2002 - 2010
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Rycina 3
Struktura wieku pacjentów zatrutych tlenkiem wêgla.
Age structure of patients intoxicated with carbon monoxide.

w terenowych laboratoriach i wiêkszoæ
oddzia³ów ratunkowych ma dostêp do oznaczeñ karboksyhemoglobiny we w³asnym
zakresie. Poza tym osoby lekko zatrute, bez
klinicznych objawów nie zawsze zg³aszaj¹
siê do lekarza. Liczba przypadków zatruæ
CO mo¿e byæ wiêc niedoszacowana.
Zatrucia tlenkiem wêgla nale¿¹ do zatruæ sezonowych. Czêstoæ zatruæ CO za-
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le¿y od pory roku, temperatury powietrza i
warunków pogodowych. W naszej strefie
klimatycznej okres zwiêkszonej liczby zatruæ
CO zwykle trwa od padziernika do marca.
Podobnie wygl¹da sezonowoæ zatruæ tlenkiem wêgla w innych krajach. W USA na
podstawie danych z 23 orodków wykazano
najwiêksze nasilenie liczby zatruæ CO w miesi¹cach zimowych, g³ównie grudniu [9,12], a

w Hiszpanii w grudniu i styczniu [4].
Oprócz corocznych trendów sezonowych w Stanach Zjednoczonych zaobserwowano zwi¹zek pomiêdzy zwiêkszon¹ liczb¹ zatruæ CO, a silnymi sztormami i huraganami w miesi¹cach letnich. Huragany i
silny wiatr lokalnie mog¹ byæ przyczyn¹ zaburzeñ prawid³owej wentylacji urz¹dzeñ
spalinowych, g³ównie przydomowych gene-
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ratorów pr¹du. W przypadkach tego typu
anomalii pogodowych lokalnie przez kilka
dni odnotowywano w USA zwiêkszon¹ liczbê zg³oszeñ zatruæ zwi¹zanych z nara¿eniem na tlenek wêgla w miesi¹cach letnich
[2,3,5,15].
Takie sezonowe anomalie pogodowe, w
mniejszej skali, wystêpuj¹ te¿ w naszym kraju. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e mog¹ mieæ one
zwi¹zek z krótkimi, nie przekraczaj¹cymi
tygodnia, okresami wzrostu liczby zatruæ
tlenkiem wêgla, jakie zaobserwowano w
Krakowie w czerwcu 2007 oraz lipcu 2009
roku (rycina 2).
W grupie osób, u których potwierdzono
zatrucie CO nieznacznie przewa¿a³y kobiety (54,6%). Warto zauwa¿yæ, ¿e struktura
p³ci wygl¹da inaczej, gdy pod uwagê bierze
siê zatrucia CO ze skutkiem miertelnym.
Statystyki polskie i innych krajów poda³y, ¿e
w zatruciach miertelnych CO odsetek mê¿czyzn wynosi³ od 65% do 79% [1,16]. Najczêciej zatrucia CO dotyczy³y osób m³odych, ucz¹cych siê i pracuj¹cych, w wieku
pomiêdzy 16 i 40 rokiem ¿ycia. redni wiek
zatrutych wynosi³ 36,4 lat.
Dane dotycz¹ce zatruæ tlenkiem wêgla
w Stanach Zjednoczonych z ostatnich 10 lat
prezentowa³y podobny profil. Sporód 15
tys. zatruæ CO na terenie USA dominowa³y
zatrucia wród kobiet, osób nieletnich poni¿ej 17 roku ¿ycia oraz doros³ych w wieku
18-44 lat [1].
Aktualnie nie jest prowadzony monitoring zatruæ tlenkiem wêgla na terenie Krakowa i województwa ma³opolskiego. Dlatego do pracy do³¹czono informacje Komendy Wojewódzkiej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie dotycz¹ce liczby zdarzeñ zwi¹zanych z
nara¿eniem na tlenek wêgla oraz liczby nara¿onych osób na terenie województwa
ma³opolskiego (tabela I). Liczba tego typu
interwencji stra¿y po¿arnej w latach 20072009 wzros³a trzykrotnie z 70 do 240, a liczba nara¿onych osób wzros³a ponad dwukrotnie z 99 do 250. Wzrost liczby interwencji
stra¿y po¿arnej mo¿na t³umaczyæ rosn¹c¹
liczb¹ przypadków nara¿enia na CO. Byæ
mo¿e jednak wzrost ten wynika po prostu
ze zwiêkszonej liczby wezwañ jednostek
stra¿y po¿arnej do zdarzeñ zwi¹zanych z
podejrzeniem emisji tlenku wêgla. Potwierdza³oby to hipotezê o wiêkszej wiadomoci spo³eczeñstwa dotycz¹cej zagro¿eñ
zwi¹zanych z nara¿eniem na CO i akceptacji zalecanych przez stra¿ po¿arn¹ procedur postêpowania przy nara¿eniu. Interwen-
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cja stra¿y po¿arnej pozwala na ustalenie
ród³a tlenku wêgla w budynku, pomiar stê¿enia CO w powietrzu w strefie nara¿enia
oraz okrelenie liczby wszystkich nara¿onych, w³¹czaj¹c osoby, u których nie obserwowano objawów klinicznych zatrucia.
Z danych uzyskanych w wywiadach lekarskich wynika³o, ¿e ród³em nara¿enia na
CO by³y przewa¿nie ³azienkowe piecyki gazowe do ogrzewania wody oraz piece gazowe i wêglowe do ogrzewania domów. Zatrucia spowodowane ekspozycj¹ na dym w
trakcie po¿aru lub nara¿eniem na spaliny
samochodowe by³y sporadyczne. Nie oznacza to, ¿e takich zatruæ nie ma. Zwykle jednak prowadz¹ one do zgonu zatrutych i dane
o nich znajduj¹ siê w informacjach Zak³adów Medycyny S¹dowej. Oznaczone rednie stê¿enia COHb w zatruciach gara¿owych osi¹gaj¹ poziomy powy¿ej 80%, a w
po¿arach ponad 55% [16]. Ka¿de ród³o
emisji tlenku wêgla mo¿e doprowadziæ do
zatrucia ze skutkiem miertelnym. Liczba
zatruæ miertelnych spowodowanych nara¿eniem na tlenek wêgla szacowana jest w
Polsce na kilkadziesi¹t rocznie. Brak dok³adnych danych wynika z faktu, ¿e oznaczenia
toksykologiczne, które maj¹ potwierdziæ
przyczynê mierci nie s¹ zawsze wykonywane [16]. W USA odsetek miertelnych
przypadków stanowi 0,3% wszystkich zatruæ tlenkiem wêgla [1].
W chwili obecnej nie ma mo¿liwoci
wyeliminowania wszystkich róde³ tlenku
wêgla z mieszkañ, gdzie najczêciej dochodzi do zatrucia. Jednak warto podkreliæ, ¿e
zatrucia tlenkiem wêgla nale¿¹ do tych, którym mo¿na zapobiegaæ poprzez stosowanie odpowiednich rodków ostro¿noci, na
przyk³ad regularnej kontroli przewodów kominowych, czy instalacji czujników CO w
pomieszczeniach mieszkalnych.
Niestety poziom wiedzy dotycz¹cej toksycznoci tlenku wêgla, rozpoznania objawów zatrucia oraz sposobów zapobiegania
zatruciom nie jest wystarczaj¹cy. Potwierdzi³y to badania ankietowe studentów przeprowadzone na wy¿szych uczelniach w Nowym S¹czu. Wyniki badañ wykaza³y du¿e
luki w wiedzy dotycz¹cej zagro¿eñ zwi¹zanych z nara¿eniem na tlenek wêgla [10].
Podsumowuj¹c, utrzymuj¹ca siê du¿a
liczba zatruæ tlenkiem wêgla wiadczy o
potrzebie ci¹g³ego informowania spo³eczeñstwa o zagro¿eniach zwi¹zanych z nara¿eniem na CO. Grup¹ odbiorców tego typu informacji powinno byæ ca³e spo³eczeñstwo,
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z naciskiem na m³odzie¿ i m³odych doros³ych
(w wieku 18-40 lat), którzy, jak wykazano,
stanowi¹ wiêkszoæ poszkodowanych w
tego typu zatruciach.
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