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Celem pracy by³o przedstawienie
przypadku pacjentki zatrutej 30% roztworem nadtlenku wodoru powik³anego zatorowoci¹ powietrzn¹ orodkowego uk³adu nerwowego. Nadtlenek
wodoru (H2O2) jest dobrze rozpuszczaln¹ i ¿r¹c¹ ciecz¹ o konsystencji syropu. Ekspozycja na stê¿enia przekraczaj¹ce 30-35% mo¿e powodowaæ oparzenia skóry i luzówek, niewydolnoæ
oddechowo-kr¹¿eniow¹, wstrz¹s,
drgawki oraz pi¹czkê. Stosunkowo
rzadkim powik³aniem zatrucia perhydrolem jest wyst¹pienie têtniczych zatorów gazowych w obrêbie orodkowego uk³adu nerwowego. Mechanizmy
prowadz¹ce do wyst¹pienia zatorowoci gazowej naczyñ mózgowych wi¹¿¹ siê z wystêpowaniem dro¿nego
otworu owalnego lub przenikaniem do
naczyñ p³ucnych tlenu powsta³ego w
wyniku zaaspirowania roztworów nadtlenku wodoru do dolnych dróg oddechowych. Zak³ada siê równie¿, i¿ czêæ
cz¹steczek nadtlenku wodoru swobodnie przechodzi przez kr¹¿enie p³ucne i uwalnia tlen dopiero w têtnicach
orodkowego uk³adu nerwowego.
Brak objawów embolizacji gazowej w
badaniu TK g³owy nie wyklucza istnienia tego zjawiska. Uwa¿a siê, ¿e leczenie w komorze hiperbarycznej przynosi wymierne korzyci nie tylko w okresie objawów ostrych, ale tak¿e w sytuacjach gdy leczenie wdro¿one jest z
pewnym opónieniem. Wnioski: Pojawienie siê objawów neurologicznych
u chorych zatrutych roztworem nadtlenku wodoru mo¿e sugerowaæ obecnoæ zatorów gazowych orodkowego
uk³adu nerwowego. Zachowana ci¹g³oæ przegrody miêdzyprzedsionkowej nie wyklucza mo¿liwoci powstania tlenowych zatorów naczyñ mózgowych. Brak cech embolizacji powietrznej w badaniu TK g³owy nie wyklucza
rozpoznania zatorowoci tlenowej. Wyst¹pienie ciê¿kich klinicznych objawów embolizacji powietrznej naczyñ
mózgowych, w przebiegu zatrucia nadtlenkiem wodoru, powinno byæ wskazaniem do zastosowania terapii hiperbarycznej.

54-year-old woman with brain gas
emboli after an accidental ingestion of
concentrated hydrogen peroxide was
described. Hydrogen peroxide (H2O2)
is a water-soluble, caustic liquid. Exposure to concentrated (>30-35%) hydrogen peroxide may cause cardiorespiratory insufficiency, shock, convulsions, coma, and chemical burns of
skin and mucous membranes. Arterial
gas embolization in central nervous
system is a relatively rare complication. There are three possible mechanisms of gas embolization: persisting
patent foramen ovale, pulmonary gas
emboli caused by aspiration of hydrogen peroxide to the lower respiratory
tract, formation of gas emboli after
reaching the brain. Absence of gas
emboli and cerebral infarction in CT
does not exclude intoxication. Hyperbaric therapy is most effective for brain
air embolism complicating hydrogen
peroxide poisoning in acute phase.
Some authors suggested that this
therapy is also effective if administered
during the subacute phase. Conclusions: Neurologic symptoms after ingestion of hydrogen peroxide may suggest gas embolism of the cerebral vasculature. The absence of atrial septal
defect does not exclude the possibility of cerebral air embolism. The absence of gas and cerebral infarction
in CT scans does not exclude brain gas
embolism. The use of hyperbaric
therapy should be considered in treating severe cases of hydrogen peroxide poisoning.
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Wstêp
Nadtlenek wodoru (H2O2) jest dobrze
rozpuszczaln¹ w wodzie, bezbarwn¹ i ¿r¹c¹ ciecz¹ o konsystencji syropu. Substancja ta ma zastosowanie w przemyle farmaceutycznym, chemicznym oraz kosmetycznym. Celem pracy by³o przedstawienie przypadku pacjentki zatrutej 30% roztworem
nadtlenku wodoru powik³anego zatorowoci¹ powietrzn¹ orodkowego uk³adu nerwowego.
Opis przypadku

Piêædziesiêcioczteroletnia kobieta, dotychczas nie
leczona, zosta³a przyjêta do Kliniki Toksykologii Akademii Medycznej w Gdañsku z powodu przypadkowego
spo¿ycia 100 ml perhydrolu. Substancja znajdowa³a siê
w nieoznakowanej butelce, w domu chorej. Przy przyjêciu do Kliniki pacjentka by³a przytomna, z pe³nym kontaktem s³owno-logicznym, akcj¹ serca 76/min., CTK 120/
60 mmHg, MAP 80 mmHg, BR 16/min. Chora zg³asza³a
pieczenie w jamie ustnej oraz ból w okolicy podmostkowej oraz nadbrzuszu nasilaj¹cy siê przy prze³ykaniu.
Podczas obserwacji szpitalnej kilkakrotnie stwierdzono
wymioty wie¿¹ krwi¹ oraz skrzepami. Podobne objawy
wystêpowa³y tak¿e w domu przed przyjazdem karetki
Pogotowia Ratunkowego. W wykonanej gastroduodenofiberoskopii stwierdzono nad¿erkowe zapalenie b³ony
luzowej ¿o³¹dka oraz obecnoæ licznych owrzodzeñ
pokrytych brunatnymi skrzepami. Prze³yk, odwiernik
oraz opuszka dwunastnicy okaza³y siê prawid³owe. Po
up³ywie kilku nastêpnych godzin pojawi³y siê pocz¹tkowo dyskretne, a nastêpnie nasilaj¹ce siê jakociowe
zaburzenia wiadomoci. W badaniu neurologicznym
stwierdzono cechy wie¿ego lewostronnego niedow³adu po³owiczego z wyranie zaznaczonym objawem Babiñskiego po tej samej stronie. Utracie orientacji auto- i
allopsychicznej towarzyszy³ znaczny niepokój oraz pobudzenie psychoruchowe. Pomimo braku widocznych
zatorów gazowych w badaniu tomokomputerowym
orodkowego uk³adu nerwowego (TK), u chorej wykonano w trybie pilnym sesjê terapii hiperbari¹ (HBO) wg
tabeli USN 6. Po zabiegu dosz³o do wyranej poprawy
stanu klinicznego oraz powrotu kontaktu s³owno-logicznego i ust¹pienia lewostronnego objawu Babiñskiego.
Po wykonaniu kolejnych 7 sesji HBO uzyskano ca³kowite ust¹pienie objawów niedow³adu po³owiczego. W kontrolnym badaniu TK g³owy nie stwierdzono ¿adnych odchyleñ od normy. W przezprze³ykowym badaniu echokardiograficznym z podaniem kontrastu pod koniec d³ugotrwa³ej próby Valsalvy wykluczono obecnoæ dro¿nego otworu owalnego (PFO). W kontrolnej gastroduodenofiberoskopii wykonanej po ok. 6 tygodniach od chwili
zatrucia opisano obecnoæ w prze³yku nieregularnej linii
Z, która mog³a odpowiadaæ prze³ykowi Barretta. W badaniu histopatologicznym pobranych wycinków z pogranicza ¿o³¹dkowo-prze³ykowego wykazano jedynie prawid³owe utkanie b³ony luzowej.

Omówienie
Stê¿ony, 90% roztwór nadtlenku wodoru jest stosowany jako utleniacz paliw rakietowych oraz okrêtów podwodnych. Roztwór 30%, zwany perhydrolem, wykorzystywany jest natomiast w przemyle chemicznym, a tak¿e przy produkcji wybuchowych
nadtlenków, w tym trimeru nadtlenku acetonu (TCAP) i nadtlenku urotropiny (HMTD).
Perhydrol s³u¿y równie¿ do otrzymywania
wody utlenionej (3-5% wodny roztwór nadtlenku wodoru), która wykazuje szczególnie
silne dzia³anie w stosunku do bakterii beztlenowych.
Ostre zatrucia nadtlenkiem wodoru w
przewa¿aj¹cej wiêkszoci przypadków przebiegaj¹ drog¹ doustn¹ (77%-83%) i w niemal 71% dotycz¹ dzieci [5,6].
Nadtlenek wodoru w stê¿eniach od 3%
do 5% wykazuje dzia³anie dra¿ni¹ce jedy340

nie na b³ony luzowe, za roztwory o stê¿eniu powy¿ej 10% dzia³aj¹ ¿r¹co zarówno na
b³ony luzowe, jak i skórê chorego [14,16].
Kontakt H2O2 z tkankami bogatymi w katalazê prowadzi do reakcji chemicznej, w trakcie której powstaje woda i tlen. Iloæ gazu
jest zale¿na od stê¿enia roztworu. Z 1 ml
3% wody utlenionej uwalnia siê zaledwie 10
ml tlenu, podczas gdy rozk³ad ok. 100 ml
35% roztworu nadtlenku wodoru prowadzi
do uwolnienia a¿ 12-14 litrów gazu [7,12].
Uwolniony tlen wykazuje du¿¹ aktywnoæ
chemiczn¹ oraz posiada zdolnoæ przenikania do tkanek i wywo³ywania zatorów gazowych [3,10,11,15,20].
Pomimo tego, ¿e spo¿ycie 3% wody
utlenionej manifestuje siê zwykle ³agodnymi i niezbyt silnie wyra¿onymi objawami
podra¿nieniowymi ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, opisano pojedyncze przypadki ciê¿kiego zatrucia powik³anego zatorowoci¹ gazow¹ w obrêbie ¿y³y
wrotnej oraz mnogimi owrzodzeniami prze³yku, ¿o³¹dku oraz dwunastnicy [3,6, 11,15].
Ekspozycja na 10% roztwory nadtlenku
wodoru powoduje miejscowe uszkodzenie
tkanek, za nara¿enie na stê¿enia powy¿ej
30-35% mo¿e dodatkowo wywo³aæ niewydolnoæ oddechowo-kr¹¿eniow¹, wstrz¹s,
drgawki oraz pi¹czkê [3,4,7,8,17,20,21].
Stosunkowo rzadkim powik³aniem zatrucia perhydrolem jest wyst¹pienie têtniczych
zatorów gazowych w obrêbie orodkowego
uk³adu nerwowego [8,12,17,18,21]. Jak wynika z prac wielu autorów brak pêcherzyków gazu w tomografii komputerowej g³owy
nie wyklucza obecnoci tego powik³ania
[1,12,21]. Zatory gazowe w têtnicach mózgu, w zale¿noci od ich liczebnoci i umiejscowienia, mog¹ powodowaæ dyskretne
objawy neurologiczne lub byæ przyczyn¹
rozleg³ych zmian niedokrwiennych, a nawet
zejcia miertelnego. Mechanizmy prowadz¹ce do wyst¹pienia zatorowoci gazowej
orodkowego uk³adu nerwowego nie s¹ do
koñca poznane. Wed³ug jednej z najprostszych hipotez ich wystêpowanie jest mo¿liwe dziêki istnieniu dro¿nego otworu owalnego. Kolejny mechanizm opiera siê na
przenikaniu do naczyñ p³ucnych tlenu powsta³ego w wyniku zaaspirowania roztworów nadtlenku wodoru do dolnych dróg oddechowych. Trzecia hipoteza, która mog³a
mieæ miejsce w opisanym powy¿ej przypadku, opiera siê na za³o¿eniu, i¿ czêæ cz¹steczek nadtlenku wodoru swobodnie przechodzi przez kr¹¿enie p³ucne i uwalnia tlen
dopiero w têtnicach orodkowego uk³adu
nerwowego [1,8,18,19].
Choæ teoretyczne podstawy terapii zatorów gazowych za pomoc¹ HBO znane by³y
znacznie wczeniej, w zatruciu nadtlenkiem
wodoru jako pierwsi zastosowali j¹ Mullins i
Beltran w 1998 r. [2,12,13,18]. Uwa¿a siê,
¿e leczenie w komorze hiperbarycznej przynosi wymierne korzyci nie tylko w okresie
objawów ostrych, ale tak¿e w sytuacjach gdy
leczenie wdro¿one jest z pewnym opónieniem [2,9,12,19].
W naszym przypadku pomimo tego, ¿e
u chorej wykonano pierwszy zabieg HBO po
up³ywie ok. 22 godzin od chwili spo¿ycia stê¿onego roztworu nadtlenku wodoru, ju¿ po
pierwszej sesji nast¹pi³ powrót wiadomoci oraz czêciowe ust¹pienie patologiczPrzegl¹d Lekarski 2007 / 64 / 4-5

nych objawów neurologicznych.
Wnioski
1. Pojawienie siê objawów neurologicznych u chorych zatrutych roztworem nadtlenku wodoru mo¿e sugerowaæ obecnoæ
zatorów gazowych orodkowego uk³adu
nerwowego.
2. Zachowana ci¹g³oæ przegrody miêdzyprzedsionkowej nie wyklucza mo¿liwoci powstania zatorów tlenowych naczyñ
mózgowych.
3. Brak cech embolizacji powietrznej w
badaniu TK g³owy nie wyklucza rozpoznania zatorowoci tlenowej.
4. Wyst¹pienie ciê¿kich klinicznych objawów embolizacji powietrznej naczyñ mózgowych w przebiegu zatrucia nadtlenkiem
wodoru powinno byæ wskazaniem do zastosowania terapii hiperbarycznej.
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