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W lubelskim Regionalnym Orodku Toksykologii Klinicznej obserwowalimy w okresie 2010/2011(18 miesiêcy) 26 przypadków ciê¿kich zatruæ alkoholami niespo¿ywczymi - glikolem
etylenowym i metanolem. W wyniku
tych zatruæ rozwija siê kwasica metaboliczna, ostra niewydolnoæ nerek, a
tak¿e uszkodzenie innych narz¹dów. Z
literatury wiadomo ¿e granice pH 6,8 7,8 s¹ mo¿liwe do prze¿ycia, natomiast
poza tymi wartociami nastêpuje denaturacja bia³ek i zgon. W pracy przedstawiono 2 przypadki zatruæ glikolem
etylenowym oraz glikolem ³¹cznie z
metanolem w przebiegu uzale¿nienia
od etanolu, w których najni¿sze wartoci pH krwi w³oniczkowej wynosi³y
<6,8. Pierwszy przypadek dotyczy³
mê¿czyzny lat 45, u którego stwierdzono stê¿enia glikolu 283,3 mg/dl, a najni¿sza wartoæ pH w badaniu gazometrycznym krwi w³oniczkowej wynosi³a 6,712. W drugim przypadku obserwowalimy mê¿czyznê lat 54, który
wypi³ najprawdopodobniej p³yn do
ch³odnic. Stê¿enia glikolu etylenowego i metanolu wynios³y u tego pacjenta odpowiednio - 535 mg/dl i 37,5 mg/
dl, a najni¿sze pH krwi w³oniczkowej
6,745. Obydwaj mê¿czyni byli z wieloletnim uzale¿nieniem od alkoholu.
Leczenie zatrucia wymaga³o wielokrotnych hemodializ, respiratoroterapii,
wlewu amin katecholowych oraz intensywnego leczenia farmakologicznego
z powodu powik³añ wielonarz¹dowych. Przebieg zatruæ w obydwu przypadkach okaza³ siê pomylny.

26 of serious inedible alcohol (ethylene
glycol
and
methanol)
intoxications have been observed in
Lublin Regional Center of Clinical Toxicology during 2010/2011(18 mounths).
As a result of such intoxications, metabolic acidosis and acute renal failure
and other organs injury develop. The
writings inform that it is possible to
survive a pH spectrum between 6.8 and
7.8, whereas beyond these values protein denaturation and death proceed.
The paper presents two cases of intoxication with ethylene glycol and ethylene glycol, methanol together where
the lowest pH values in capillary blood
were recorded below 6.8. The first case
is of a male, 45, who was diagnosed
glycol concentration at 283.3 mg/dl,
with the lowest pH value obtained in
the gasometric examination of capillary blood at 6.712. The other case is
of another male, 54, who had probably
drunk condenser liquid. Ethylene glycol and methanol's concentration were
535 mg/dl and 37.5 mg/dl correspondingly, whereas the lowest capillary
blood pH value was recorded at 6.745.
Both men had been addicted to alcohol for many years. The treatment demanded multiple hemodialyses, respiratory therapy, catecholamine intravenous injections as well as intensive
pharmacological treatment resulting
from multi-organ complications. The
intoxication in either case was non-lethal.

Wstêp
Alkohole niespo¿ywcze s¹ nadal czêst¹
przyczyn¹ ostrych zatruæ w Polsce. Tak
zwane zamienniki alkoholu etylowego to
g³ównie glikol etylenowy i metanol, rzadziej
propanol i izopropanol. miertelnoæ tych
zatruæ w Polsce utrzymuje siê na wysokim
poziomie ok. 30% co wynika z pónego rozpoczêcia leczenia, przewa¿nie w drugiej
fazie choroby, po 12 godz. od spo¿ycia tru-

cizny [16].
W przypadku glikolu etylenowego rozwijaj¹ca siê kwasica metaboliczna ma charakter pierwotny i wtórny. Pierwszy jest wynikiem gromadzenia siê kwanych metabolitów g³ównie kwasu glikolowego oraz glioksalowego. Natomiast wtórny jej charakter
jest skutkiem naruszenia fizjologicznego stosunku NAD+ do NADH + H+ w przebiegu
metabolizmu glikolu co skutkuje dyspropor-

Przegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 8

J. Szponar i wsp.

cj¹ stosunku stê¿eñ mleczanów do pirogronianów i rozwojem kwasicy mleczanowej [8,
9,16,19,21].
Podobnie jest w przypadku metanolu
gdzie pierwotna kwasica nieoddechowa
wynika z gromadzenia siê aldehydu i kwasu mrówkowego, a za wtórn¹ odpowiada
wzrost stê¿enia kwasu mlekowego [8,16].
Najgroniejszym efektem kwasicy metabolicznej s¹ objawy ostrej niewydolnoci oddechowej i sercowo-naczyniowej prowadz¹ce do rozwoju wstrz¹su i zgonu. Prze¿ycie
jest mo¿liwe je¿eli wdro¿y siê odpowiednie,
intensywne leczenie przed wyst¹pieniem
nieodwracalnej fazy wstrz¹su [4,16].
Opis przypadków
Przypadek 1.

Mê¿czyzna lat 47,uzale¿niony od alkoholu, zosta³
zabrany przez Pogotowie Ratunkowe w godzinach
przedpo³udniowych z domu z powodu podejrzenia nadu¿ycia Relanium oraz alkoholu. W chwili przyjêcia do
Oddzia³u Toksykologii znajdowa³ siê w stanie ogólnym
ciê¿kim, w utrudnionym kontakcie s³ownym, podsypiaj¹cy z zachowan¹ prawid³ow¹ reakcj¹ na ból, cinienie
têtnicze wynosi³o 180/110 mmHg, akcja serca miarowa
150/min, temperatura cia³a 36,7 oC, czêstoæ oddechów
24/min, renice by³y w¹skie, s³abo reaktywne. W badaniu gazometrycznym krwi w³oniczkowej wykonanym w
momencie przyjêcia stwierdzono pH - 7,106, pCO2 - 13,2
mmHg, pO2 - 70,3 mmHg, HCO3 - 4,1 mmol/l, BE -23,2
mmol/l, SaTO2 - 88,4% oraz podwy¿szony poziom glikemii - 372 mg/dl. Zlecono oznaczenie poziomu glikolu
etylenowego i metanolu, tym bardziej, ¿e chory by³ hospitalizowany 5 miesiêcy temu z powodu zatrucia glikolem. Stê¿enia alkoholi wynosi³y: glikolu etylenowego 283 mg/dl, metanolu - 15 mg/dl, etanolu - 0,15 g/l. Stan
pacjenta pogarsza³ siê mimo stosowania etanolu jako
odtrutki, p³ynów izotonicznych, Natrium bicabonicum, tlenu, Dexavenu W kontrolnym badaniu gazometrycznym
stwierdzono pog³ebiaj¹c¹ siê kwasicê metaboliczn¹: pH
- 6,712; BE - 32,7 mmol/l; pCO2 - 28,2 mmHg; pO2 - 98,4
mmHg; HCO3 3,5 mmol/l, SATO2 - 86%, ct CO2 - 4 mmol/
l, obserwowano hiperkaliemiê 6,9 mmol/l, narastaj¹c¹
do 8 mmol/l w ci¹gu pierwszych godzin hospitalizacji.
Stê¿enie kreatyniny w chwili przyjêcia wynosi³o 1,7 mg/
dl. Rozpoczêto zabieg HD utrudniony niskimi wartociami cinienia têtniczego, pocz¹tkowo 70/40 mmHg, a nastêpnie 70/0 mmHg. Pacjent wymaga³ wlewu amin katecholowych (noradrenalina) w maksymalnej dawce 0,30
ug/kg/min. Uzyskano wzrost cinienia têtniczego do 100/
70 mmHg. W drugiej godzinie u pacjenta dosz³o do zaburzeñ oddychania, chorego zaintubowano, zastosowano oddech zastêpczy respiratorowy. Po 8 godzinnej hemodializie stan pacjenta ustabilizowa³ siê, stê¿enie glikolu wynosi³o 45,3 mg/dl, pH - 7,198; BE- (-15,9) mmol/
l; pCO2 - 27,7 mmHg; pO2 - 81,0 mmHg, Sat - 93,6%.
Pacjent pozostawa³ zaintubowany, na w³asnym oddechu, kontynuowano wlew noradrenaliny przez kolejne
48 godzin, stopniowo zmniejszaj¹c przep³yw. W drugiej
dobie z uwagi na obustronnie dodatni objaw Babiñskiego wykonano tomografiê komputerow¹ g³owy stwierdzaj¹c obecnoæ starego ogniska niedokrwiennego na poziomie wyspy bez innych zmian ogniskowych i krwawienia. W obrazie ultrasonograficznym nerek stwierdzono
zatarcie ró¿nicowania korowo-rdzeniowego i wysok¹
echogenicznoæ kory. W trzeciej dobie pacjenta rozintubowano, obserwowano stopniow¹ poprawê kontaktu
s³ownego i wiadomoci, pacjent pozostawa³ wydolny
oddechowo i kr¹¿eniowo. Ze wzglêdu na uszkodzenie
nerek wymaga³ powtarzanych zabiegów HD (najwy¿szy
poziom kreatyniny 5,5 mg/dl). Diurezê dobow¹ (od 1100
ml w 3 dobie do 3200 ml w 6 dobie) wymuszano furosemidem w ci¹g³ym przep³ywie 400 mg/24 godz. W szóstym dniu hospitalizacji pojawi³a siê faza wielomoczu,
pacjent wymaga³ suplementacji potasu, wapnia i magnezu. W 15 dobie pacjenta w stanie dobrym z poziomem
kreatyniny 3,5 mg/dl wypisano do dalszego leczenia w
poradni nefrologicznej.
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Przypadek 2.

Pacjent lat 54, uzale¿niony od alkoholu, zosta³
przeniesiony do Regionalnego Orodka Toksykologii z
SOR szpitala powiatowego z powodu zatrucia glikolem
etylenowym i metanolem. Zosta³ znaleziony przez rodzinê we w³asnym domu, le¿¹cy, wyziêbiony, nieprzytomny, bez kontaktu s³ownego. Prawdopodobnie wypi³ p³yn
do ch³odnic. Badania wykonane w SOR potwierdzi³y
podejrzenie zatrucia: poziom glikolu etylenowego - 547
mg/dl, metanolu - 41 mg/dl, etanolu - 0,42 g/l, pH krwi
w³oniczkowej - 6,82. W wykonanym KT g³owy nie wykazano zmian pourazowych, uszkodzeñ ogniskowych i
cech krwawienia. Od razu rozpoczêto podawanie etanolu
jako odtrutki, p³ynów izotonicznych oraz Natrium bicarbonicum (w sumie 6 ampu³ek) uzyskuj¹c diurezê 1000
ml w ci¹gu 4 godzin.
W chwili przyjêcia do oddzia³u chory znajdowa³ siê
w stanie bardzo ciê¿kim, nieprzytomny, z zachowan¹
reakcj¹ na ból, z zaburzeniami oddychania, wydolny kr¹¿eniowo, RR 120/60 mmHg, rytm serca, miarowy, zatokowy 90/min. Na podstawie badañ laboratoryjnych
stwierdzono ciê¿k¹ kwasicê metaboliczn¹: pH - 6,745;
pCO2 - 19,7 mmHg; O2 - 55,5 mmHg; HCO3 - 2,6 mmol/
l; BE - (-32,6) mmol/l, Sat - 99,3%, ct CO2 - 3 mmol/l,
poziom glikemii 301 mg/dl, poziom kwasu mlekowego 8,27 mmol/l, kreatyniny - 1,6 mg/dl, potasu - 6,1 mmol/l,
w morfologii krwi - Hgb - 13,4 g/l, RBC - 4,41 mln/mm3,
MCV - 92,5 , PLT - 121 tys/mm3, WBC - 20,5 tys/mm3.
Po przyjêciu do Oddzia³u pacjent wymaga³ intubacji dotchawiczej i respiratoroterapii. Wykonano 8 godzinny
zabieg hemodializy, po którym stê¿enie glikolu etylenowego obni¿y³o siê do 52,7 mg/dl, a w badaniu gazometrycznym pH - 7,6; BE -(-3,5) mmol/l; Sat - 98,7%.
Po zabiegu obserwowano przejciowe pogorszenie wydolnoci kr¹¿eniowej pacjenta, z hipotoni¹ 80/0mmHg,
wymagaj¹c¹ 48 godzinnego wlewu wlewu amin katecholowych. W drugiej dobie hospitalizacji rozintubowany, pozostawa³ przytomny, w pe³nym logicznym kontakcie, wydolny oddechowo i kr¹¿eniowo. W morfologii krwi
obserwowano spadek wartoci uk³adu czerwonokrwinkowego i p³ytek krwi, do najni¿szych wartoci w 2-giej (PLT - 52 tys/mm3) i 6-tej dobie - Hgb - 7,4 g/l, RBC 2,49 mln/mm3, MCV - 89 fl oraz przejciowe zaburzenia
uk³adu krzepniêcia (poziom D-dimerów - 22869 ng/ml w
1 dobie). Ze wzglêdu na uszkodzenie nerek (GFR - 13
ml/min/1,73m3) oraz cechy przewodnienia wymaga³ dializoterapii przerywanej. Faza oligurii trwa³a do 6tej doby, nastêpnie wyst¹pi³a faza poliurii. W kolejnych
dniach hospitalizacji, parametry wydolnoci nerek ulega³y
stopniowej normalizacji, do wartoci prawid³owych w 16
dniu pobytu w Oddziale. W leczeniu stosowano: alkohol
etylowy, Natrium Bicarbonatum, Furosemid, Dexaven,
Zinacef, Zantac, Calcium, Dopamina, Dobutamina, Fentanyl, Midanium, p³yny pod kontrol¹ OC¯. W 20 dobie
pacjenta wypisano w stanie doæ dobrym i przeniesiono
do Oddzia³u Odwykowego Szpitala Neuropsychiatrycznego.

Dyskusja
Wed³ug literatury wartoæ fizjologiczna
pH krwi cz³owieka wynosi 7,35 - 7,45, a w
skrajnych przypadkach mo¿e wahaæ siê w
granicach 6,8 - 7,8. Poni¿ej wartoci 6,8
nastêpuje zahamowanie uk³adów enzymatycznych, denaturacja bia³ek i ustaje wymiana gazów oddechowych, czego konsekwencj¹ jest mieræ organizmu [8]. Wiadomo równie¿, ¿e na pH p³ynu wewn¹trzkomórkowego w ró¿ny sposób wp³ywaj¹ ró¿ne zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.
Wykazano, ¿e przy pH - 6,9 p³ynu pozakomórkowego w przebiegu kwasicy metabolicznej wewn¹trzkomórkowy odczyn pH nie
ulega zmianie, natomiast w przypadku kwasicy oddechowej ju¿ pH - 7,1 przestrzeni
pozakomórkowej warunkuje spadek pH w
obrêbie komórki. A zatem zmiany w równowadze kwasowo-zasadowej organizmu
uwarunkowane oddechowo silniej wp³ywa-

j¹ na pH wewn¹trz komórek ni¿ wywo³ane
metabolicznie. Wynika to z faktu, ¿e kompensacja p³ucna (czyli wzrost liczby i g³êbokoci oddechów) kwasicy nieoddechowej
zostaje uruchomiona w ci¹gu kilku minut, a
maksimum osi¹ga w czasie kilku godzin.
Poza tym natychmiast dzia³aj¹ bufory pozakomórkowe, g³ównie wodorowêglanowe, a
bufory wewn¹trzkomórkowe po 2 - 4 godzinach. W przypadku kwasicy oddechowej nie
ma znaczenia bufor wodorowêglanowy przestrzeni wodnej pozakomórkowej ani kompensacja oddechowa. Niewielk¹ skutecznoæ wykazuj¹ bufory wewn¹trzkomórkowe
maksymalnie efektywne w ci¹gu 10 - 30minut. Jedynym skutecznym sposobem kompensacji zaburzeñ jest aktywacja nerkowego wydalania jonów H+, która nastêpuje powoli w czasie kilku godzin osi¹gaj¹c maksimum po kilku dniach [8]. Zatrucie alkoholami niespo¿ywczymi nale¿y do grupy kwasic
metabolicznych ze zwiêkszon¹ luk¹ anionow¹ uwarunkowanych tworzeniem nielotnych
kwasów gromadz¹cych siê w ustroju [8,16].
Obydwa opisane przypadki mia³y bardzo
ciê¿ki przebieg kliniczny z objawami ostrej
niewydolnoci oddechowej, ostrej niewydolnoci nerek, a tak¿e rozwijaj¹cego siê
wstrz¹su. Zmierzone najni¿sze wartoci pH
krwi w³oniczkowej wynosi³y w pierwszym
przypadku 6,712, a w drugim 6,745 co wykracza poza doln¹ granicê tolerancji dla cz³owieka, a prze¿ycie by³o mo¿liwe tylko dziêki
intensywnej terapii i szybkiemu dostêpowi
do hemodializy. W pierwszym przypadku HD
by³a prowadzona w ekstremalnych warunkach ze wzglêdu na RR skurczowe poni¿ej
70mmHg oraz pog³êbiaj¹ce siê zaburzenia
oddychania. Prowadzono wlew amin katecholowych (pocz¹tkowo dopaminy, nastêpnie noradrenaliny zwiêkszaj¹c dawkê do 0,3
ug/kg m.c./min) uzyskuj¹c wzrost RR do
100/60 mmHg. Celem polepszenia wype³nienia ³o¿yska naczyniowego zwiêkszono
stê¿enie sodu w p³ynie dializacyjnym do 150
mmol/l i obni¿ono temperaturê do 35,5 oC.
Po ok. 3 godz. dializy chory wymaga³ intubacji i pod³¹czenia do respiratora. Stê¿enie
glikolu po 8 godz. dializy obni¿y³o siê z 283
mg/dl do 45,3 mg/dl. Uzyskano te¿ znaczne
wyrównanie kwasicy z pH 6,712 do 7,198
oraz powrót w³asnego oddechu u pacjenta.
W drugim przypadku obserwowalimy w
przebiegu zatrucia znaczn¹ niedokrwistoæ
(Hb - 7,4 g/dl) a tak¿e ma³op³ytkowoæ (52
tys/mm3) i wzrost D-dimerów (22.809 ng/ml).
Zaburzenia mog³y byæ spowodowane kwasic¹ metaboliczn¹, która czasem powoduje
depresjê szpiku kostnego [4,8]. Równie¿ w
tym przypadku pacjent wymaga³ okresowej
respiratoroterapii, wlewu amin katecholowych i wielokrotnych hemodializ. Pomimo
bardzo ciê¿kiego przebiegu opisane przypadki zatruæ zakoñczy³y siê pomylnie. Byæ
mo¿e jest to zwi¹zane z faktem, ¿e zmiany
w równowadze kwasowo-zasadowej uwarunkowane metabolicznie s³abiej wp³ywaj¹
na odczyn pH wewn¹trz komórek ni¿ wywo³ane przez zaburzenia oddychania. Takie zaburzenia wystêpowa³y tak¿e u pacjentów, ale by³y natychmiast wyrównywane
przez prowadzenie oddechu zastêpczego.
Na pewno bez wdro¿enia intensywnego leczenia nie uda³oby siê uratowaæ pacjentów.
Nasze obserwacje s¹ zgodne z obserwa519

cjami innych autorów. Ju¿ w 1993r. Blakeley i wsp. opisali przypadek zatrucia glikolem etylenowym, gdzie pacjent prze¿y³ pomimo zmierzonego pH krwi wartoci 6,46
[5]. Castanares-Zapatero i wsp. opublikowa³ pracê dotycz¹c¹ przypadku 47-letniej
kobiety znalezionej w pi¹czce w okolicznociach wskazuj¹cych na zatrucie lekami,
u której pocz¹tkowe pH krwi têtniczej wynosi³o 6,56 a poziom kwasu mlekowego
- 60 mmol/l. Póniej okaza³o siê, ¿e by³o to
zatrucie glikolem etylenowym, a tak wysoki
poziom mleczanów mo¿e wynikaæ z interferencji z kwasem glikolowym, w niektórych
niespecyficznych metodach pomiaru. Pacjentka prze¿y³a i wyzdrowia³a dziêki starannej intensywnej terapii, podawaniu odtrutki (etanolu) i hemodializom [6]. Podobne doniesienia pochodz¹ z 2002 r.: Bey i
wsp. opisa³ zatrucie glikolem z pH 6,58 i
ciê¿k¹ hipotermi¹ (30,9 oC) [3]; William i
wsp. - zatrucie glikolem z pH krwi 6,49 [20].
Nie tylko przypadki zatrucia glikolem etylenowym przebiegaj¹ z ekstremaln¹ kwasic¹
metaboliczn¹, tak¿e inne ciê¿kie stany kliniczne mog¹ prowadziæ do pH krwi < 6,8.
W literaturze mo¿na znaleæ opisy prze¿ycia: pH 6,33 po podtopieniu w wodzie [15],
pH 6,61 po krwotoku w wyniku urazu i zatrzymaniu kr¹¿enia [17], pH 6,5 w zatruciu
toluenem [2], pH 6,38 w przebiegu kwasicy
mleczanowej po u¿yciu metforminy powik³anej hipotermi¹ (29 oC) [1], pH 6,48 po zatrzymaniu kr¹¿enia [18]. Opisane przypadki zatruæ jak i dokonany przegl¹d doniesieñ
medycznych dezaktualizuj¹ stare twierdzenie o niechybnej mierci przy pH p³ynu pozakomórkowego poni¿ej 6,8, pod warunkiem odpowiednio wczesnego wdro¿enia
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nowoczesnych metod intensywnej terapii,
stosowania odtrutek i eliminacji zewn¹trzustrojowej ksenobiotyku. Wypracowane metody leczenia poprawiaj¹ rokowanie w zatruciach przebiegaj¹cych z ciê¿k¹ kwasic¹
metaboliczn¹.
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