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Zatrucie tlenkiem węgla u kobiety ciężarnej
Carbon monoxide poisoning in pregnant woman
Zatrucie tlenkiem węgla należy do
najczęstszych zatruć powodowanych
przez gazy. Ekspozycja kobiety ciężarnej na działanie CO wiąże się z transmisją tego gazu do płodu, co może skutkować objawami jego niedotlenienia,
a w dalszej kolejności uszkodzeniami
narządów. W artykule przedstawiamy
opis przypadku zatrucia kobiety w
28 tygodniu ciąży, u której podjęto
leczenie w komorze hiperbarycznej.
Terapia zakończyła się powodzeniem,
a ciężarna urodziła zdrowe, donoszone
dziecko. Wydaje się, że ten sposób
postępowania w przypadku zatrucia
kobiety ciężarnej jest najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Carbon monoxide poisoning is one
of the most frequent types of poisoning caused by gases. Exposure of a
pregnant woman to carbon monoxide
is connected with transmission of this
gas to her fetus what may cause oxygen deficiency, and further, the damage to its organs. The article describes
a case of carbon monoxide poisoning
of a 28-weeks pregnant woman who
was treated in a hyperbaric chamber. Therapy was successful and the
woman gave birth to a healthy, full term
infant. In case of poisoning to a pregnant woman the above seems to be the
most advantageous solution.

Wstęp
W Polsce, w latach 2000 –2011, rejestrowano rocznie od 331 do 418 zgonów spowodowanych zatruciem gazami. Z powodu
ekspozycji na tlenek węgla (CO) hospitalizowano w latach 2008 -2010 od 2557 do 5026
pacjentów. Wśród tych pacjentów wystąpiły
122 zgony [1]. Według statystyk Państwowej Straży Pożarnej w sezonie grzewczym
2013/2014 w związku z zatruciem tlenkiem
węgla zostało poszkodowanych 2290 osób,
z których 61 zmarło. Dostępne statystyki
nie zawierają danych odnoszących się do
zatrucia tlenkiem węgla kobiet będących w
ciąży. Odwracalne połączenia tlenku węgla
z hemoglobiną, mioglobiną, cytochromami
a i a3, oksydazą cytochromu P450 i innymi
enzymami prowadzi do hipoksji komórki
i ewentualnie jej śmierci. Gaz ten może
również powodować peroksydację lipidów
oraz zmiany zapalne w ośrodkowym układzie nerwowym. Ciężkie zatrucie tlenkiem
węgla skutkuje demielinizacją substancji
białej, obrzękiem i martwicą m.in. gałki
bladej. Tlenek węgla może bezpośrednio
uszkadzać mięsień serca. Działanie to jest
niezależne od hipoksji.
Objawy zatrucia są różne i zależą od
czasu trwania ekspozycji i jej nasilenia. Stopnień zatrucia tlenkiem węgla określany jest
na podstawie stężenia karboksyhemoglobiny
(COHb) i objawów klinicznych. Zatrucie
lekkie oznacza brak objawów klinicznych i
stężenie COHb od 12-25 %. Zatrucie średniego stopnia obejmuje stężenia COHb w
zakresie 12-25 % i występowanie osłabienia,
zawrotów i bóli głowy oraz nudności. Poziom
COHb powyżej 25 % z utratą przytomności,
objawami obrzęku mózgi i zaburzeniami
kardiologicznymi określa się jako zatrucie
ciężkie [2,3].
Celem pracy było przedstawienie przypadku zatrucia kobiety ciężarnej tlenkiem
węgla i zastosowanego postępowania oraz

przegląd dostępnego piśmiennictwa dotyczącego tego problemu.
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Opis przypadku
32-letnia pacjentka w 28 tygodniu
pierwszej ciąży uległa ekspozycji na tlenek
węgla w swoim mieszkaniu, z powodu
niesprawnego działania gazowego pieca
łazienkowego. Doszło do wystąpienia
znacznego osłabienia, bóli i zawrotów
głowy oraz przedwczesnej nieregularnej
czynności skurczowej mięśnia macicy. Wezwany przez rodzinę zespół ratowniczy, po
zabezpieczeniu podstawowych czynności
życiowych, przetransportował ciężarną do
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala
Uniwersyteckiego (SU) w Krakowie. Na
miejscu ustalono, iż pacjentka pozostaje w
logicznym kontakcie słownym i jest wydolna
krążeniowo i oddechowo. Nadal utrzymywały się wymienione wyżej dolegliwości.
Poziom hemoglobiny tlenkowęglowej w
pierwszym badaniu wyniósł 17%. W zapisie EKG stwierdzono niepełny blok prawej
odnogi pęczka Hisa. Pacjentka od momentu
podjęcia akcji przez zespół ratownictwa medycznego była biernie wentylowana 100%
tlenem o przepływie 12l/min. W ramach
oddziału ratunkowego została zbadana
przez specjalistę położnika- ginekologa.
W badaniu fizykalnym stwierdzono: jamie
macicy płód jeden, żywy w położeniu podłużnym główkowym, napięcie spoczynkowe
mięśnia macicy prawidłowe, brak czynności skurczowej mięśnia macicy, część
pochwowa sformowana, ujście zewnętrzne
zamknięte, pęcherz płodowy zachowany,
brak krwawienia z dróg rodnych. W badanie
ultrasonograficznym przepływy w tętnicy
pępowinowej (UMBA) oraz środkowej mózgu (MCA) prawidłowe. Po stwierdzeniu
dobrostanu u płodu szczegółowo omówiono
i przedstawiono pacjentce dwa możliwe do
wdrożenia u niej sposoby postępowania:
M. Pietrus i wsp.

bierną tlenoterapię z użyciem 100 % tlenu
i ciągłym zapisem kardiotokograficznym
(KTG) lub pobyt w komorze hiperbarycznej
bez możliwości monitorowania pracy serca
płodu i czynności skurczowej mięśnia macicy (KTG). Kardiotokografy dostępne w
SU w Krakowie nie posiadają homologacji
do pracy pod zwiększonym ciśnieniem
atmosferycznym. Zastosowanie leczenia w
komorze hiperbarycznej pozwala na szybszą eliminację tlenku węgla z organizmu w
stosunku do biernej tlenoterapii. Pacjentka
wybrała leczenie w komorze hiperbarycznej.
Terapię przeprowadzono w komorze marki
Sechrist w 100% tlenie pod ciśnieniem
2,4 ATA. Pobyt w komorze trwał 65 minut.
Zabieg pacjentka zniosła dobrze. Po tej
procedurze kobietę ciężarną hospitalizowano w Klinice Położnictwa i Perinatologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Przy przyjęciu wykonano ponowne badanie
przedmiotowe pacjentki, zapis KTG, USG
wraz z oceną przepływów w UMBA i MCA.
Nie stwierdzono odchyleń od normy. Do
czasu uzyskania prawidłowego poziomu
hemoglobiny tlenkowęglowej u matki tj.
przez 12 godzin stosowano bierną tlenoterapię. Dodatkowo zastosowano doustną
tokolizę Nitrendypiną w dawce 2 x 10 mg/
dobę oraz profilaktycznie podano betametazon w dawce 2 x 12 mg w celu stymulacji
dojrzewania układu oddechowego u płodu.
Wdrożono intensywny nadzór położniczy
z trzykrotnie w ciągu doby wykonywanymi
zapisami kardiotokograficznymi. Po trzech
dniach wypisano ciężarną z Kliniki w stanie
ogólnym dobrym z ciążą żywą utrzymaną
i z zaleceniem kontynuowania doustnej
tokolizy Nitryndepiną 2 x 10 mg/dobę oraz
okresowej kontroli w Poradni Patologii
Ciąży. Podczas jednej z wizyt kontrolnych
stwierdzono zakażenie dróg moczowych
wywołane przez Enterococcus foecalis,
które wyleczono za pomocą celowanej antybiotykoterapii. Pacjentka urodziła drogami
i siłami natury w 4 dniu 39 tygodnia ciąży. W
badaniach laboratoryjnych przed porodem
jedyną stwierdzoną nieprawidłowością był
nieznacznie podwyższony poziom białka
c-reaktywnego (11,1 mg/l, norma < 10,0
mg /l). Noworodek płci żeńskiej urodził się
w stanie dobrym i został oceniony w skali
Apgar na 10 punktów. Parametry dziecka
po urodzeniu: długość ciała: 53 cm, obwód
głowy: 33 cm, obwód klatki piersiowej: 32
cm, masa ciała: 2960 g. W wykonanych
badaniach biochemicznych stwierdzono
nieznacznie podwyższone wskaźniki stanu
zapalnego, które stopniowo uległy obniżeniu (prokalcytonina -10,89; 6,92; 0,79 ng/
ml oraz CRP- 24,1; 32,2; 29,9; 13,6 mg/l).
Wykluczono infekcję wrodzoną u płodu.
Badanie przesiewowe słuchu: wynik prawidłowy. Przesiewowe badanie pulsoksymetryczne: 96%- wynik prawidłowy. W badaniu
ultrasonograficznym przezciemiączkowym
stwierdzono torbiel o średnicy 52 mm w splocie naczyniówkowym lewej komory bocznej.
W trakcie pobytu dziecko hospitalizowno w
systemie „rooming in”, karmiono piersią na
żądanie. Dziecko wypisano do domu w 5
dobie życia z masą ciała 2960 g, w stanie
ogólnym dobrym, z zaleceniami kontrolnego
badania ultrasonograficznego mózgu oraz
kontroli neurologicznej.
Przegląd Lekarski 2015 / 72 / 9

Dyskusja
Opisy przypadków zatrucia tlenkiem
węgla u kobiet ciężarnych nie są częste.
W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono żadnej pracy opublikowanej w języku
polskim. Pierwszymi, którzy przedstawili
przypadki zatrucia tlenkiem węgla u ciężarnych byli Breslau i Freund [4,5]. Zatrucie
kobiety ciężarnej tlenkiem węgla stanowi
szczególny problem ponieważ poza wpływem na zdrowie matki może on oddziaływać
negatywnie na przebieg ciąży i rozwój płodu.
Tlenek węgla przechodzi przez łożysko na
zasadzie biernej dyfuzji oraz transportu ułatwionego, a szybkość dyfuzji zwiększa się
proporcjonalnie do wieku płodowego i masy
płodu [6-8]. Zwiększenie stężenia matczynego COHb prowadzi do przekazywania CO
do płodu jak i powoduje drastyczny spadek
transportu dopłodowego tlenu [9]. Stężenie
COHb u płodu jest 10 do 15% większe niż u
matki, a sama eliminacja trwa dłużej [10,11].
Maksymalne stężenie COHb u płodu występuje po 4 godzinach od momentu ekspozycji
[11]. Teratogenne działanie tlenku azotu nie
jest jednoznacznie potwierdzone. Norman i
wsp. po dokonaniu przeglądu piśmiennictwa stwierdzili , że ryzyko wystąpienia wad
jest większe jeżeli zatrucie tlenkiem azotu
miało miejsce we wczesnej ciąży [12]. Najczęściej są to wady szkieletu i kończyn, ale
pisano również przypadek wystąpienia wady
pęcherza moczowego u płodu [13].
Przeprowadzono kilka badań na zwierzętach których celem była ocena wpływu
zatrucia tlenkiem węgla na płód [14-18]. Ich
wyniki różnią się w zależności od gatunku
zwierząt które poddano badaniu. Wyniki
ostatnio opublikowanych badań wyraźnie
pokazały, że ekspozycja na CO do poziomu
równego 300 ppm w ciąży nie wpływa na
wzrost i rozwój u myszy [19].
Ekspozycja na ten gaz wiąże się z istotnym ryzykiem wystąpienia śmierci i powikłań
u płodu. Mózg płodu jest prawdopodobnie
najbardziej narażony na uszkodzenie w
późnej ciąży. Zmiany psychomotoryczne i
rozwojowe mogą wystąpić po ekspozycji
na każdym etapie ciąży i są podobne do
tych, jakie obserwuje się przy niedotlenieniu
[20]. Śmierć matki spowodowana zatruciem
tlenkiem węgla najczęściej prowadzi do
śmierci płodu. Wysokie prawdopodobieństwo zgonu wewnątrzmacicznego istnieje
także w przypadku wystąpienia śpiączki
u kobiety ciężarnej. Ryzyko zgonu płodu
występuje również w przypadkach braku lub
nieznacznie nasilonych objawów zatrucia
tlenkiem węgla u matki [7,8,11,21]. Ryzyko
uszkodzeń i ich ciężkość zależy od stopnia i
czasu trwania niedotleniania. Vezzani i wsp.
na podstawie obserwacji 35 ciężarnych z
ostrym zatruciem tlenkiem węgla ustalili , że
utrata przytomności przez ciężarną i wysoki
stopień zatrucia nie są jedynymi czynnikami
ryzyka związanymi z występowaniem zaburzeń funkcji mózgu u płodów. W opisanej
grupie takie powikłania wystąpiły również
gdy stopień zatrucia oceniono jako średni
co świadczy o tym, że bardzo trudno jest
określić rokowanie dla płodu w tej populacji
ciężarnych [22]. Poziom karbokshemoglobiny u matki nie jest dobrym wskaźnikiem
służącym do oceny stopnia zatrucia u płodu.
Nie odzwierciedla w sposób specyficzny

poziomu tlenku węgla w hemoglobinie płodowej i tkankach płodu. Służy natomiast do
potwierdzenia ekspozycji na tlenek węgla.
Koren i wsp. posłużyli się pięciostopniową
skalą ciężkości zatrucia tlenkiem węgla i
stwierdzili, że w stopniu 1-2 rokowanie dla
płodu jest dobre, natomiast w stopniu 4 i 5
ryzyko śmierci i powikłań u płodu jest bardzo
wysokie [23]. Towers i Corcoran opisali 3
przypadki zatrucia tlenkiem węgla u kobiet
w trzecim trymestrze ciąży. W przeprowadzonym po ekspozycji badaniu kardiotokograficznym wystąpiły oznaki niedotlenienia
płodu w postaci tachykardii i zawężenia
oscylacji. Po wdrożeniu terapii tlenem, w
czasie 45-90 minut uzyskiwano zwolnienie
częstości pracy serca płodu oraz pojawienie
się akceleracji [24]. Największe opublikowane do tej pory badanie obejmujące populację
kobiet ciężarnych po zatruciu tlenkiem węgla
pochodzi z Francji i obejmuje okres od 1983
do 2008 roku. U 232 dzieci, które były narażone na ekspozycję CO w łonie matki nie
stwierdzono odchyleń od normy w stosunku
do pozostałej populacji pod względem masy
ciała, wzrostu i rozwoju psychoruchowego
w 6-cio letnim okresie obserwacji [25]. Do
chwili obecnej nie opracowano polskich
wytycznych dotyczących postępowania z
kobietą ciężarną po zatruciu tlenkiem węgla.
Leczenie takich przypadkach opiera się na
schematach stosowanych dla pacjentów nie
będących w ciąży.
Klasyczną terapię zatrucia CO rozpoczyna się jak najszybciej, już na miejscu
zdarzenia, używając 100% tlenu normobarycznego o najwyższym możliwym przepływie i kontynuuje tak długo, aż COHb spadnie
poniżej 5%. Leczenie terapią hiperbaryczną
(HBO) wskazane jest u kobiet ciężarnych
przy COHb>25% lub COHb>15% i utrzymujących się zaburzeniach neurologicznych i
kardiologicznych lub z kwasicą metaboliczną pomimo leczenia normo barycznego [2].
Terapia HBO powoduje przyspieszone usuwanie CO z połączenia z Hb i łańcucha oddechowego w mitochondriach, jak również
zwiększa stężenie tlenu rozpuszczonego
w osoczu. Standardowo okres półtrwania
COHb wynosi od 4 do 5h, a przy terapii
HBO zmniejsza się do 20 min. Kwestia bezpieczeństwa płodu po takiej terapii jest cały
czas dyskutowana i wymaga wyjaśnienia
w badaniach naukowych. W pojedynczych
doniesieniach zaobserwowano wzrost ryzyka wystąpienia poronienia lub uszkodzenia
płodu [26,27]. W badaniach na zwierzętach
przedłużona ekspozycja na HBO powodowała poronienia i działała teratogennie
[28]. Wyniki dwóch dużych badań wskazują na duże bezpieczeństwo stosowania
terapii hiperbarycznej u kobiet ciężarnych
po zatruciu tlenkiem węgla. W badaniach
Mathieu-Nolf i wsp. opisali 501 przypadków
zatrucia tlenkiem węgla. Zgon kobiet ciężarnych wystąpił w dwóch przypadkach (0,2%)
i nie było istotnie statystycznych różnić w
tym względzie w porównaniu z populacją
kobiet nie ciężarnych. W 14 przypadkach
(3,3%) ciąża zakończyła się poronieniem,
a wady wrodzone stwierdzono u 11 dzieci
(2,5%) i również w tym względzie nie było
istotnych statystycznie różnic w porównaniu z populacją kobiet z ciążą prawidłową.
476 ciąż (95%) zakończyło się urodzeniem
483

zdrowych dzieci [29]. Wattel i wsp. w swoim
opracowaniu podają, że w każdym przypadku narażenia kobiety ciężarnej na zatrucie
tlenkiem węgla w okresie trzech tygodni
od ekspozycji, należy wykonać badania
obrazowe płodu ze szczegółową oceną
ośrodkowego układu nerwowego [30]. Ci
sami autorzy przedstawiają także własne
zalecenia co do sposobu monitorowania
płodów i noworodków matek, które uległy
zatruciu tlenkiem węgla. Zgodnie z nimi
zaraz po zatruciu tlenkiem węgla należy
wykonać badanie ultrasonograficzne i jeżeli
wynik jest prawidłowy prowadzić dalej ciążę
w sposób rutynowy. Decyzja o wykonaniu
badań specjalistycznych należy do lekarza
pediatry po porodzie. Jeżeli nie obserwuje
się nieprawidłowości w rozwoju dziecka to
brak jest wskazań do wykonywania badania
ultrasonograficznego i rezonansu magnetycznego mózgu [30].
Wnioski
Zatrucie tlenkiem węgla w czasie trwania ciąży wiąże się z ryzykiem wystąpienia
wad i uszkodzeń płodu. Może prowadzić to
do utraty ciąży oraz wystąpienia nieprawidłowości w budowie anatomicznej oraz
do zaburzeń czynnościowych głównie w
obrębie centralnego systemu nerwowego.
Terapia hiperbaryczna wydaje się być postępowaniem z wyboru u kobiet ciężarnych
po zatruciu tlenkiem węgla. Protokoły postępowania po zatruciu CO stosowane u ludzi
są dobrze tolerowane przez płód.
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