
830 Medicina (Kaunas) 2009; 45(10)TĘSTINĖS MEDICINOS STUDIJOSApsinuodijimai gailiosiomis medžiagomisDalia Adukauskienė, Sandra Mažeikienė1, Arvydas Rumba, Venta Vizgirdaitė1Kauno medicinos universiteto Intensyviosios terapijos klinika, 1Kauno medicinos universitetasRaktažodžiai: gailiosios medžiagos, diagnostika, gydymas, profilaktika.Santrauka. Apsinuodijimai gailiosiomis medžiagomis (šarmais ar rūgštimis) sukelia sunkiuscheminius nudegimus ir ilgalaikes komplikacijas, bloginančias gyvenimo kokybę. Net 80 proc.visų apsinuodijusių gailiosiomis medžiagomis yra vaikai. Jie dažniausiai apsinuodija dėl nesaugiaipaliktų ar netinkamoje taroje (mineralinio vandens buteliuose) laikomų cheminių medžiagų. Ikišiol nėra visuotinai priimtinos nuomonės dėl diagnostikos ir gydymo taktikos apsinuodijus gailio-siomis medžiagomis. Todėl šio straipsnio tikslas – pateikti kuo išsamesnę informaciją apie galimusdiagnostikos bei gydymo būdus, tikintis, kad jie padės gydytojams lengviau ir skubiau diagnozuotiapsinuodijimus gailiosiomis medžiagomis, tinkamai teikti skubiąją pagalbą išvengiant ūminių irvėlyvųjų komplikacijų.Adresas susirašinėti: S. Mažeikienė, KMU Intensyviosios terapijos klinika, Eivenių 2, 50009 KaunasEl. paštas: s.mazeikiene@gmail.comĮvadasApsinuodijimai gailiosiomis medžiagomis buvodažni 19 amžiaus pabaigoje, o 20 amžiuje, kai šarmųir rūgščių pagrindu pradėtos gaminti buitinės priemo-nės, jų ypač padaugėjo (1). Kai tara buvo be etikečių,perspėjančių apie medžiagų toksiškumą, dažnėjo at-sitiktinių apsinuodijimų, ypač tarp vaikų (1). Statisti-kos duomenimis, apie 80 proc. apsinuodijimų gailio-siomis medžiagomis tenka vaikams, nes jie linkę viskąliesti, imti, ragauti ir nukenčia, suaugusiems nesaugiailaikant įvairias buitines chemijos priemones (1–4).Išgyvenus ūminį ligos periodą ir jo komplikacijas, vė-lyvosios apsinuodijimo pasekmės labai blogina gy-venimo kokybę (4). Apsinuodijus gailiosiomis me-džiagomis, kai labiausiai pažeidžiama stemplė, nu-kentėję žmonės gali likti neįgalūs (5). Apsinuodijimųgailiosiomis medžiagomis diagnostika ir gydymas iš-lieka diskusinis, nes iki šiol nėra vieningos gydymotaktikos, nėra randomizuotų klinikinių tyrimų, kuriepatvirtintų diagnostikos, pirmosios pagalbos, speci-finio gydymo (pvz., antibiotikų ir gliukokortikoidų)naudingumą, išskyrus adekvačią intensyviąją priežiūrąbei chirurginį gydymą (5). Gydymas, užuot pagrįstastiksliais tyrimais, dažniausiai remiasi asmenine gy-dytojo patirtimi, kuri yra individuali ir kiekvieno gy-dytojo skirtinga (5).Priežastys, epidemiologijaAmerikiečių gydytojas C. Jackson pasiekė, kad etiketėse būtų žymimos sudėtinės buitinės chemijospriemonių dalys ir jų toksiškumas, vartojami specialūsįspėjamieji ženklai, pradėtos riboti gailiųjų medžiagųkoncentracijos (1). „Poison Control Center“ JAV nuo1953 m. pradėta kaupti ir skleisti informacija apieįvairių medžiagų toksiškumą, jų sudėtines dalis, pir-mąją pagalbą ir tolesnį gydymą apsinuodijus (1). Vė-liau reikalauta, kad priemonės, turinčios toksinį po-veikį, būtų laikomos saugiuose, vaikams sunkiai atida-romuose induose (4–6). Šios atsargumo priemonės la-bai sumažino apsinuodijimų skaičių JAV: nuo 1970 m.2 milijonų atvejų per trejus metus sumažėjo iki 95tūkstančių, o 1990 m. sumažėjo iki 26 tūkstančių, iškurių 17 tūkstančių – vaikai (1–3, 5, 6). Nepaisant šiųatsargumo priemonių, „American Association of Poi-son Control Centers“ duomenimis, 2003 metais JAVregistruoti 22 tūkstančiai apsinuodijimo atvejai actu,50,5 tūkstančio – šarmais, 54 tūkstančiai – balikliais(3). Jungtinėje Karalystėje kasmet įvyksta (tiek atsi-tiktiniai, tiek savižudišku tikslu) apie 200 tūkstančiųapsinuodijimų atvejų gailiosiomis medžiagomis, iš jų5 tūkstančiai – vaikų iki penkerių metų (1, 3, 5, 6).Vaikai dažniau apsinuodija atsitiktinai, o suaugusieji –savižudišku tikslu, todėl suaugusiųjų apsinuodijimaidažniau baigiasi mirtimi dėl didesnio išgerto gailiosiosmedžiagos kiekio (1, 5, 7, 8). Šiose šalyse dažnesniapsinuodijimai šarmais ir jų surogatais, nes jie pakuo-jami į patrauklesnes pakuotes, yra geresnio skonio,todėl, manoma, jų daugiau išgeriama. „United King-



831dom of Poison Control Centers“ duomenimis, 2003 m.Jungtinėje Karalystėje apsinuodiję rūgštimis ir rūgščiųpagrindu pagamintais chemikalais mirė 20 žmonių,nuo šarminių produktų mirė 12 žmonių, vienas žmo-gus mirė, apsinuodijęs balikliais (3).Anot Lietuvos sveikatos apsaugos biuro, daugumaapsinuodijimų koduojami kaip apsinuodijimai nepa-tikslintomis medžiagomis, todėl tikslių statistinių duo-menų apie apsinuodijimus gailiosiomis medžiagomisLietuvoje nėra. Vilniaus greitosios pagalbos univer-sitetinės ligoninės 2000 m. duomenimis, apsinuo-dijimai gailiosiomis medžiagomis sudarė 5,2 proc.(141 žmogus) visų apsinuodijimų ir, ligoninės statis-tikos duomenimis, šis skaičius kasmet mažai kinta (9).PatofiziologijaGailiosioms medžiagoms priskiriami šarmai(pH>7), rūgštys (pH<7) ir balikliai (pH=7). Šarmai(natrio hidroksidas, kalio hidroksidas, natrio karbo-natas) įeina į nuotėkų sistemų, orkaitės valiklių, skal-bimo priemonių, muilų cheminę sudėtį, rūgštys (acto,sieros, oksalo, hipochloritinė, fosforo) įeina į konser-vavimo priemonių, dezinfektantų, dažų skiediklių,tirpiklių, metalų bei tualetų valiklių cheminę sudėtį,o balikliai (natrio hidrokarbonatas, hipochloritas, po-lifosfatas) įeina į namų ūkio baliklių, pramonės deter-gentų cheminę sudėtį (7).Gailiųjų medžiagų sukelti pažeidimai skiriasi savopažeidimo laipsniu ir veikimo mechanizmu. Pažeidi-mo laipsnis priklauso nuo medžiagos cheminių sa-vybių (koncentracija, pH), fizinių savybių (skysta/kieta), kiekio ir kontakto laiko su stemplės ir (ar)skrandžio gleivine (1–5). Gydant apsinuodijusius žmo-nes bei atliekant tyrimus su gyvūnais, paaiškėjo, kadnetgi mažos šių chemikalų dozės sukelia dideliuspažeidimus, kuriems būdinga ūminė audinių nekrozė.Gailiosios medžiagos sukelia lokalų cheminį audiniųpažeidimą, kuris atsiranda dėl jonizacijos ir suardytųkovalentinių jungčių audiniuose, sutrikdo audiniųvientisumą (3–6). Apsinuodijus šarmais, pagrindinius toksinius pa-žeidimus vandeniniuose tirpaluose sukelia hidroksilojonas (OH–), o rūgštimis – vandenilio jonas (H+) (2,3). Išgėrus šarmo, audiniai pažeidžiami per keliassekundes nuo kontakto su gleivine (3). Šarmai pakeičiabaltymų struktūrą: slopina amino grupių jonizaciją,ardo peptidines jungtis, sukelia baltymų hidrolizę iraudinio nekrozę (kolikvacinė nekrozė). Pažeidimovietoje susidaro puri plėvelė, šarmai skverbiasi gilynį audinius (1, 3, 4). Hidroksido jonas reaguoja su au-diniais, sukelia jų edemą ir irimą, hiperterminę reak- ciją, vyksta smulkiųjų kraujo indų trombozė (2–4).Beveik visada labiausiai pažeidžiama stemplė, o skran-džio pažeidimų įvyksta apie 20 proc. visų apsinuo-dijimų šarmais (2). Vėliau nekrozinius audinius keičiagranuliacinis audinys, o per kitas 2–4 savaites vešajungiamasis audinys, formuojasi striktūros (2). Josformuojasi priklausomai nuo pradinio pažeidimolaipsnio ir nudegimo gilumo: esant paviršiniam nude-gimui, striktūros formuojasi 1 proc. visų atvejų, o di-delio laipsnio nudegimo atveju striktūros gali formuo-tis visiems nukentėjusiems ir yra perforacijų priežas-tis (2–4).Rūgštys slopina karboksilinių grupių jonizaciją,ardo peptidines jungtis. Veikiant rūgštims, nutrūkstaryšys tarp baltymo molekulės ir prostetinės grupės,prasideda baltymų hidrolizė ir koaguliacinė nekrozė,dėl to gailiosios medžiagos negali skverbtis gilyn įaudinius ir pažeidimas yra tik paviršinis (1, 3, 4). Ap-sinuodijus rūgštimis, priešingai nei apsinuodijus šar-mais, stemplė pažeidžiama 6–20 proc., žarnos – 20proc. atvejų, o labiausiai nukenčia skrandis (2). Kon-centruota rūgštis, labiausiai acto rūgštis, per pirmąsias30 minučių intensyviai rezorbuojama į sisteminę krau-jotaką, sukelia hemolizę, o dėl hemoglobinurijos pra-sideda ūminis inkstų funkcijos nepakankamumas, dėlhipovolemijos – šokas (2). Pažeidimo vietoje per 3–4dienas pradeda formuotis granuliacinis audinys, užpil-dantis audinių defektus. Tuomet perforacijos rizikayra didžiausia (2). Balikliai pasižymi tik dirginamuoju poveikiu,komplikacijos retos, bet nereikėtų užmiršti, kad balik-liai gali sukelti gerklų edemą (1, 2). Cheminės me-džiagos, kurių pH mažesnis negu 2,0 ar didesnis negu12,5, sukelia ypač sunkius audinių pažeidimus (2, 3).KlasifikacijaUniversalios klasifikacijos, apsinuodijus gailiosio-mis medžiagomis, nėra. Teigiama, jog patogiausia kla-sifikuoti pagal odos nudegimo pažeidimų klasifikaciją(6). Pirmam nudegimo laipsniui priskiriamas pavirši-nis pažeidimas, kuris sukelia audinių edemą su erite-ma, gleivinė būna nusėta paviršinių opelių. Uždegimuiatslūgus, randai ar striktūros nesiformuoja. Antrolaipsnio pažeidimai skverbiasi giliau po stemplės ir(ar) skrandžio gleivine į pogleivį bei raumeninį sluoks-nį. Per 1–2 savaites atsiranda gilios opos, formuojasigranuliacinis audinys. Infekcija ar papildoma traumagali būti tokios opos progresavimo priežastis. 80 proc.pacientų per aštuonias savaites susiformuoja randai.Trečio laipsnio pažeidimui būdingas visos sienelėspažeidimas (4).Apsinuodijimai gailiosiomis medžiagomisMedicina (Kaunas) 2009; 45(10)



832DiagnostikaKlinikiniai simptomai priklauso nuo cheminių beifizinių medžiagos savybių, patekimo būdo ir kontaktolaiko su stemplės ir (ar) skrandžio gleivine (1–4).Labai svarbūs artimųjų bei liudininkų parodymai,kurie padeda išsiaiškinti, kokia chemine medžiaganukentėjusysis apsinuodijo (4).Apžiūrint paciento rankas, krūtinę, veidą, lūpas,burnos gleivinę, gerklas, ieškoma nudegimo požymių.Jeigu pacientas niekuo nesiskundžia, ar pirminės ap-žiūros metu nebuvo jokių burnos ar ryklės pažeidimų,negalima paneigti stemplės ir (ar) skrandžio pažeidimogalimybės, nes apie 20 proc. pacientų stemplė visgibūna pažeista, bet be minėtų sričių nudegimo pėdsakų(1, 4–7).Stemplės pažeidimams būdinga disfagija, skaus-mingas rijimas, skausmas už krūtinkaulio, vėmimaskrauju, o perforavus stemplei galimas tarpuplaučio in-fekcinis uždegimas. Aspiravus stiprių rūgščių, gali iš-tikti laringospazmas, atsirasti gerklų ar plaučių edema.Užkimimas ir stridoras būdingas antgerklio, gerklųedemai. Šokas, ūminis inkstų funkcijos nepakankamu-mas dažnesni apsinuodijus rūgštimis. Karščiavimasgali būti stemplės ar skrandžio perforacijos požymis(1, 2, 4, 7, 8 ).Skrandžio pažeidimas gali pasireikšti skausmuduobutės srityje, žiaugčiojimu, atsirūgimu, vėmimukrauju ar „kavos tirščių“ turiniu, o perforacija – „ūmi-nio pilvo“ simptomais. Randėjant skrandžio gleivinei,2–4 savaitę gali atsirasti obstrukcija, kuri pasireiškiagreitu sotumo jausmu, kūno svorio kritimu bei dažnė-jančiu vėmimu. Skrandžio stenozė gali pasireikšti net-gi praėjus metams po pažeidimo. Nustatyta, jog daž-niau striktūros skrandžio urvo srityje susiformuojatiems, kurių skrandis apsinuodijimo metu buvo tuščias,o skrandžio kūne tiems, kurie buvo pavalgę (1, 2, 4).Atliekami laboratoriniai tyrimai: bendrasis kraujotyrimas, elektrolitų, kreatinino, šlapalo, gliukozės,kreatininfosfokinazės koncentracijos kraujyje, šlapi-mo, kraujo dujų (esant kvėpavimo sistemos sutriki-mams), koaguliograma (2, 3, 10).Jei kliniškai pasireiškia stridoras ar užkimimas,viršutinių kvėpavimo takų būklei įvertinti atliekamalaringoskopija (5).Rentgenologinis krūtinės ląstos ar pilvo srities ty-rimas reikalingas įtarus stemplės ar skrandžio perfo-raciją. Perforavus stemplei, matomas laisvas oras tar-puplautyje, o perforavus skrandžiui – po diafragma.Esant stridorui ar užkimimui, dėl galimos antgerklioir aplink jį esančių minkštųjų audinių edemos reko-menduojama atlikti šoninę kaklo rentgenogramą (1–3, 6, 11). Pacientui sukarščiavus, progresuojant kvėpavimofunkcijos nepakankamumui ar atsiradus virškinamojotrakto perforacijos požymių, stabilizavus pacientobūklę, atliekamas virškinamojo trakto rentgenokon-trastinis tyrimas vandeniniu kontrastu (2, 3). Bariosulfatas nevartotinas, nes jis padengia gleivinę irtrukdo įvertinti pažeidimo laipsnį, todėl reikėtų atidėtibūtiną endoskopinį tyrimą. Be to, tyrimas mažai in-formatyvus dėl dažnų klaidingai neigiamų rezultatų(1, 4).Tiksliausias tyrimas, kuriuo galima diagnozuotistemplės ir (ar) skrandžio perforaciją, yra kontrastinėkompiuterinė tomograma. Lėtinės ligos fazės metu šistyrimas padeda diagnozuoti ir stemplės striktūras (4).Kai kurie autoriai rekomenduoja fibroezofagogast-roskopiją (FEGS) atlikti visiems pacientams, kuriemsnustatytas ūminis apsinuodijimas gailiosiomis medžia-gomis, nes, kaip minėta, dėl klinikos ir fizinės apžiūrosneatitikimo 20 proc. pacientų, kuriems buvo rastastemplės pažeidimų, nebuvo jokių burnos gleivinėspažeidimų, tik FEGS metu galima įvertinti pažeidimogylį, apimtį, prognozę bei sudaryti gydymo planą (1,4–7). Visgi po bet kokio cheminio nudegimo gailio-siomis medžiagomis stemplė būna labai pažeidžiama,yra perforacijos, mediastinito, sepsio bei mirties pavo-jus (5, 6). Todėl, pavartojus mažai ir nedidelės kon-centracijos medžiagos ir nesant burnos gleivinės argerklų pažeidimo, endoskopinis tyrimas nerekomen-duojamas, darant prielaidą, jog galbūt medžiaga ne-spėjo pažeisti stemplės gleivinės (4, 6). Mat pastebė-ta, kad daugumai sunkiai apsinuodijusiųjų būdingavienas ar daugiau klinikinių požymių ar simptomų:seilėtekis, rijimo sutrikimai, vėmimas ar pilvo skaus-mas (taip esti bent 50 proc. gailiosiomis medžiagomisapsinuodijusių pacientų), o pacientams, kuriems nėrabūdingų simptomų, pažeidimai susiję su perforacijaar striktūromis mažai tikėtini. Pagal šiuos duomenisir dėl to, kad nėra įrodyto gydymo, kaip išvengti strik-tūrų, nustatyta, jog FEGS tikslinga tik esant simpto-mų, ir dauguma autorių rekomenduoja ją atlikti vė-liau, kai paciento būklė stabili (4, 7).Autoriai, siūlantys endoskopinį tyrimą, teigia, joggeriausiai jį atlikti tarp 24–48 val. po apsinuodijimo,nes tuomet išryškėja pažeidimo demarkacinė riba, beto, yra mažiausia perforacijos rizika (1). Jei tyrimasatliekamas anksčiau, matoma tik stemplės ar skrandžiogleivinės eritema, o vėliau, po 48–72 val., jau didėjajatrogeninės stemplės pažeidimo, susijusio su FEGS,rizika (1). Nepaisant komplikacijų grėsmės, yra au-torių, siūlančių FEGS atlikti iškart stabilizavus ligoniobūklę, kad endoskopinio tyrimo metu būtų tiksliaiįvertinti stemplės bei skrandžio pažeidimai ir pagalDalia Adukauskienė, Sandra Mažeikienė, Arvydas Rumba, Venta VizgirdaitėMedicina (Kaunas) 2009; 45(10)



833tai parinkta gydymo taktika (4, 12). Kaip teigiaJ. Kikendall, endoskopinį tyrimą vertėtų atlikti per48–72 val. po apsinuodijimo gailiosiomis medžiago-mis, nes tuomet pažeidimą dar galima pakankamaitiksliai įvertinti (13). Kiti autoriai siūlo neskubėti irpalaukti 5–15 parų po apsinuodijimo, kada labiausiaipažeidžiama stemplė (4, 14, 15). Sutariama dėl endo-skopijos tik tuo atveju, jei atsiranda stemplės ar skran-džio perforacijos požymių, nes tada endoskopu įver-tinti pažeidimo lokalizaciją ir apimtį naudinga darprieš operaciją, o perforacijos rizika jau neaktuali (6).Siekiant išvengti organo perforacijos, endoskopijaturėtų būti atliekama tik patyrusio ir kvalifikuoto spe-cialisto. Būtina nutraukti endoskopinį tyrimą paste-bėjus pirmą kraštinį cirkuliarinį nudegimą, nes toksnudegimas yra susijęs su labai didele perforacijos ri-zika (4, 6).GydymasPradinis pagalbos teikimas apsinuodijusiajam rūgš-timis ar šarmais nesiskiria. Skrandžio plovimas dideliospindžio zondais draudžiamas dėl stemplės perfora-cijos bei aspiracijos skrandžio turiniu rizikos. Išimtisgali būti, jei pacientas apsinuodijęs dideliu rūgščiųkiekiu. Tuomet iš pradžių per nazogastrinį zondą at-siurbiamas skrandžio turinys, po to skrandis plauna-mas vandeniu ar fiziologiniu tirpalu, supilant po 200–300 ml, kartojama tol, kol iš skrandžio išbėgęs skystisbus skaidrus. Didesnė detoksikacinė procedūros vertė,jei ji atliekama iškart po apsinuodijimo, nors yra duo-menų, kad dėl prievarčio spazmo rūgšties kontaktassu skrandžio gleivine gali užsitęsti net iki 90 min. Dėlaspiracijos pavojaus nesąmoningam pacientui priešskrandžio plovimą rekomenduojama trachėjos intuba-cija. Dėl galimų komplikacijų šių pirmosios pagalbosveiksmų nerekomenduojama atlikti namuose – tai galiatlikti tik patyręs personalas stacionare (2, 6).Vėmimo sukėlimas dėl tų pačių priežasčių kontra-indikuotinas (1, 2, 5, 16).Skiedikliai (vanduo ar pienas) gali būti naudojamiapsinuodijus tik kietos konsistencijos šarmine medžia-ga, nes taip išplaunamos prilipusios stambesnės dale-lės nuo burnos bei stemplės gleivinės (1–10, 16). Skie-diklių vartojimas neracionalus apsinuodijusiesiemsskystais šarmais (dėl kolikvacinės nekrozės pažeidi-mas įvyksta staiga ir praskiedimas nekeičia sužaloji-mo laipsnio) bei kontraindikuotinas apsinuodijusie-siems rūgštimis (sukeliama egzoterminė reakcija, iš-siskiria didelis šilumos kiekis, kuris pažeidžia aplin-kinius audinius) (4, 16). Net nuo mažų skiediklio kie-kių skrandžio siena gali būti pertempta ir įvykti reflek-sinis vėmimas (pakartotinis gailiosios medžiagos po- veikis) arba aspiracija skrandžio turiniu. Todėl dau-guma autorių šios procedūros rekomenduoja vengtinet tada, kai pacientas skubiai po apsinuodijimo atve-žamas į stacionarą, o tiems, kurie visgi nusprendžiaskiesti skrandžio turinį, norėdami sumažinti vietinįtoksinį gailiosios medžiagos poveikį, patariama realiaiįvertinti, ar žala nebus didesnė už naudą (6, 16).Draudžiama kaip antidotą šarmams naudoti rūgštis,o rūgštims – šarmus, nes toks mišinys sukelia egzo-terminę reakciją, didinančią audinių pažeidimą (1–5,10). Aktyvuotoji anglis nevartojama, nes ji neadsor-buoja nei šarmų, nei rūgščių ir gali trukdyti įvertintiendoskopinio tyrimo metu stemplės ir (ar) skrandžiogleivinės būklę, padengdama ją (2, 16).Dėl gerklų, antgerklio ar balso stygų edemos at-siradus viršutinių kvėpavimo takų obstrukcijai, skubiaiintubuojama trachėja. Jei tai neįmanoma, tenka darytikrikotirotomiją ar tracheostomiją. Akla nazotrachėjinėintubacija kontraindikuotina dėl aspiracijos skrandžioturiniu pavojaus. Stebimas kraujo įsotinimas deguo-nimi, parcialinis deguonies ir anglies dvideginio slėgis,prireikus skiriama oksigenoterapija, punktuojama irkateterizuojama centrinė vena, matuojamas centrinisveninis spaudimas hipovolemijai įvertinti, užtikrinamaadekvati skysčių infuzinė terapija. Labai svarbu, jogdar greitosios medicinos pagalbos brigada, pervež-dama apsinuodijusįjį, pradėtų natrio hidrokarbonatoinfuzijas, nes skubus kraujo šarminimas apsaugo nuohemolizės ir hemoglobinurijos sukeliamo ūminioinkstų funkcijos nepakankamumo. Laiku atlikta hemo-dinamikos ir acidozės korekcija padeda išvengti ūmi-nio inkstų funkcijos nepakankamumo (2–4, 6, 16).Duomenų, pagal kuriuos būtų galima nuspręsti,kokį maitinimo būdą skirti apsinuodijusiajam gailio-siomis medžiagomis, nėra. Autoriai, linkę atlikti endo-skopinį tyrimą, sprendžia apie maitinimo būdą pagalendoskopinio tyrimo rodmenis.Pacientams, kuriems nustatytas lengvas stemplėsir (ar) skrandžio pažeidimas, tolesnės priežiūros ne-reikia, jiems skiriamas ambulatorinis gydymas. Jei poapsinuodijimo gailiąja medžiaga pacientas seiles nu-ryja lengvai, skysčių galima gerti po 48 valandų. Pa-renterinis maitinimas rekomenduojamas esant dide-liam stemplės ir (ar) skrandžio pažeidimui, ypač įvykusstemplės ir (ar) skrandžio perforacijai. Pigesnis ir natū-ralesnis maitinimo būdas yra per nazogastrinį ar nazo-enterinį zondą, kuris šalinamas tuomet, kai tik įma-nomas natūralus valgymas. Jei po apsinuodijimo gai-liosiomis medžiagomis daroma operacija, dažnai kartusuformuojama ir gastrostoma ar jejunostoma (4, 5).Pagrindinis medikamentinio gydymo tikslas ūmi-nės fazės metu – uždegimo mažinimas ir infekcijosApsinuodijimai gailiosiomis medžiagomisMedicina (Kaunas) 2009; 45(10)



834išvengimas. Specifinio medikamentinio gydymo, skir-to lėtinės fazės metu, nėra (5).Labai svarbi skausmo kontrolė. Visą ūminio pa-žeidimo laikotarpį analgetikai užtikrina pacientokomfortą, ramina. Morfiną rekomenduojama skirti tikligoninėje, o ambulatoriniams ligoniams skiriama kitųgeriamųjų opioidų. Skausmui malšinti nerekomen-duojama skirti nesteroidinių priešuždegiminių medi-kamentų, nes, apsinuodijus gailiosiomis medžiagomis,jie mažai veiksmingi (1–3, 6).Paprastai antibiotikai vartojami tik odos bei akiųnudegimų gydymui ar atsiradus mediastinitui bei ki-toms infekcinėms komplikacijoms, nes profilaktinėjų vertė abejotina ir neįrodyta (3). Autoriai, rekomen-duojantys antibiotikus antrinės infekcijos profilakti-kai, teigia, jog, apsinuodijus gailiosiomis medžiago-mis, antibiotikai mažina bakterijų skaičių pažeistameaudinyje, galbūt stabdo mikroorganizmų sukeliamąper didelį granuliacijų, o vėliau ir striktūrų formavi-mąsi (2, 4, 5). Neatlikta jokių randomizuotų klinikiniųtyrimų, tačiau klinikinėje praktikoje pastebėta, jogantibiotikai kartu su gliukokortikoidais žymiai su-mažina su gliukokortikoidų vartojimu susijusių pūliniųinfekcijų dažnį (5). Autoriai, atlikę tyrimus su gyvū-nais, pastebėjo, jog, skiriant vien gliukokortikoidus,gyvūnų mirštamumas žymiai didesnis nei tų, kuriemskartu skirta ir antibiotikų (4, 16). Tačiau yra nuomonių,jog antibiotikai skatina floros, ypač gramneigiamos,išvešėjimą, nemažina striktūrų formavimosi rizikosir gali vėluoti naujai atsirandančios sunkios infekcijosdiagnostika (1, 10). Dar yra gydymo centrų, kur anti-biotikai skiriami visiems apsinuodijusiesiems gailio-siomis medžiagomis, tačiau, daugumos autorių nuo-mone, šiuos vaistus vertėtų skirti tik atsiradus infek-cijai, o ne jos prevencijai (1–3, 15, 18–24). Anksčiau plačiai vartotų gliukokortikoidų veiks-mingumas dabar jau diskutuotinas (6, 5, 15, 17, 18).Tyrimai su gyvūnais, apnuodytais gailiosiomis me-džiagomis, parodė, kad gliukokortikoidai mažina už-degimą pažeidimo vietoje, tai slopina perteklinį granu-liacinio audinio, o kartu ir striktūrų formavimąsistemplėje, ypač jei jų skiriama per 24 val. po apsi-nuodijimo gailiosiomis medžiagomis (1, 4). J. Cardonir J. Daly pastebėjo, kad pacientams, gydytiems gliu-kokortikoidais, lengviau atlikti striktūrų šalinimo ope-raciją, jiems atsiranda mažiau komplikacijų, susijusiųsu stemplės pažeidimu (1, 25). Jų išvadoms pritarė irkiti, teigdami, kad reikėtų didesnės tiriamųjų imtiesir didesnių gliukokortikoidų dozių, kad duomenys tap-tų statistiškai reikšmingi (1, 18, 25, 26). 13 straipsniųapžvalgoje išanalizavus 361 atvejį, J. Howell su kole-gomis nustatė, kad pacientams po apsinuodijimo gai- liosiomis medžiagomis gydytiems gliukokortikoidais,striktūrų susidarė 19 proc., o negydytiems – 41 proc.atvejų. Abiejose grupėse striktūros nesusiformavo nu-stačius pirmojo laipsnio nudegimą (27). Jei pasiren-kama skirti gliukokortikoidus, tai tinkamiausias prepa-ratas yra prednizolonas (2 mg/kg/d i/v), kurio turėtųbūti skiriama per pirmąsias 8 val. po apsinuodijimogailiosiomis medžiagomis (1, 5, 10). Dauguma gydy-tojų iš pradžių 24–48 valandas skiria gliukokorti-koidus, o po ezofagoskopijos, priklausomai nuo radi-nių, gydymas nutraukiamas arba tęsiamas toliau (1).Pirmojo laipsnio nudegimai nesukelia striktūrų, todėlgliukokortikoidų skyrimas nutraukiamas (1, 4). Pa-tvirtinus trečiojo laipsnio nudegimus, visada prireikiachirurginės intervencijos, todėl infekcijos prevencijaišių vaistų skyrimas taip pat nutraukiamas (1, 4). Gy-dymas gliukokortikoidais tęsiamas nustačius antrojolaipsnio nudegimus (1, 10).Visgi kiti autoriai nepastebėjo teigiamo poveikio,susijusio su gliukokortikoidų skyrimu (1, 4). Teigiama,kad nepakanka duomenų šių vaistų veiksmingumuipatvirtinti, jie kaip tik gali skatinti infekcijos atsi-radimą ir maskuoti perforacijos, peritonito ar medias-tinito simptomus (3–5). Atlikta tik viena randomizuotastudija su žmonėmis (K. Anderson), kurios metunepatvirtintas gliukokortikoidų veiksmingumas gy-dant apsinuodijimus gailiosiomis medžiagomis (17).Prospektyviniai randomizuoti kontroliuojamieji tyri-mai su vaikais, apsinuodijusiais rūgštimis ir šarmais,parodė, jog gliukokortikoidai neturėjo įtakos striktūrųformavimuisi, todėl ir nerekomenduojami. Jų duome-nimis, cirkuliaraus stemplės pažeidimo atveju strik-tūros susiformavo nepaisant gliukokortikoidų varto-jimo (4). Daugumos autorių nuomone, ūminiu perioduapsinuodijus gailiosiomis medžiagomis, gliukokorti-koidai neskirtini (2, 3, 5, 6).Dėl refliukso dažnai pažeidžiama stemplė, ypačdistalinė jos dalis, todėl vartojami protonų siurblioinhibitoriai ir (ar) H2 receptorių antagonistai (1, 2, 4,5). Nors specialių tyrimų su žmonėmis, įvertinant šiųvaistų veiksmingumą apsinuodijus gailiosiomismedžiagomis, nėra, tačiau tyrimai su gyvūnais patvir-tino jų naudą gyvūnams. Jei enterinis medikamentųskyrimo būdas neįmanomas, jų skiriama parenteraliai.Yra autorių, kurie rekomenduoja atlikti stemplėsdilataciją kuo anksčiau po apsinuodijimo gailiąja me-džiaga ir tęsti ją tol, kol pacientas pasveiks. Tačiaudažnos stemplės dilatacijos visgi labai traumuojastemplę, gali įvykti kraujavimas ar perforacija, be to,yra duomenų, jog gali padidėti stemplės fibrozės ti-kimybė. Todėl daugumai pacientų ši procedūra atlie-kama tik susiformavus striktūroms (4, 5, 8, 28, 29).Dalia Adukauskienė, Sandra Mažeikienė, Arvydas Rumba, Venta VizgirdaitėMedicina (Kaunas) 2009; 45(10)



835Dauguma autorių po apsinuodijimo gailiosiomismedžiagomis rekomenduoja naudoti stemplės stentus.Patariama rinktis nazogastrinį zondą, kuris įkišamas įstemplę endoskopijos metu iškart po apsinuodijimo1–3 savaitėms. Manoma, kad stentas sudaro sąlygasstemplei greičiau epitelizuotis ir gyti (4, 6, 30, 31).Jei matomas platus stemplės gleivinės pažeidimas,tačiau nekrozės nėra, skiriamas konservatyvus gydy-mas (2, 4–6).Įvykus stemplės ir (ar) skrandžio perforacijai turibūti atlikta skubi operacija, kurios metu pašalinamastemplė ir (ar) skrandis (4–6). Nauja stemplė formuo-jama iš gaubtinės ar tuščiosios žarnos, nes tada rijimofunkcija sutrikdoma mažiausiai (5, 32). Jei endosko-pijos metu nustatomas didelis stemplės pažeidimassu nekroze, dauguma autorių pataria atlikti ezofagek-tomiją, jei pažeistas ir skrandis – ezofagogastrek-tomiją, nes, atlikus tyrimus, paaiškėjo, jog išgyvena-mumas šiais atvejais buvo didesnis tų pacientų, ku-riems atlikta skubi operacija palyginus su tais, kuriebuvo gydyti konservatyviai (33). Kiti autoriai ieškokriterijų (kokios ir kiek išgerta gailiosios medžiagos,yra šokas ar diseminuota intravazalinė koaguliacija,acidozė, hemodializės poreikis, endoskopiniai radi-niai), kuriais vadovaujantis būtų galima nuspręsti,kada tikslingas skubus chirurginis gydymas, nesantorganų perforacijos, ir taip pagerinti išgyvenamumorodiklius bei sumažinti ankstyvųjų bei vėlyvųjų komp-likacijų dažnį (5).KomplikacijosAnkstyvųjų komplikacijų atsiranda per 48–72 val.po apsinuodijimo gailiosiomis medžiagomis: stemplėsir (ar) skrandžio perforacija (komplikuota medias-tinitu, perikarditu, pleuritu, trachėjos–stemplės arstemplės–aortos fistule, peritonitu), kvėpavimo takųedema, kraujavimas, respiracinis distresas, infekcija(7). Vėlyvosios komplikacijos – tai striktūros, skran-džio obstrukcija, galima plokščialąstelinė stemplėskarcinoma (1, 2).PrognozėJi priklauso nuo cheminio nudegimo laipsnio irkomplikacijų (1–5). Nedideli pažeidimai gyja gerai,o dėl didesnių susidaro striktūros (2, 3). Teigiama,jog apie 60–70 proc. striktūrų atsiranda 14–21 dienąpo apsinuodijimo ir labiausiai kliniškai pasireiškia perpirmuosius du mėnesius (2, 4). Nustačius antrojolaipsnio nudegimą, striktūros gali formuotis beveikvisiems nukentėjusiesiems (2). Pasireiškus disfagijai,stemplės striktūrų tikimybė 15–38 proc. (4). Jei dis-fagija nepasireiškia per aštuonis pirmuosius mėnesius,dažniausiai striktūros nesusiformuoja (4). Randėjant skrandžio gleivinei, 2–6 savaitę galima skrandžioobstrukcija (2), tačiau ji gali pasireikšti ir po keleriųmetų (4). Stemplės karcinomos tikimybė 1–4 proc., jigali pasireikšti tik po 13–70 metų (1, 2). Yra duomenų,jog karcinomos, atsiradusios po apsinuodijimo gai-liąja medžiaga, metastazavimo tikimybė mažesnė, neikitos kilmės stemplės karcinomos (1). Apsinuodijusgailiosiomis medžiagomis, mirtingumas – 20 proc.(4, 6).ProfilaktikaBūtina nuolat informuoti visuomenę apie poten-cialų gailiųjų medžiagų pavojingumą, jų saugojimobei vartojimo ypatybes. Toksinių medžiagų negalimalaikyti tam nepritaikytoje taroje (pvz., įprastiniuosegaiviųjų ar alkoholinių gėrimų buteliuose), jei jaulaikoma, reikėtų aiškiai ir ryškiai užrašyti apie laikomąmedžiagą bei jos pavojingumą (2, 3). Vaikų apsinuo-dijimų gailiosiomis medžiagomis išvengiama pavo-jingas chemines medžiagas laikant jiems nepasiekia-mose vietose (3, 4). Reikėtų nuolat informuoti visuo-menę, jog skalbimo milteliai ir kitos buitinės prie-monės, laikomos namuose, yra potencialiai pavojingossveikatai ir gyvybei (3). Darbovietėse, kur dirbamasu cheminėmis ar potencialiai pavojingomis gailio-siomis medžiagomis, darbuotojai turi būti perspėti apiejų toksiškumą, apmokyti, kaip naudoti asmens sau-gumo priemones ir suteikti pirmąją pagalbą apsinuo-dijus (3). Po galimo savižudiško apsinuodijimo reikėtųskirti psichiatro konsultaciją (2, 3, 5).Pasak J. Kikendall, „…sąžiningas gydytojas, kuristrokšta pritaikyti tinkamiausią gydymo būdą nuken-tėjusiam pacientui, gali rasti tiek gydymo rekomen-dacijų, kiek yra parašyta straipsnių…“. Todėl nerei-kėtų apsiriboti viena nuomone ir visada parinkti indivi-dualų gydymą, tinkamiausią konkrečiam pacientui.IšvadosGailiosiomis medžiagomis daugeliu atvejų apsi-nuodija vaikai dėl nesaugiai laikomų ar paliktų bui-tinės chemijos priemonių. Šarmai sukelia kolikvacinęnekrozę labiausiai pažeisdami stemplę, o rūgštys –koaguliacinę nekrozę, labiausiai pažeisdamos skrandį,po 3–4 dienų yra didžiausia stemplės ir (ar) skrandžioperforacijos rizika. Daugiausia duomenų apie pažei-dimo apimtį, gylį ir laipsnį bei tolesnę gydymo taktikąsuteikia endoskopinis tyrimas, atliktas per 24–48 val.po apsinuodijimo, nors dauguma autorių pataria joneatlikti netgi esant didelio laipsnio cheminiam stemp-lės ir (ar) skrandžio pažeidimui dėl galimos stemplėsperforacijos, sepsio bei mirties pavojaus. Apsinuo-dijusiesiems rūgštimis, kuo anksčiau į veną reikiaApsinuodijimai gailiosiomis medžiagomisMedicina (Kaunas) 2009; 45(10)
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