CÂTEVA ACTUALITÃÞI ÎN TOXICOLOGIE
Victor A. Voicu, Radu Macovei, Oana Avram

CONDUITA MEDICALÃ ÎN
INTOXICAÞIILE ACUTE
1. STABILIZAREA INIÞIALÃ
Se efectueazã o examinare rapidã, destinatã sã identifice perturbãrile funcþiilor vitale.
Se impune aplicarea unor mãsuri imediate de
corectare a tulburãrilor cu risc vital.
PRIORITATEA I: cãile respiratorii, ventilaþia, oxigenarea
Obstrucþia cãilor respiratorii poate fi consecutivã acumulãrii de secreþii, edemaþierii
mucoasei, deplasãrii posterioare a rãdãcinii
limbii, corpi strãini, traumatism.
Simptome sugestive:
- dispnee
- disfonie
- cianozã
- diaforezã
- tahipnee
- retracþie intercostalã
Mãsuri de prim ajutor:
- îndepãrtarea corpilor strãini
- aspirarea secreþiilor
- evitarea deplasãrii posterioare a rãdãcinii
limbii prin poziþionarea pacientului în
poziþie de siguranþã
- pipa Guedel
- ventilaþie pe mascã cu balon Ruben
- intubaþie orotrahealã
- ventilaþie mecanicã asistatã
PRIORITATEA a IIa: sistemul cardiovascular (circulaþia, tulburãri de ritm, HTA, hTA)
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Simptome sugestive:
- tegumente reci
- cianozã
- tahicardie
- bradicardie
- aritmie
- insuficienþã circulatorie perifericã
Mãsuri de prim ajutor:
- cateterizarea unei vene periferice
- administrarea de soluþii glucozate ºi
polielectrolitice
- administrarea de soluþii macromoleculare
(dextran, Hemacel, Haes)
- administrarea de substanþe vasoactive
(dobutaminã, dopaminã, noradrenalinã)
- monitorizarea EKG
- transportul bolnavului în terapie
intensivã
PRIORITATEA a III-a: starea SNC
Simptome sugestive:
- letargie
- agitaþie
- delir, halucinaþii
- modificãri ale diametrului pupilar
- reflex fotomotor pãstrat sau modificat
- convulsii
- comã
Mãsuri de prim ajutor:
Vizeazã utilizarea unor metode de susþinere generalã a SNC pânã la identificarea toxicului. Se administreazã glucozã 10% - 250 ml
(se testeazã, în prealabil, rapid, glicemia), tiaminã
 100 mg, naloxonã 0,4  2 mg (pânã la 10 mg)
la comatoºii de cauzã necunoscutã; la toþi
pacienþii deprimaþi este necesarã administrarea

oxigenului. În cazul convulsiilor se administreazã
diazepam 5-10 mg i.v.sau fenitoin pânã la 1 g i.v
(40  50 mg/min).
2. DECONTAMINAREA
Decontaminarea externã
Se referã la îndepãrtarea toxicelor de la
nivelul suprafeþelor corpului, în speþã de la
nivelul ochilor ºi pielii.
Decontaminarea ochilor se realizeazã prin
irigarea abundentã cu soluþie clorurosodicã
izotonicã, timp de 15  20 de minute.
Decontaminarea pielii se realizeazã
conform aceloraºi principii.
Substanþele acide sau alcaline nu se
decontamineazã prin neutralizare.
Anumite substanþe chimice necesitã
tratament special:
m pentru Na ºi Li se acoperã pielea expusã
cu ulei mineral
m pentru fosforul alb se utilizeazã soluþie
de sulfat de cupru
m pentru acidul fluorhidric se utilizeazã
gluconat de calciu local ºi intradermic.
Decontaminarea internã
1. Producerea emezei:
Indicaþii ºi restricþii: intoxicatul în stare
vigilã - la maximum 4  6 ore dupã ingestia
toxicului (optim 1  2 ore)
Contraindicaþii:
- copii sub 6 luni
- stare comatoasã
- ingestie de substanþe corozive
- hidrocarburi slab absorbabile (risc de
aspiraþie ºi pneumonie chimicã): gazolina, kerosen, s.a.
Precauþii:
- intoxicaþii cu compuºi care produc rapid
convulsii (antidepresive triciclice,
stricnina, izoniazida, camfor, s.a.)
- intoxicaþii cu compuºi care se absorb ºi
produc rapid coma (barbiturice, cloralhidrat, triciclice, s.a.)
- bolnavi cu diatezã hemoragicã
- hipertensiune
- sarcinã avansatã

Substanþe emetice utilizabile
- Sirop de Ipeca 30 ml (se poate repeta la
30 minute) cu efect la 15  30 minute
- Apã caldã sãratã
- Detergent lichid 30 ml
- Stimulare mecanicã faringianã
2. Spãlãtura gastricã: metoda este utilã
la pacienþii la care nu este indicatã emeza
Indicaþii:
- comã
- convulsii
- medicamente cu alterare rapidã a constienþei
- pânã la 4  6 ore postingestie (optim 1 
2 ore)
Contraindicaþii:
- ingestia de corozive
- hemoragie digestivã
- absenþa toxicelor în stomac
Spãlãtura gastricã se efectueazã cu ser
fiziologic sau apã pe sonda nazo-gastricã cu
protecþia cãilor aeriene superioare, pânã când
lichidul de spãlãturã gastricã este limpede.
3. Administrarea cãrbunelui activat
Dupã emezã, spãlãturã gastricã, sau în
locul acestora, se recomandã administrarea
cãrbunelui activat, care previne absorbþia
digestivã a toxicelor.
Mecanismul de acþiune al cãrbunelui
activat constã în adsorbþia unor toxice.
Se reþine importanþa remarcabilã a administrãrii precoce dupã ingestia toxicelor (optimal
în prima orã). Excepþie în acest sens fac substanþele cu recirculaþie enterohepaticã (în aceste condiþii administrarea de cãrbune activat întrerupe
circuitul respectiv, favorizând eliminarea toxicelor). Cãrbunele activat repetat creºte eliminarea
toxicelor adsorbabile, chiar dacã acestea nu realizeazã recircularea enterohepaticã (exsorbþie).
Doza de cãrbune activat este cuprinsã între 30 
100 g (doza medie 50 g).
Substanþe cu recirculaþie enterohepaticã:
- colchicina
- antidepresive triciclice
- salicilaþi
- digoxina
- fenotiazine
- izoniazida
- digitoxina
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- fenitoina
- hidrocarburi halogenate
4. Administrarea de purgative osmotice
Se folosesc pentru încheierea procedurilor
de decontaminare digestivã.
Cel mai uzitat purgativ din Toxicologia
Clinicã este sulfatul de magneziu (15  20 g).
Alte catarctice folosite sunt citratul de
magneziu, 20  30 g în soluþie 10%, sorbitol 240
ml 20%, manitol 200 ml 20%.
Precauþii în privinþa administrãrii purgativelor: insuficienþa renalã preexistentã, hipertensivi, insuficienþa cardiacã, diaree, diselectrolitemie, intervenþii chirurgicale intestinale
recente.
5. W.B.I (Whole bowel irigation) irigarea totalã a intestinului
Foloseºte soluþii de polietilenglicol în
cantitate mare asociate cu soluþii polielectrolitice.
3. EVALUAREA COMPLETÃ A
INTOXICATULUI ACUT
Dupã aplicarea unor mãsuri medicale
adecvate, care permit stabilizarea funcþiilor vitale
ºi a mãsurilor de împiedicare a absorbþiei

toxicului la poarta de intrare, medicul are rãgazul
sã treacã la evaluarea completã a pacientului în
scop diagnostic, care constã în:
- istoricul intoxicaþiei din anamnezã sau
din anturaj
- examenul fizic, diagnostic clinic
prezumtiv (tabel 1)
- diagnostic clinic diferenþial
- prelevarea probelor pentru determinãri
paraclinice ºi toxicologice
- diagnostic de certitudine
4. METODE TERAPEUTICE DE
CREªTERE A ELIMINÃRII
TOXICELOR DIN ORGANISM
Fiecare metodã de intensificare a epurãrii
toxicelor din organism are limite ºi particularitãþi,
fiind aplicatã diferenþiat în raport cu toxicul
incriminat, cu caracteristicile fizico-chimice ºi
moleculare bine definite.
1. Diureza forþatã  metoda uzualã
aplicatã în Toxicologia Clinicã, asociatã sau nu
cu modificarea de pH plasmatic ºi urinar. Pentru
ca toxicele incriminate sã rãspundã la modificãrile de pH urinar trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii:
Tabel 1.
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- sã se elimine nemodificate pe cale urinarã
- sã fie un electrolit slab, cu un pKa adecvat
în mediu acid sau alcalin
- toxicul sã fie distribuit preferenþial în
compartimentul extracelular
- proporþia legãrii de proteinele plasmatice
sã fie redusã
Diureza forþatã se poate efectua cu diuretice cu plafon înalt (furosemid 40  80 mg), asociate cu diuretice osmotice, manitol 20% - 200
ml i.v., soluþii hipertone (glucozã 10%), încãrcare
lichidianã (soluþii perfuzabile glucozate, ser
fiziologic, soluþie Ringer º.a.)
2. Modificarea pH-ului plasmatic ºi
urinar. Diureza alcalinã se aplicã pentru
creºterea eliminãrii acizilor slabi:
- salicilaþi
- barbiturice
Eliminarea este favorizatã ºi de modificãrile pH-ului plasmatic, alcalinizarea modificând
raportul dintre fracþia ionizatã (care creºte) ºi cea
neionizatã (care scade), cu redistribuþie consecutivã a toxicului. Alcalinizarea se efectueazã cu
bicarbonat de sodiu, 1-2 mEq/Kgc, THAM- în
perfuzie 0,5 ml/Kgc. Valoarea pH-ului urinar
trebuie sã fie, preferabil, între 7,5  8.
Diureza acidã este tehnic mai dificilã ºi mai
puþin utilizatã. Este recomandatã în intoxicaþiile
cu substanþele cu caracter bazic:
- amfetamine
- chinidina
- stricnina
Se efectueazã cu clorurã de amoniu  75
mg/kgc/zi pe cale oralã, divizatã în 4-6 prize sau
i.v.-soluþie 2% sau cu acid clorhidric  0,2mEq/
kgc/orã din concentraþia 0,1M; acidul ascorbic,
utilizat în acelaºi scop are un efect discutabil;
pH-ul este preferabil sã ajungã între 5,5  6.
Contraindicaþiile acidifierii urinare:
- insuficienþa hepaticã
- disfuncþie renalã
- mioglobinurie
3. Hemodializã. Este eficientã pentru un
numãr limitat de intoxicaþii. Se admite cã dializa
este eficientã dacã creºte eliminarea toxicului cu
cel puþin 30% faþã de clearence-ul uzual.
Caracteristici care condiþioneazã eficienþa
hemodializei:
- masa molecularã a toxicului < 500
- hidrosolubilitate

- volum aparent de distribuþie mic (< 1 litru/
kgc)
- legare redusã de albuminele plasmatice
Dintre toxicele care beneficiazã de
indicaþia hemodializei menþionãm:
- etanol
- metanol
- etilenglicol
- salicilaþi
- fenobarbital
- litiu
- teofilina
- bromuri
- glutetimida
- pentobarbital
- digitoxin
Complicaþiile hemodializei:
- hipotensiune
- hipoxemie
- sângerare
- embolie
- tulburãri de ritm cardiac
4. Hemoperfuzia. Este metoda de epurare
care presupune pasajul sângelui, prin pompare,
printr-un dispozitiv conþinând particule de
cãrbune sau rãºini neionice acoperite cu diverºi
polimeri. Limitele sunt mai restrânse în cazul
hemoperfuziei decât în cazul dializei (greutate
molecularã, legarea de albuminele plasmatice,
hidrosolubilitate).
Factorii care influenþeazã clearence-ul unor
toxice prin hemoperfuzie sunt: debitul fluxului
sanguin, afinitatea toxicelor faþã de materialul
adsorbant, volumul aparent de distribuþie,
concentraþia plasmaticã.
Indicaþii:
- barbiturice cu duratã scurtã de acþiune
- sedativ-hipnotice nebarbiturice (glutetimida, meprobamat s.a)
- compuºi cu efecte toxice tardive
- disopiramida
- fenitoina
- cloramfenicol
Contraindicaþii:
- stãri de ºoc
- coagulopatii
Complicaþii:
- trombocitopenie
- hemoragie consecutiv heparinizãrii
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- leucopenie
- embolie gazoasã
- hipoglicemie, hipocalcemie
- hipotensiune arterialã
5. Cãrbune activat seriat. Constã în administrarea de cãrbune activat repetat la 4  6 ore.
Metoda are eficienþã în intoxicaþiile cu compuºi
care prezintã recirculaþie enterohepaticã, dar ºi
pentru alte toxice circulante adsorbabile . Dintre
aceºtia mentionãm:
- digoxina
- compuºi organo-cloruraþi
- compuºi N-metil-mercurici
- penicilamina
- amiodarona
- digitoxina
- carbamazepina
- fenitoina
- salicilaþi
- fenotiazine
- fenilbutazona
- cloralhidrat
Metoda creºte marcat de asemenea ºi
eliminarea compuºilor de tip fenobarbital ºi
benzodiazepine.
6. Oxigenoterapie hiperbarã. Este consideratã drept o metodã de creºtere a vitezei de
eliminare a toxicului. Timpul de înjumãtãþire al
carboxihemoglobinei scade de la 250 de minute,
în aerul atmosferic, la 47 de minute dupã administrare de oxigen 100% ºi la 22 de minute la
2,5 atm oxigen hiperbar.
Indicaþii:
- intoxicaþia cu oxid de carbon
- intoxicaþia cu hidrogen sulfurat
- cianuri
Complicaþii:
- ruptura traumaticã de timpan
- sinuzita acutã
- nevrita opticã
- pneumotorax
- convulsii
- explozie
- incendiu
7. Plasmafereza. Presupune indepãrtarea
automatã a plasmei ºi reintroducerea componentei celulare în circulaþia pacientului.
Este de actualitate; se poate aplica atât în
intoxicaþia acuta simplã, cât ºi în cea polimedicamentoasã. Se utilizeazã pentru toxicele legate
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în proporþie majorã de albuminele plasmatice, care
au un volum redus de distribuþie ºi nu sunt
dializabile sau hemoperfuzabile. Efectele
nedorite sunt reduse în comparaþie cu alte metode
de epurare extracorporealã.
8. Exsanguinotransfuzia. Reprezintã
înlocuirea sângelui intoxicatului cu sânge proaspãt. Se preconizeazã potenþial în methemoglobinemie gravã la pacienþii care nu rãspund
adecvat sau nu tolereazã albastru de metilen. De
asemenea, se recomandã pentru cazurile de
hemolizã masivã toxicã (Hb liberã > 1,5 g%).
5. ANTIDOT  ANTIDOTISM
Antidoturile pot fi specifice pentru un
anumit toxic sau nespecifice, vizând implicit
grupe mari de toxice. Administrarea antidoturilor
specifice implicã cunoaºterea diagnosticului
etiologic al intoxicaþiei.
Antidotul este un compus medicamentos
care modificã cinetica (mecanism toxocinetic)
unui agent chimic, geneza ºi/sau intensitatea
efectului toxic (mecanism toxodinamic).
Clasificarea antidoturilor în raport cu
urgenþa utilizãrii lor (dupã IPCS, 1997)
A. Antidoturi disponibile imediat (30
minute)
B. Antidoturi disponibile în 2 ore
C. Antidoturi disponibile în 6 ore
Sub raportul eficienþei clinice antidoturile
se clasificã în:
1. Antidoturi cu eficienþã bine demonstratã
2. Antidoturi larg folosite, dar care necesitã
cercetãri suplimentare pentru stabilirea eficienþei
ºi indicaþiilor
3. Antidoturi cu eficienþa discutabilã
ANTIDOTURI PRINCIPALE
1. N-Acetilcisteina
Mecanism de acþiune:
N-Acetilcisteina acþioneazã ca substituent
sau regenerator de glutation, prevenind acumularea de intermediari toxici rezultaþi din metabolizarea paracetamolului supradozat. Acþioneazã ºi direct asupra acestor metaboliþi cu
reactivitate chimicã deosebitã.
Utilizare clinicã:
- intoxicaþia cu paracetamol
- intoxicaþia cu tetraclorurã de carbon
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Precauþii:
N-Acetilcisteina trebuie administratã
preferabil în 8-12 ore de la ingestie.
Cãrbunele activat adsoarbe N-Acetilcisteina in vitro ºi ca urmare nu se administreazã
concomitent.
Reacþii adverse: greaþã, vomã, rinitã, febrã
sunt rare.
Posologie:
Doza oralã de saturare este de 140 mg/kg
diluat la 5%, urmatã de 70 mg/kg la fiecare 4
ore, pânã la 17 doze în cazuri grave.
Calea i.v. poate fi abordatã cu doze de 150
mg/kg în soluþie de dextrozã 5%, 200 ml
perfuzatã în 15-60 minute urmatã de: 50 mg/kg
în 500 ml dextrozã 5% în 4 ore ºi 100 mg/kg

într-un litru de dextrozã 5% în urmatoarele 15 ore
(doza totalã 300 mg/kg în 20 de ore).
2. Adrenalina
Catecolaminã fiziologicã cu efecte alfa ºi
beta adrenergice directe
Se utilizeazã pentru combaterea ºocului
anafilactic ºi hipotensiunii sau tulburãrilor cardiace din intoxicaþia cu beta-blocante adrenergice, calciu-blocante ºi a altor compuºi cardiotoxici deprimanþi.
Dupã administrarea i.v. efectul este rapid,
de scurtã duratã. Dupã administrarea s.c.,
efectul se instaleazã în 5  10 minute ºi dureazã
20 de minute.
Posologie:
Pentru anafilaxie 0,5  1 ml (soluþie 1/
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10.000) i.v. la fiecare 5  10 minute sau perfuzie
14 mg/kgcorp/min. Alternativ se poate
administra ºi endotraheal, pe sondã, 5 ml din
soluþia 1/10.000. Pentru combaterea
hipotensiunii se administreazã 1 mg/min, dozã
care se poate creºte la fiecare 5 minute în funcþie
de rãspunsul clinic.
3. Albastrul de metilen
Mecanism de acþiune:
Albastrul de metilen acþioneazã ca transportor de electroni pentru calea hexozomonofosfat, care reduce methemoglobina la
hemoglobinã. La pacienþii cu methemoglobinemie, methemoglobin-reductaza eritrocitarã
reduce albastru de metilen la leucometilen, fãrã
culoare, care la rândul sãu reduce methemoglobina la hemoglobinã.
Utilizare clinicã:
La pacienþii cu methemoglobinemie de
peste 20-30%, consecutiv expunerii la methemoglobinizante (anilina, nitriti, anestezice locale).
Precauþii:
Doze mari i.v. (>7 mg/kg) pot produce
greaþã, dureri abdominale sau toracice, diaforezã,
confuzie. Albastrul de metilen poate produce
hemolizã la cei cu deficit de glucozo-6-fosfatdehidrogenazã ºi se recurge la exsanguinotransfuzie.
Eliminarea albastrului de metilen se
realizeazã pe cale renalã, administrându-se cu
atenþie în disfuncþia renalã.
Albastrul de metilen este contraindicat
pentru combaterea methemoglobinemiei consecutive nitritului de sodiu ca antidot la intoxicaþia
cu cianuri.
Posologie:
Doza uzualã este de 0,2 ml/kg din soluþie
1 % (10 mg/ml) sau 1-2 mg/kg. Doza poate fi
repetatã la 60 minute.
4. Antidot complex pentru cianuri
Doze: nitrit de amil- inhalare 30 de secunde
- 1 minut la fiecare 3 minute, nitrit de sodiu i.v.
 300 mg (10 ml soluþie 3%), urmat de tiosulfat
de sodiu 12,5 g (50 ml soluþie 25%).
Indicaþii - intoxicaþia cu :
- acid cianhidric
- cianuri, cianogene
- hidrogen sulfurat (numai methemoglobinizanþii nitriþi, fãrã tiosulfat)
286

Timiºoara, 2006

5. Atox  antidot complex pentru intoxicaþii cu organofosforice
Întruneºte proprietãþi intense anticolinergice ºi reactivatoare de colinesterazã. Foarte util
în intoxicaþiile acute, în masã, cu COF.
Doze: 1  2 fiole i.m., maximum 4 fiole/zi
Indicaþii:
- intoxicaþia cu compuºi organofosforici,
inclusiv supertoxici
6. Atropina
Doza test diagnostic 1 mg i.v. (pentru
intoxicaþia cu organofosforice)
Doze: 2  4 mg i.v.; se repetã la 10  15
minute pânã la instalarea simptomelor de
atropinizare (in toxidromul colinergic).
Indicaþii - intoxicaþii cu:
- Clitocybe , Inocybe (ciuperci)
- Organofosforice
- Carbamaþi
7. Bicarbonat de sodiu
Doze: 1  3 mEq/kg pentru a menþine pHul sangvin la 7,5 (soluþie 8,4% corespunde la 1
mEq/ml).
Indicaþii  intoxicaþia cu:
- Barbiturice
- Salicilaþi
8. Clorura de amoniu
Doze: p.o. 2 g la 6 ore, maximum 12 g/zi;
i.v. 1,5 g soluþie 1-2% la 6 ore, maximum 6 g/zi.
Indicaþii:
- amfetamine
- stricnina
- fenciclidina
9. Cãrbunele activat
Cercetarea sistematicã a proprietãþilor
adsorbante ale cãrbunelui activat, cunoscute din
prima jumãtate a secolului trecut, a fost efectuatã
în ultimile decade ale secolului nostru.
Cãrbunele activat rezultã din combustia
materialelor organice (lemn, nucã de cocos)
prelucrate ºi special tratate pentru a le creºte
capacitatea adsorbantã. Uzual, activarea se
produce prin îndepãrtarea materialelor prealabil
adsorbite ºi prin diminuarea mãrimii particulelor,
crescându-le astfel suprafaþa. Adsorbþia este
corelatã cu capacitatea de genezã a forþelor de
interacþiune de tip legãturi de hidrogen, ion-ion,
dipol-dipol ºi Van der Waals. Se admite cã
substanþele, pentru a fi optim adsorbite, trebuie
sã se gaseascã sub forma dizolvatã ºi nedisociate.

Conform ecuaþiei Henderson-Hasselbach,
bazele slabe sunt mai puþin adsorbite la pH
alcalin, iar acizii slabi la pH acid. Adosrbþia
sãrurilor metalice slab disociate scade corelat cu
scãderea pH-ului, deoarece numãrul ionilor
complecºi scade. Desorbþia, la rândul sãu, se
poate produce în special pentru acizii slabi, pe
mãsura pasajului din stomac în intestin (de la
pH acid la pH alcalin). Procesul de desorbþie
poate fi redus prin administrarea repetatã de
cantitãþi mari de carbune, pentru a anula scãderea
afinitãþii compusului consecutiv scãderii de pH.
Simpla adsorbþie nu poate explica remarcabila eficienþã a cãrbunelui activat asupra vitezei
de eliminare a unor compuºi, chiar dacã aceºtia
nu au o circulaþie entero-hepaticã semnificativã.
Spre exemplu, clearence-ul fenobarbitalului la
pacienþii netrataþi este de 4 ml/min, în diureza
alcalinã de 7 ml/min, prin hemodializã ºi hemoperfuzie de 60, respectiv 77 ml/min ºi de 84 ml/
min la administrarea de cãrbune activat seriat.
Aspectul acesta remarcabil se întâlneºte în intoxicaþia cu carbamazepinã, teofilinã, salicilaþi, etc.
Se admite în acest context ca mecanism
suplimentar un fenomen de exsorbþie enterocapilarã, respectiv difuzia compusului din sânge în
lumenul intestinal.
Acest mecanism creºte semnificativ
clearence-ul sistemic al toxicului, se instaleazã
rapid ºi este dependent de fluxul sanguin, de
afinitatea toxicului pentru cãrbunele activat, de
existenþa unei lungi faze de distribuþie a compusului, de un volum redus de distribuþie a acestuia
ºi o legare redusã de albuminele plasmatice.
Dintre substanþele adsorbite de cãrbunele
activat se menþioneazã acidul acetilsalicilic, paracetamolul, barbituricele, glutetimida, fenitoinul,
teofilina, antidepresivele triciclice, alþi compuºi
organici sau anorganici. Fac excepþie alcoolii,
causticele, fierul, litiul, etc. Eficienþa cãrbunelui
activat este invers proporþionalã cu timpul scurs
de la ingestia toxicului ºi direct proporþionalã
cu cantitatea de cãrbune administratã.
Pe voluntari umani, dacã raportul cãrbune
- medicament (toxic) variazã de la 2,5/1 la 50/1,
excreþia urinarã a medicamentului în 48 de ore
variazã de la 37% la 4 % (Howland, 1990). Prezenþa alimentelor în stomac scade capacitatea
adsorbantã a cãrbunelui.

Deºi cãrbunele activat nu are toxicitate
directã, pot apãrea rareori complicaþii consecutive aspiraþiei odatã cu conþinutul gastric, sau
poate determina vomã, constipaþie ºi uneori
diaree.
Dintre contraindicaþiile, de asemenea rare,
ale cãrbunelui activat menþionãm:
- nu se administreazã înainte, concomitent
sau imediat dupã, siropul Ipeca (adsoarbe
Ipeca ºi interfereazã cu proprietãþile emetice ale acesteia);
- nu se administreazã înainte, concomitent
sau dupã un antidot oral, decât dacã se
ºtie cã nu interfereazã cu adsorbþia
acestuia.
Doza de cãrbune activat este de 1 g/kg,
doza oralã de minim 15 g. Doza uzualã pentru
adulþi sau adolescenþi este de 60-100 g. Administrarea se efectueazã sub formã de suspensie sau
pastã cu apã, care se ingerã sau se administreazã
pe tubul orogastric.
Cãrbunele activat poate fi administrat oral
la fiecare 4 ore ºi poate fi deosebit de eficient în
cazul toxicelor care realizeazã o recirculaþie enterohepaticã (digitalice, glutetimidã, organoclorurate, izoniazidã, salicilaþi, antidepresive
triciclice, etc), dar în mãsurã semnificativã ºi la
cele care nu posedã aceastã caracteristicã
toxocineticã.
10. Dantrolenul
Mecanism de acþiune:
Dantrolenul este un derivat de hidantoinã,
cu efecte relaxante asupra musculaturii striate,
ca urmare a blocãrii eliberãrii calciului, activator
al contracþiei musculare, din reticulul sarcoplasmic. Sunt mai sensibile la acþiunea dantrolenului unitãþile motorii rapide.
Acþiunea dantrolenului este relativ specificã la nivelul musculaturii striate.
Este indicat pentru tratamentul hipertermiei maligne, hipertermiei ºi rabdomiolizei produse de toxice care induc hiperactivitate muscularã striatã ºi în alte tipuri de hipertermie toxicã
(salicilaþi, dinitrofenol, anticolinergice, º.a.)
Utilizare clinicã:
Hipertermia malignã (dupã anestezice
generale în asociere sau poststress).
Profilaxia hipertermiei maligne (la predispuºi genetic).
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Sindromul neuroleptic malign.
Administrat oportun dantrolenul a schimbat net prognosticul hipertermiei maligne.
Posologie:
1 mg/kg corp i.v. iniþial, dozã repetabilã
pânã la doza de 10mg/kg corp/zi maxim. Pe cale
oralã (preventiv), se administreazã în dozã de 12 mg/kg corp (maxim 100 mg) de 4 ori pe zi
timp de 2 zile.
11. Deferoxamina
Mecanism de acþiune:
Deferoxamina este un siderocrom, produs
de bacteria Streptomyces pilosus, care cheleazã
specific fierul, generând ferioxamina.
Aceasta din urmã este un produs de culoare
roºie, solubil în apã ºi rapid excretabil pe cale
renalã, colorând urina în roz.
Formarea complexului menþionat este mai
rapidã în mediul acid, dar excreþia este mai rapidã
în urina alcalinã.
Utilizare clinicã:
- intoxicaþia cu fier ºi posibil cu aluminiu
- în tratamentul cronic al hemocromatozelor (sideroze)
Precauþii:
Administrarea deferoxaminei pe cale oralã,
pentru prevenirea absorbþiei compuºilor cu fier
din tubul digestiv, creºte, din contrã, absorbþia
fierului, ca urmare a formãrii ferioxaminei. Cãrbunele activat adsoarbe complexul ferioxamina.
Administrarea rapidã i.v. produce înroºire,
eritem, urticarie, hipotensiune ºi ºoc. Se impune
monitorizarea TA în timpul perfuziei.
Administrarea deferoxaminei timp îndelungat poate genera cataractã. De asemenea,
administrarea prelungitã în doze mai mari de 40
mg/kg la pacienþi cu talasemie, poate genera
hipoacuzie, hemeralopie, tulburãri de câmp
vizual, degenerare pigmentarã retinianã toxicã,
neuropatie opticã ºi pierderea acutã a vederii.
Posologie:
Doza uzualã de deferoxaminã, pentru o
intoxicaþie de gravitate moderatã pânã la severã,
este de 15 mg/kg/h i.v. pânã la un total de 90
mg/kgc.
Doza maximã este de 6 g pentru 24 de ore.
Ca alternativã, se poate administra 90 mg/kg la
fiecare 8 ore pe cale i.m.
Doza oralã 5-10 g dizolvate în apã ºi
bicarbonat de sodiu 1%.
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12. Diazepam
Compus benzodiazepinic larg utilizat.
În toxicologie este recomandat ca anticonvulsivant uzual ºi uneori cu valoare antidoticã
distinctã (în intoxicaþia cu organofosforice, dupã
administrarea atropinei ºi reactivatorilor de
colinesterazã, în intoxicaþia cu clorochin,
sindrom de întrerupere la etilici s.a.).
Doza uzualã 5  10 mg i.v., dozã repetabilã
la 10-15 minute pânã la maxim 30 mg. La copiii
sub 5 ani, 0,2  0,5 mg pânã la maxim 5 mg;
copiii peste 5 ani, 1-2 mg pânã la maxim 10 mg.
În intoxicaþia cu clorochin (cardiotoxicitate) dozele de diazepam recomandate sunt
neobiºnuit de mari (1 mg/kg corp i.v.) care se
administreazã dupã IOT ºi ventilaþie mecanicã.
13. Dimercaprol
Mecanism de acþiune:
Dimercaprolul cheleazã metalele grele,
prevenind interacþiunea acestora cu grupãrile
sulfhidril endogene. Rezultã un compus tip
mercaptid, mai puþin toxic ºi excretabil pe cale
urinarã.
Utilizare clinicã:
- intoxicaþia cu arsenic
- terapia adjuvantã în encefalopatia acutã
saturnianã
- intoxicaþia cu aur
- intoxicaþia cu mercur anorganic
- posibila utilitate în intoxicaþia cu antimoniu, bismut, crom, nichel, cupru, zinc,
tungsten.
Precauþii:
Consecutiv injectãrii pot apãrea frecvent
hipertensiune, tahicardie, care pot dura câteva
ore. Trebuie administrat cu prudenþã la hipertensivi.
Administrarea se face i.m. profund, datoritã durerii locale pe care o produce dimercaprolul ºi tendinþei de a genera abcese aseptice.
La copii poate genera febrã, dupã a doua
sau a treia administrare.
Dimercaprolul are potenþial nefrotoxic.
Eliminarea dimercaprolului necesitã metabolizare hepaticã, de unde contraindicaþia administrãrii la cei cu disfuncþie hepaticã.
Este, de asemenea, contraindicat în intoxicaþia cu plumb ºi cadmiu la adult.

Posologie:
Administrarea i.m. profundã, 3-5 mg/kg la
4 ore, în primele douã zile ºi ulterior, de douã
ori pe zi, timp de o sãptãmânã.
La doze mai mari de 5 mg/kg, mulþi pacienþi
pot manifesta vomã, convulsii ºi chiar comã.
14. Dopamina
Dopamina este o catecolaminã endogenã
cu efecte stimulatoare alfa ºi beta-adrenergice
(direct ºi indirect) precum ºi dopaminergice
(specific).
La doze mici, 1  5 mg/kg corp/min, stimuleazã receptorii b1 adrenergici (creºte contractilitatea ºi frecvenþa cardiacã) ºi, pe cale dopaminergicã, creºte fluxul sanguin renal ºi mezenteric.
La doze mari (>10  20 mg/kg corp/min)
predominã stimularea alfa adrenergicã, cu
vasoconstricþie perifericã (efect vasopresor).
Debutul acþiunii dupã administrare i.v.: 5
minute; durata acþiunii: < 10 minute.
Antagonizeazã, uzual nespecific, scãderea
debitului cardiac ºi a tensiunii arteriale prin
mecanisme toxice.
La doze mici corecteazã hipotensiunea
consecutivã venodilatatiei ºi/sau scãderii
debitului cardiac.
La doze mai mari corecteazã hipotensiunea
consecutivã scãderii marcate a rezistenþei
vasculare periferice.
Posologia este corelatã cu situaþia clinicã
ºi intenþia terapeuticã rezultând din corelaþia
dozã-efect prezentatã.
15. Dobutamina
Dobutamina este un derivat sintetic al
dopaminei. Este un agonist direct al receptorilor
alfa 1 adrenergici ºi receptorilor beta adrenergici.
În doze uzuale creºte net debitul cardiac,
fãrã modificãri semnificative asupra rezistenþei
periferice. Efectele sale hemodinamice sunt mai
stabile decât cele ale dopaminei (dobutamina
actioneaza exclusiv prin mecanisme directe
asupra receptorilor adrenergici).
În doze mici (2-10 mg/kg corp/min) la
normotensivi cu fenomene de insuficienþã
cardiacã congestivã, dobutamina amelioreazã
debitul cardiac, cu modificãri reduse ale frecvenþei cardiace (scade în acelaºi timp presiunea intraventricularã, ameliorând irigaþia miocardicã).
Dobutamina se poate utiliza în antagonizarea fenomenelor de deprimare miocardicã

toxicã (beta blocante adrenergice ºi calciublocante), uneori fiind oportunã asocierea cu
dopamina.
Posologie:
1-10 mg/kg corp/min, perfuzie continuã i.v.
16. Etanol
Doze: i.v. 750 mg/kgc, doza de întreþinere
100-150 mg/kgc/orã; oral: doza de saturare 125
ml soluþie 43%, urmatã de doza de intreþinere de
15 ml/orã (cca 7 g etanol/orã, eliminare
metabolicã).
Indicaþii  intoxicaþii acute cu:
- metanol
- etilenglicol
17. Etilendiamintetraacetatul disodic
monocalcic
Mecanism de acþiune:
Metalele grele di- ºi trivalente substituie
calciu din EDTANa2Ca, formând un complex
stabil care se eliminã pe cale renalã.
Metalele care pot fi chelate de
EDTANa 2 Ca sunt: plumbul, zincul ºi, cu
eficienþã mai redusã, fierul, cuprul, manganul ºi
cadmiul.
Utilizare clinicã:
Intoxicaþiile acute cu plumb, cadmiu, cupru
ºi zinc.
Precauþii:
Este necesarã administrarea de fluide în
cantitãþi adecvate, pentru a evita posibila necrozã
tubularã renalã reversibilã, ca urmare a
administrãrii EDTANa2Ca
Administrarea prelungitã a EDTANa2Ca
poate genera deficit de zinc ºi vitamina B6 în
organismul respectiv.
Administrarea i.v. rapidã poate genera
hipertensiune intracranianã. Administrarea i.v. de
EDTANa2Ca se efectueazã cu soluþii diluate,
respectiv în concentraþie de 2-4 mg/ml, infuzate
timp de 1-2 ore. Se poate utiliza ca alternativã ºi
calea i.m.
Posologie:
Uzual se administreazã 20-30 mg/kg /zi
(1000-1500 mg/m2/zi) în trei prize, timp de 5
zile, pe cale i.v. sau i.m.
Se face o pauzã de 2 zile pentru evaluarea
eficienþei clinice (prin dozarea plumbului
sanguin ºi urinar ºi a nivelului protoporfirinei
eritrocitare).
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Se poate administra în asociere cu
dimercaprolul, crescându-se astfel eliminarea
plumbului, mai ales în cazul encefalopatiei acute
saturniene.
18. Flumazenil
Mecanism de acþiune:
Flumazenilul este un derivat de imidobenzodiazepinã, antagonist specific al benzodiazepinelor prin blocarea competitivã a
receptorilor respectivi.
Efectele hipnotice ºi sedative ale benzodiazepinelor sunt rapid combãtute.
Utilizarea clinicã:
- combaterea efectelor deprimante excesive ale benzodiazepinelor;
- în scop diagnostic-pentru a confirma sau
infirma o intoxicaþie acutã cu benzodiazepine
Precauþii:
La injectarea rapidã poate genera greaþã,
vomã, anxietate, palpitaþii.
Posologie:
Doza iniþialã i.v. este de 0,3 mg; dacã
efectele asupra deprimãrii nu sunt semnificative,
în 60 de secunde, se administreazã o nouã dozã,
pânã la doza totalã maximã de 2 mg. Lipsa de
rãspuns clinic adecvat sugereazã un alt tip de
intoxicaþie.
În perfuzie poate fi administrat diluat cu
clorurã de sodiu izotonicã sau cu glucozã 5%.
19. Glucagonul
Mecanism de acþiune:
Glucagonul, prin efectele sale de stimulare
a receptorilor non-beta-adrenergici, creºte contractilitatea miocardicã, antagonizând deprimarea acestei funcþii consecutiv supradozãrii
blocanþilor beta-adrenergici.
Inotropismul pozitiv este direct corelat cu
creºterea AMP ciclic.
Utilizare clinicã:
Intoxicaþia cu beta-blocante adrenergice.
Precauþii:
Consecutiv administrãrii de glucagon pot
apare greatã, vomã, hiperglicemie, reacþii de
hipersensibilizare.
Posologie:
Administrarea i.v. a unei doze de 50-150
mg/kg într-un minut poate fi urmatã de 1-5 mg/
orã în perfuzie. Poate fi necesarã ºi administrarea
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de izoproterenol sau dobutaminã pentru creºterea
contractilitãþii cardiace.
20. Gluconat de Ca 10%
Doze: i.v. 0,2  0,5 ml/kgc
Indicaþii-intoxicaþia cu:
- blocante de calciu
- hipocalcemie prin intoxicaþie cu
etilenglicol
- expunerea cutanatã la acid fluorhidric 
infiltraþie localã.
21. Kelocianor
Dicobalt-edetatul acþioneazã prin proprietatea cianurii de a forma complexe cu metalele
tranziþionale, respectiv de a forma cu cobaltul
un complex de 5/1 (sau chiar 6/1)  în vivo.
Kelocianorul se administreazã numai în
intoxicaþii certe cu cianuri sau cianogeni (pentru
a evita efectele adverse).
Antidotul poate fi administrat în asociere
cu nitrit de sodiu ºi tiosulfat de sodiu sau cu alþi
methemoglobinizanþi. Eficienþa kelocianorului
este comparabilã cu a compuºilor methemoglobinizanþi sau inferioarã acestora.
Posologie:
Se administreazã o fiolã de 300 mg i.v. lent
(1 minut), care poate fi repetatã în absenþa unui
rãspuns clinic adecvat. Dupã kelocianor se
administreazã glucozã 20% 50 ml în perfuzie,
care reduce toxicitatea compusului.
Reacþii adverse:
Edem facial, al gâtului sau laringian, dureri
toracice, vomã, diaree, convulsii.
22. Leucovorin (acid folinic)
Component esenþial direct pentru biosinteza proteinelor, respectiv a acizilor nucleici.
Este antidotul pentru intoxicaþia cu metotrexat, trimetoprim ºi alþi antagoniºti ai acidului
folic (inhibitori ai dihidrofolatreductazei); de
asemenea este antidot alternativ (la acidul folic)
în intoxicaþia cu metanol.
În intoxicaþia cu metotrexat : administrarea
cât mai precoce, în dozã cel puþin egalã cu
metotrexatul sau 75 mg i.v. (copiii 10 mg/m2) ºi
apoi câte 12 mg la fiecare 6 ore, urmãtoarele 4
doze. Nu se administreazã oral.
Pentru alþi antagoniºti de acid folic,
leucovorinul se administreazã 5-15 mg/zi i.m.,
i.v sau oral, timp de 5-7 zile.
În intoxicaþia cu metanol (adulþi ºi copii)
se administreazã în doze de 1 mg/kgc (pânã la
50 70 mg) i.v. la fiecare 4 ore, total 2-3 doze.

Acidul folic se administreazã oral, în
aceeaºi dozã, la fiecare 4-6 ore uzual, timp de
2 zile.
23. Naloxona
Mecanism de acþiune:
Naloxona este un antagonist pur al opiaceelor, derivat semisintetic de tebainã. Efectul
antagonist se realizeazã prin blocarea competitivã a receptorilor opioizi m, k ºi s din SNC.
Utilizare clinicã:
- supradozarea cu opiacee naturale sau
sintetice (morfinã, heroinã, meperidinã,
fentanyl, etc.)
- reversia comei etilice (controversat).
Precauþii:
Poate produce sindrom de abstinenþã la
pacienþii dependenþi.
Posologie:
Pentru copii, doza uzualã este de 0,03 
0,1 mg/kg i.v.
Pentru adulþi se incepe cu 0,4  0,8 mg.
În anumite situaþii sunt necesare doze de
naloxonã de ordinul a 5 mg, pentru combaterea
supradozãrii cu unele opioide (pentazocinã,
propoxifen etc.). Poate fi administratã ºi prin
sonda endotrahealã, precum ºi s.c. sau i.m.
24. Noradrenalina
Catecolaminã fiziologicã cu efecte
predominante alfa adrenergice.
Dupã administrare i.v. efectul debuteazã
imediat ºi dureazã 1  2 minute dupã oprirea
administrãrii.
Se utilizeazã pentru combaterea hipotensiunii generate de toxice cu proprietãþi alfa blocante adrenergice, deprimante cardiace, venodilatatoare ºi în starea de ºoc (se corecteazã în
prealabil volemia, diselectrolitemia, acidoza sau
hipotermia).
Perfuzia noradrenalinei începe cu 4-8 mg/
min ºi poate creºte în funcþie de rãspunsul clinic
la fiecare 5  10 minute (4 mg noradrenalinã
într-un litru de glucozã 5% sau soluþie clorurosodicã izotonã, furnizeazã soluþia perfuzabilã
de 4 mg/ml).
25. Obidoxima
Obidoxima este diclorura de 1,3-bis
(aldoxiiminopiridinium) dimetil eterului cu
denumirea comercialã cea mai uzualã de
Toxogonin® (Merck). Este condiþionatã uzual în
fiole de 1 ml soluþie apoasã 25%.

Mecanism de acþiune ºi efecte farmacoterapeutice:
Obidoxima este un compus cu proprietãþi
reactivatoare ale colinesterazelor fosforilate,
având marcate efecte antidotice specifice în
intoxicaþia cu anticolinesterazice organofosforice
(ex.paration, paraoxon, DDVP, malation, dipterex etc.) Reactivarea de cãtre obidoxima a colinesterazelor blocate (fosforilate) este mai marcatã
ºi efectele terapeutice intensificate cu cât se
administreazã mai precoce în raport cu momentul
intoxicaþiei. Administrarea tardivã, la interval de
mai multe ore de la pãtrunderea toxicului în organism ºi în raport de tipul compusului incriminat,
poate fi fãrã consecinþe asupra colinesterazelor
blocate sau cu efecte reduse.
Administrarea de obidoxima trebuie sã se
efectueze cât mai precoce la locul accidentului,
dupã o prealabilã injectare de atropinã (3  5 mg
i.v. sau i.m. iniþial ºi în continuare la 10  15 minute
interval, pânã la apariþia semnelor de supradozare
atropinicã). Asocierea atropinã  obidoximã în
secvenþa menþionatã intensificã remarcabil
efectele terapeutice în intoxicaþia cu compuºi
organo-fosforici, printr-un mecanism de potenþare
farmacodinamicã.
Mod de administrare ºi posologie:
Obidoxima se administreazã pe cale i.v. sau
i.m. în dozã unicã iniþialã de 3  6 mg/kg corp,
respectiv la un adult 0,25  0,5 (1  2 fiole). Doza
se poate repeta la 1  2 ore interval, fãrã a depãºi
cantitatea totalã de 0,75  1 g/24 ore (3  4 fiole).
La copii se administreazã în dozã de 4 mg/kg corp
i.v. sau i.m. La un interval de 5  10 minute de la
administrarea i.v. sau i.m. obidoxima iºi manifestã
efectele terapeutice consecutiv reactivãrii
colinesterazalor periferice ºi cerebrale.
Efecte adverse:
Obidoxima este în general bine toleratã,
produce relativ rar efecte adverse, cu condiþia
respectãrii posologiei adecvate. Obidoxima
posedã proprietãþi anticolinergice proprii, în
special la nivelul sinapselor nicotinice, putând
astfel agrava blocajul neuromuscular ºi ganglionar, mai ales la doze mari. Tot în situaþii de supradozare pot apare fenomene deprimante ale
funcþiilor cardiovasculare, efecte inotrop negative,
hipotensiune etc.
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Contraindicaþii:
Intoxicaþia cu anticolinesterazice de tip
carbamic (din clasa ezerinei ºi prostigminei).
Nu se asociazã cu compuºi fenotiazinici,
teofilinã, reserpinã, morfinã etc.
26. Penicilamina
Mecanism de acþiune:
Izomerul D al penicilaminei este un chelator oral, monotiolic, compus fãrã efecte antibacteriene, rezultat din degradarea penicilinei.
Utilizare clinicã:
D-penicilamina este în curs de evaluare în
tratamentul intoxicaþiilor cu cupru, plumb,
mercur, arsenic ºi bismut.
Precauþii:
Contraindicaþii la pacienþii alergici la
penicilinã.
Absorbþia penicilaminei este redusã în prezenþa alimentelor, sãrurilor de fier, antiacidelor.
Reacþii adverse:
Febrã, proteinurie, depresie medularã,
tulburãri gastrointestinale, disfuncþie hepaticã ºi
renalã, boli autoimune (miastenia gravis,
polimiozita, lupus eritematos difuz).
Se administreazã concomitent piridoxinã
10-25 mg/zi, pentru a preveni efectele inhibitorii
asupra enzimelor piridoxal-dependente.
Posologie:
Penicilamina se administreazã oral în doze
de 15-40 mg/kg/zi, pânã la 1-2 g fracþionat în 4
prize pe stomacul gol.
27. Piridoxina
Doze: 5 g i.v în 5 minute sau 1 g pentru
fiecare gram de izoniazidã.
Indicaþii:
Intoxicatia cu izoniazida.
28. Pralidoxima
Mecanism de acþiune:
Pralidoxima este un reactivator de colinesteraze blocate (inactivate) de compuºi organofosforici prin fosforilare. Compusul înlaturã
gruparea fosforil de la nivelul centrului esterazic
al enzimei, reducându-i activitatea cataliticã faþã
de substraturile fiziologice (acetilcolina ºi
butirilcolina).
Pralidoxima poate, de asemenea, proteja
colinesterazele prin reacþie directã reversibilã cu
acestea, împiedicând astfel acþiunea organofosforicelor asupra lor.
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Pralidoxima este activã asupra colinesterazelor recent inhibate, înaintea conversiei lor
într-o formã nereactivabilã (ageing).
Reactivatorul combate net efectele nicotinice ale intoxicaþiei cu organofosforice (fasciculaþii musculare, slãbiciune muscularã, paralizie,
paloare, tahicardie, hipertensiune) ºi mai puþin
pe cele muscarinice, care sunt antagonizate de
atropinã.
Utilizare clinicã:
Pralidoxima se utilizeazã uzual dupã
atropinã în combaterea intoxicaþiei cu
organofosforice.
Precauþii:
Pralidoxima este eficientã în primele 24
de ore dupã expunerea la organofosforice.
Administrarea rapidã i.v. produce tahicardie, rigiditate muscularã, blocaj neuromuscular, hipotensiune ºi laringospasm, corelate cu
doza ºi viteza de administrare.
Posologie:
Doza uzualã este de 25-50 mg/kg, respectiv 1  2 g pe cale i.v în decurs de 5  10
minute. Repetarea dozei se efectueazã la 6  8
ore , timp de 24 de ore uzual, sau câteva zile în
intoxicaþiile grave cu compuºi liposolubili.
29. Protamina sulfat
Se utilizeazã pentru combaterea supradozãrii heparinei.
Doze: 1 mg neutralizeazã 100 U.I. heparina; 50 mg i.v. maxim
Indicaþii:
Supradozarea heparinei
6.TERAPIA DE SUSÞINERE
Reprezintã etapa de menþinere ºi consolidare a efectelor terapiei antidotice ºi de
reechilibrare complexã funcþionalã.
Vizeazã:
- monitorizarea ºi menþinerea funcþiilor
vitale
- menþinerea terapiei antidotice conform
specificului intoxicaþiei
- reechilibrarea hidro-electroliticã, acidobazicã, caloricã ºi metabolicã.
- tratamentul complicaþiilor (hiper sau
hipotermie, convulsii, edem cerebral,

rabdomiolizã, edem pulmonar, insuficienta
renalã, hepaticã, s.a)
- nursing s.a
Este apanajul terapiei intensive, cu competenþa ºi dotãri specifice.

INTOXICAÞIA ACUTÃ CU DIOXINÃ
Dioxina sau, mai exact, dioxinele reprezintã un termen generic ce desemneazã, de fapt,
o serie de compuºi policlorurati ai dibenzo-pdioxinelor ºi dibenzofuranilor.
Concret, existã 75 de izomeri ai dioxinei,
dar cel mai cunoscut, cel mai toxic este 2,3,7,8
tetraclordibenzo-p-dioxina (TCDD).
Dioxinele sunt un produs secundar rezultat
din sinteza erbicidelor cu acizi triclorfenoxici.
Apar, de asemenea, în procesul de producere ºi
utilizare a hexaclorofenului (un antiseptic
depãºit), în combustia unor compuºi cloruraþi ai
benzenului ºi clor difenilului, consecutiv
incinerãrii deºeurilor municipale ºi industriale,
precum ºi în gazele de eºapament de la motoarele
cu benzinã cu plumb.
Contaminarea organismului cu dioxinã se
produce prin absorbþie transcutanã, inhalatorie
sau oralã (lapte cu dioxinã).
DL50=1mg/kgcorp la cobai ºi DL50=5mg/
kgcorp la hamster plaseazã dioxina în grupul
substanþelor supertoxice.
Receptorul pentru dioxine (hidrocarburi
aromatice), AH, este localizat în citoplasmã, sub
formã de complex solubil cu proteina de ºoc
caloric ºi alte proteine.
Legarea receptorului AH de TCDD
determinã o translocaþie în nucleu (AND). La
nivelul AND-ului AH +TCDD interacþioneazã
cu elementele de rãspuns la dioxina, perturbând
secventializarea ADN.
Consecinþa: interfereazã cu funcþiile a
peste 26 de gene care rãspund de sinteza
citocromului P450 ºi care controleazã factorul
de creºtere epidermicã.
Receptorul AH induce expresia protooncogenelor, iar prin interacþiunea cu TCDD se
perturbã toþi factorii (genele) care regleazã
creºterea ºi diferenþierea celularã.

TOXICOCINETICA
Dioxinele sunt foarte liposolubile, se
dizolvã în lipidele organismului ºi se depoziteazã
în þesutul gras. Metabolizarea lor se face la nivel
hepatic prin oxidare (hidroxilare ºi metoxilare)
ºi conjugare (glucuronoconjugare ºi
sulfoconjugare), eliminându-se sub formã de
metaboliti, pe cale urinarã. Din cauza acumulãrii
în þesutul gras, dioxinele se metabolizeazã ºi se
eliminã foarte lent atingând un timp de
înjumãtãtire, la om, de 7,1 ani.
SIMPTOMATOLOGIE
Efectele clinice apar la câteva zile sau
sãptãmâni (în funcþie de cantitatea pãtrunsã în
organism):
- simptome nespecifice: iritaþia ochilor, a
pielii ºi a cãilor respiratorii, cefalee,
ameþealã, greaþã;
- simptome toxice confirmate: cloracnee
(chisturi sebacee galbene, erupþie vezicularã) cu localizare facialã (periorbital ºi
temporal), ºi la nivelul pãrþii superioare
a toracelui (dureazã 1-3 ani), hiperpigmentarea feþei, toxicitate hepaticã, imunotoxicitate, carcinogenezã, teratogenezã.
DIAGNOSTIC DE LABORATOR
Determinarea concentraþiei sangvine prin
metoda: gaz cromatografie cuplatã cu spectrometrie de masã (GC-MS)
TRATAMENT
- de susþinere a organismului;
- nu existã antidot specific pentru dioxinã;
- cloracneea nu rãspunde la tratamentul
antiacneic uzual;
- se recomandã tratament topic de duratã
cu preparate diluate de acid retinoic ºi
antibiotice;
- pentru acidul diclorfenoxiacetic (2,4 D)
ºi (2,4,5 T) tricloracetic se practicã
hemodializã sau hemoperfuzie (cu
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componentã activã raºina), de asemenea,
diureza alcalinã, pentru creºterea
eliminarii.
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