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Organická rozpouštědla

• JAKÉ LÁTKY ROZPOUŠTĚJÍ?

Expozice: chemické provozy, práce s lepidly, ředidly, 

odmašťování

• Nejběžnější cesta vstupu: inhalace

Etiopatogeneze: liposolubilita, 

• distribuce v lipoidních tkáních

• tuková tkáň, nervový systém.

• Společný účinek: NEUROTOXICITA – CNS

• porušení integrity lipidových membrán



Společný účinek: CNS NEUROTOXICITA

Akutní expozice: 

• 1. excitace, halucinace

• 2. deprese - somnolence, kóma

• Chronická expozice

• 1. reverzibilní pseudoneurastenický syndrom

• 2. ireverzibilní toxická encefalopatie (organický

psychosyndrom)



Akutní intoxikace (inhalace, vypití):
NEUROTOXICITA

1. excitace, halucinace sluchové (např. hudba), zrakové, 
dysrytmie

2. deprese CNS – kóma, dysrytmie, zástava dechu, náhlá 
smrt

První pomoc při vypití: nepodávat mléko (tuky) 

• Terapie podpůrná (vitální funkce), 

• antidotum pro většinu látek není.



Chronická intoxikace (inhalace)
NEUROTOXICITA

1. reverzibilní – pseudoneurast. syndrom –
„dráždivá slabost“

„jako před zkouškou“

Toluen – rotační hlubotisk –

extrémně vysoké 

koncentrace do roku 1989



2. ireverzibilní toxická encefalopatie 
(organický psychosyndrom)

• atrofie kůry mozkové a bílé hmoty NMR, SPECT –
poruchy paměti, úbytek IQ, změny osobnosti

EEG – epizoda difúzních theta vln

• PSYCHOL. TESTY

• EEG –theta vlny

• EVOKOVANÉ POTENCIÁLY

• Získaná porucha barev. vidění 
• Lanthonyho test (modro-fialové  kovové terče)

PRŮKAZ VYSOKÉ EXPOZICE JE NEZBYTNOU PODMÍNKOU



Biologické expoziční testy –BET

• využití pro rozpouštědla

• Většina org. rozpouštědel se metabolizuje v játrech, metabolity se 
vylučují ledvinami, používají se pro biologické monitorování –
biologické expoziční testy (BET) na konci směny.

• Toluen: kys. hippurová 

• Trichloretylén: kys. trichloroctová a trichlóretanol 

• Benzen: s-fenylmerkapturová, fenol - nespecificky

• Ne: benzín, petrolej (eliminace plicemi)



MÉNĚ TOXICKÁ ROZPOUŠTĚDLA

letální dávka: 200-300 ml

• Toluen, trichloretylén, perchloretylén, benzín

Běžně používaná rozpouštědla nepoškozují jiné 
orgány, než CNS (navíc benzín plíce)

Případné zvýšení jaterních enzymů je přechodné, 
reverzibilní.



MÉNĚ TOXICKÁ ROZPOUŠTĚDLA

letální dávka: 200-300 ml

Eliminace po oxidaci jaterními enzymy na metabolity, 

vylučované do moči

Rozpouštění pryskyřic v barvách, lepidlech, odmašťování v čistírnách 

a v průmyslu

1. TOLUEN = metylbenzen

metabolit: hippurová kyselina

2. TRICHLORETYLÉN Cl-CH=CCl2
metabolity: trichlóretanol +  trichlóroctová kyselina

* PROKÁZANÝ KARCINOGEN dle IARC - CA LEDVIN

3. TETRACHLÓRETYLÉN=PERCHLÓRETYLÉN CCl2=CCl2
metabolity: malá množství, nepoužívají se jako BET

Dvojná vazba brání hepatotoxicitě!



MÉNĚ TOXICKÁ ROZPOUŠTĚDLA

letální dávka: 500 ml

4. DERIVÁTY ROPY: alifatické a aromatické uhlovodíky

(BENZÍN, NAFTA, PETROLEJ, LAMP. OLEJE)

Vylučování: plícemi, nejsou metabolity v moči
AKUTNÍ INHALAČNÍ EXPOZICE: iritace – bilat. chemická pneumonitis

– nehody, havárie - vzácně

PER OS: riziko aspirační bronchopneumonie – časté!!!

Nízké povrchové napětí 

První pomoc: aktivní uhlí, dimeticon

Kontraindikace zvracení i výplachu žaludku. 

Sledovat klinicky (děti hospitalizace), 

při příznacích: rtg hrudníku,

pak širokospektrá antibiotika. 



MÁLO POUŽÍVANÁ, VÍCE TOXICKÁ 
LETÁLNÍ DÁVKA: 1 doušek – 30 ml

Sirouhlík, 

benzen, 

tetrachlormetan, 

chloroform 



MÁLO POUŽÍVANÁ, VÍCE TOXICKÁ - 1 
LETÁLNÍ DÁVKA: 5-20 ml

• SIROUHLÍK CS2

• Použití: výroba viskózových vláken

málo hořlavých (do pneumatik)

• a celofánu, 

chemické laboratoře

• CNS změny připomínají bipolární poruchu

• Další poškození: periferní neuropatie se symetrickými
parestéziemi a slabostí

• EMG
• Jedna z mála toxicky způsobených neuropatií 

• (kromě např. metylalkoholu –n. opticus)



MÁLO POUŽÍVANÁ, VÍCE TOXICKÁ - 2 
LETÁLNÍ DÁVKA: 5-20 ml (1 doušek)

• BENZEN

• Užití: výroba etylbenzenu a styrenu, 

chemické analýzy

• Poškození:

• 1. pancytopenie, aplastická anémie

• 2. akutní nebo chronická leukémie

• Laboratoř- moč: metabolity

• fenol, S-fenylmerkapturová kyselina

http://www.giftpflanzen.com/benzol.gif


MÁLO POUŽÍVANÁ, VÍCE TOXICKÁ - 2 
LETÁLNÍ DÁVKA: 5-20 ml! (1 doušek)

• jednoduchá struktura

• TETRACHLORMETAN CCl4
• CHLOROFORM CHCl3
• Užití: chemické analýzy, farmaceut. 

průmysl, odmašťování, dříve narkóza

• 1. hepatotoxicita, nefrotoxicita

(v buňkách vzniká HCl, COCl2)

• 2. oxidací vzniká fosgén COCl2 – po 
inhalaci vyvolává edém plic!

• Laboratoř: 0         
• Terapie: N-acetylcystein (redukce, 

efekt  při podání do 12 hodin)
Centrilobulární nekróza, reverzibilní



ETANOL
letální dávka 500-1000 ml

• Rizika: 

• deprese CNS, zvracení - aspirace

• porucha glukoneogeneze - hypoglykémie

• vazodilatace – prochlazení

• Metabolizován:

• alkohol dehydrogenázou na acetaldehyd, 

• aldehyd dehydrogenázou na kys. octovou, CO2, H2O
• Menší podíl P4502E1 (indukován u chron. konzumentů) 

• Fixní rychlostí asi 0,1-0,2 g/kg hmotnosti/hod (=7-14 g/hod)

• 5-10 % se vylučuje nezměněno močí, plicemi, potem
• Toxicita - individuální variabilita: letální dávka 3-13 g/kg (8 litrů piva, 

• 3,5 litrů vína, 1litr destilátu)

Anti-Ethanol



Klinický obraz:

• 1 promile = 1g/l krve

• 1 promile - euforie, lehká nekoordinovanost

• porucha glukoneogeneze

• 2 promile - ↓ úsudku, ataxie

• 2-3 prom.  – respir. deprese, agresivita

• 3-5 prom.  - kóma, respir. zástava, aspirace,

• ↓ teplota ↓krevní tlak ↓akce srdeční

Dif. dg.: vyloučit: úraz hlavy, jiné otravy, meningitis,
podchlazení
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Terapie:

• výplach žaludku – nemá význam – rychlé vstřebání

• Hlavně symptomatická péče

• glukóza, thiamin (zvl. u chron. alkoholiků)

• hemodialýza – vzácně je potřeba - nad 4-6 promile 

• ne aktivní uhlí (bez efektu)

• ne hemoperfúze (bez efektu)



ETYLÉNGLYKOL
LETÁLNÍ DÁVKA: od 150 ml

• Užití: 

• nemrznoucí kapalina do chladičů aut (Fridex)

• brzdová kapalina

• Biotransformace: 

• alkohol dehydrogenázou (ADH) na glykolaldehyd

• aldehyd dehydrogenázou (AlDH) na kyselinu
glykolovou a oxalovou– těžká metabolická 
acidóza

• nezměněn se částečně vylučuje močí (poločas 8,5 hod)



Klinický obraz:

• opilost, gastritida, zvýšená osmolalita

• za 4 –12 hod těžká metabolická acidóza, 
hypokalcémie, křeče, renální selhání, anurie 
(akutní tubulární nekróza), oxalátové krystaly

v moči, edém mozku, kóma, smrt,

• při přežití pozvolná normalizace renálních funkcí



Terapie:

• 1) Ideální antidotum – Fomepizol – váže se na alkoholdehydrogenázu  
(ADH – afinita asi 10 000 vyšší) neprobíhá přeměna, nezměněný EG se 
vylučuje močí

• 2) nebo etanol (afinita ADH k němu je 100x vyšší) per os 
nebo 10% i.v.,

• první pomoc 100-200 ml 40% alkoholu (dospělý), 

• udržovat hladinu na 1-1,5 promile

• Hemodialýza (odstraní malé molekuly):

• vysoká koncentrace etylénglykolu v krvi

• upraví i zvýšenou osmolaritu, metabolickou acidózu

• Podpůrná péče
• (aktivní uhlí a hemoperfúze bez efektu)
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METANOL

LETÁLNÍ DÁVKA: 100 ml

• Zdroj: laboratoře, kapalina do ostřikovačů 

• až 50% obsah (rozhodnutí EC z roku 2010)

• Šizený etylalkohol – od r. 2012

• Metabolismus: 

• alkohol dehydrogenázou (ADH) na formaldehyd a aldehyd

dehydrogenázou (AlDH) na kys.mravenčí

• (inhibice cytochromoxidázy nejen v buňkách sítnice –poškození 

oxidačním stresem, laktátová acidóza)

• metabolizován rychlostí jen 0,01 g/kg hmotnosti/hod 

tj. 10x pomaleji než etanol, u smíšených destilátů zůstává v těle po 

odbourání etanolu!!!)

• Metabolická acidóza



Biotransformace metanolu 

poločas 8-28 hod

10-20 % metanolu 

se vylučuje nezměněno 

plícemi, 

3%  močí.



Klinický obraz

• 1. opilost, gastritida, zvýšená osmolalita

• 2. za 6-30 hod: těžká metabol. acidóza, poruchy zraku, 

slepota, křeče, bolesti břicha (pankreatitis), kóma, smrt

• Nálezy:

• Poškození epitelu sítnice a buněk optického nervu

• Oční vyšetření: mydriáza, zorné pole: zvětšení skotomu slepé skvrny, 

paracentrální skotomy, celkově snížení senzitivity

• Oční pozadí: hyperémie, edém nebo bledost papily n. opticus, edém sítnice 

podél větších cév

• Optická koherentní tomografie (OCT) – poškození zrakového nervu



3 stadia otravy metanolem-
v pozdním stadiu otravy metanol ze séra mizí!!

diagnózu potvrdí kys. mravenčí

Limit detekce

2 mmol/l = 60 mg/l



Diagnóza: „mind the gaps!“
OSMOLÁLNÍ OKNO (osmolar gap, OG)

Glukose

Urea

Na+

Measured

osmolality Calculated

osmolarity

GAP???

Osmolal gap

Vypočtená osmolarita séra/plazmy= 275-295 mOsm/kg H2O
(2x[Na] + [glukóza ] + [urea])  (vše v mmol/l)

1 g/l MetOH = 34 mOsm/kg H2O
1 g/l EtOH     = 24 mOsm/kg H2O
Norma OG <15

Osmolalita je závislá na celkovém 

počtu všech částic - rozpuštěných 

nebo disociovaných

Metanol, glykoly, 

isopropylalkohol, etanol 

Odečíst podíl etanolu 
(1 g/l EtOH= 24 mOsm/kg H2O)

Manitol, sorbitol

Diabetická ketoacidóza (aceton)



Zvýšený ANIONTOVÝ GAP

• Norma: 8-19 mmol/l

• Metanol (metabolit kys. mravenčí), glykoly (kys. oxalová)

• Diabetická nebo alkoholická ketoacidóza

• Laktátová acidóza (kyanidy, CO, MetHb, metformin, hypoxémie, 
křeče, šok)

• Salicyláty, paracetamol masivně, ibuprofen, naproxen

• Sympatomimetika, kokain, kofein, teofylin

• Anorganické kyseliny

Anion gap

Na+

K+

Cl-

HCO3
-

GAP???

Norma AG < 20

Je to rozdíl zjištěných kationtů a aniontů 



Terapie:
• 1) Ideální antidotum – Fomepizol – inhibitor ADH (ADH, afinita  k němu je 

10 000-100 000x vyšší než k metanolu), metanol se vylučuje dechem 

• a močí nezměněn

• 2) nebo etanol (afinita ADH k němu je 15x vyšší) 

per os nebo 10% i.v.,

• první pomoc 100-200 ml 40% alkoholu (dospělý), udržovat hladinu na 1-
1,5 promile (saturace ADH)

• Hemodialýza: vysoká koncentrace metanolu v krvi, zvýšená 
osmolarita, těžká metabol. acidóza

• Kys. listová – kofaktor přeměny mravenčí kyseliny na CO2 and H2O

• (aktivní uhlí a hemoperfúze bez efektu)
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Bilance české „epidemie“ 2012-2013 

přibližně 130 intoxikovaných

Celkem dokumentováno kolem 50 mrtvých 

polovina zemřela mimo nemocnice

80 hospitalizovaných přežilo

Z analýzy propouštěcích zpráv:

21%

58%

5%

7%
9%

Úmrtí

Bez následků

CNS porucha

CNS+ zrak. porucha

Zrak. porucha

Následky u hospitalizovaných



Co bylo důležité pro přežití:

1.Míra metabolické acidózy

2.Nepřítomnost kómatu při příjmu

3.Pozitivita etanolu v séru při příjmu

4.Přednemocniční podání etanolu

Co nebylo podstatné:
1. Hladina methanolu při přijetí

2. Typ antidota (etanol/fomepizol)

3. Typ hemodialýzy (intermitentní vs. kontinuální

s hemodiafiltrací)

4. Podání folátů


