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RegionRegionáálny lny úúrad verejnrad verejnéého zdravotnho zdravotnííctva so sctva so síídlom v Banskej dlom v Banskej 
BystriciBystrici

TOXIKOLTOXIKOLÓÓGIAGIA

MUDrMUDr. . ĽĽubica ubica HettychovHettychováá

I. I. Pôsobenie chemickej Pôsobenie chemickej noxynoxy –– exogexogéénne nne 
faktoryfaktory

�� ChemickChemickáá šštrukttruktúúrara –– ururččuje toxicitu, stuje toxicitu, stááloslosťť lláátky, prtky, príítomnostomnosťť
kontaminantov akontaminantov a aditaditíívv –– ovplyvovplyvňňuje toxicitu (napr. rozpuje toxicitu (napr. rozpúšúšťťadladláá
uu pesticpesticíídov zvydov zvyššujujúú ich toxický ich toxický úúččinok).inok).

�� FyzikFyzikáálne vlastnosti llne vlastnosti láátkytky –– napr. skupenstvo, ovplyvnapr. skupenstvo, ovplyvňňujujúú
dostupnosdostupnosťť kk tkanivtkaniváám (olovo).m (olovo).

�� ĎĎalalššie faktoryie faktory –– trvanie expoztrvanie expozíície, frekvencia, cesta vstupu, tlak cie, frekvencia, cesta vstupu, tlak 
vzduchu, teplota, vlhkosvzduchu, teplota, vlhkosťť aa pod.pod.
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II.II. Ovplyvnenie organizmu Ovplyvnenie organizmu noxounoxou –– individuindividuáálne lne 

faktoryfaktory

�� Vplyvy genetickVplyvy genetickéé –– miera miera expresieexpresie enzýmov enzýmov 
zzúúččastastňňujujúúcich sa cich sa biotransformbiotransformááciecie xenobiotxenobiotííkk

�� VekVek
�� PohlaviePohlavie
�� Zdravotný stav aZdravotný stav a funkcie hlavne pefunkcie hlavne peččene aene a obliobliččiekiek
�� ImunitnImunitnáá aa hormonhormonáálna výbava organizmulna výbava organizmu
�� VýVýžživa aiva a žživotný ivotný šštýltýl

III. III. KinetikaKinetika

�� ŠŠtuduje pohyb exogtuduje pohyb exogéénnej lnnej láátky vtky v organizme aorganizme a zahzahŕňŕňa a 
prprííjem, vstrebjem, vstrebáávanie, distribvanie, distribúúciu, ciu, biotransformbiotransformááciuciu
aa vyluvyluččovanie lovanie láátky atky a jej jej metabolitovmetabolitov..
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1. Cesty vstupu 1. Cesty vstupu –– vstrebvstrebáávanievanie

�� rýchlosrýchlosťť zzáávisvisíí na koncentrna koncentráácii acii a rozpustnosti rozpustnosti 
toxickej ltoxickej láátkytky

�� lláátky rozpustntky rozpustnéé vo vode sa vstrebvo vode sa vstrebáávajvajúú rýchlejrýchlejššie ie 
nenežž lláátky rozpustntky rozpustnéé vv tukochtukoch

�� absorbciaabsorbcia je tieje tiežž rýchlejrýchlejššia na miestach sia na miestach s dobrou dobrou 
vaskularizvaskularizááciouciou aa veveľľkým povrchom (pkým povrchom (pľľúúca, ca, 
GIT)GIT)

PPľľúúcaca –– ssúú najbenajbežžnejnejššou cestou vstupu pri ou cestou vstupu pri 
profesionprofesionáálnej expozlnej expozíícii (cii (úúččinok inok –– rýchly).rýchly).

KoKožžaa –– je vstupnou brje vstupnou bráánou pre celý rad lnou pre celý rad láátok, tok, 
mnomnožžstvo vstrebanej lstvo vstrebanej láátky je priamo tky je priamo úúmernmernéé veveľľkosti kosti 

kontaktnej plochy akontaktnej plochy a rozpustnosti vrozpustnosti v tukoch.tukoch.

SpojovkySpojovky –– vysoko toxickvysoko toxickáá lláátka (tka (organofosforganofosfáátyty) mô) môžže e 
po vstreknutpo vstreknutíí do oka spôsobido oka spôsobiťť rozvoj celkových rozvoj celkových 

úúččinkov, linkov, láátka prejde do krvi bez tka prejde do krvi bez biotransformbiotransformááciecie
vv pepeččeni.eni.
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ZaZažžíívacvacíí trakttrakt –– ako vstupnako vstupnáá brbráána sa uplatna sa uplatňňuje uje 
pri prehltnutpri prehltnutíí kontaminovanej potravy alebo kontaminovanej potravy alebo 

vody, konzumvody, konzumáácii potravy acii potravy a fajfajččeneníí
kontaminovanými rukami. Vstrebkontaminovanými rukami. Vstrebáávanvaníím m 

vv tenkom tenkom ččreve reve –– vvääččššina lina láátok tok –– do krvndo krvnéého ho 
obehu aobehu a pepeččene ene -- enterohepatenterohepatáálnylny cyklus.cyklus.

ParafParafíínový olej anový olej a aktaktíívne uhlievne uhlie –– efektefektíívne vne 
zniznižžujujúú vstrebvstrebáávanie nových lvanie nových láátok atok a urýchurýchľľujujúú

vyluvyluččovanie stolicou.ovanie stolicou.

2. Distrib2. Distribúúciacia

�� MnohMnohéé toxicktoxickéé lláátky sa môtky sa môžžu hromadiu hromadiťť vv ururččitých itých 
tkanivtkaniváách (anilch (anilíín, n, dioxdioxíínyny vv tuku, olovo vtuku, olovo v kostiach, kostiach, 
kadmium vkadmium v obliobliččkkáách), neskorch), neskorššie sa uvoie sa uvoľňľňuje do krvi a uje do krvi a 
mômôžžee spôsobispôsobiťť celkovcelkovéé toxicktoxickéé úúččinky.inky.
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3. Metabolizmus3. Metabolizmus

Hlavným orgHlavným orgáánom pre nom pre biotransformbiotransformááciuciu je je pepeččeeňň,,
ďďalejalej plazma, pplazma, pľľúúca, oblica, obliččky. ky. 

Metabolizmus vMetabolizmus v pepeččeni zaheni zahŕňŕňa:a:

�� hydrolýzuhydrolýzu

�� oxidoxidááciuciu

�� redukciuredukciu

�� konjugkonjugááciuciu

KKľľúúččovovúú úúlohu majlohu majúú mikrozommikrozomáálnelne enzýmy. enzýmy. IchIch
aktivita je geneticky determinovanaktivita je geneticky determinovanáá, mô, môžže jue ju
ovplyvniovplyvniťť alkohol, barbituralkohol, barbiturááty, ty, disulfiramdisulfiram. . 

BiotransformBiotransformááciacia neznamenneznamenáá automatickyautomaticky
detoxikdetoxikááciu, môciu, môžže vznikne vzniknúúťť metabolitmetabolit ss vyvyššššouou
toxicitou alebo karcinogtoxicitou alebo karcinogéénnym nnym úúččinkom (kyselinainkom (kyselina
ššťťaveaveľľovováá zz etyletyléénglykolunglykolu, , chlchlóóretylretyléénoxidnoxid zz VC).VC).
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4. Vylu4. Vyluččovanieovanie

�� ToxickToxickéé lláátky sa vylutky sa vyluččujujúú vv nezmenenej podobe alebo nezmenenej podobe alebo 
vv podobe podobe metabolitovmetabolitov. . 

�� Hlavným vyluHlavným vyluččovacovacíím orgm orgáánom nom –– obliobliččky.ky.

�� Mnoho lMnoho láátok metabolizovaných vtok metabolizovaných v pepeččeni sa najskôr eni sa najskôr 
vyluvyluččuje do uje do žžllčče e aa potom stolicou alebo zpotom stolicou alebo z ččreva sa reva sa 
vstrebvstrebáávajvajúú do krvi ado krvi a vyluvyluččujujúú obliobliččkamikami..

�� PlynnPlynnéé lláátky (stky (síírovodrovodíík, CO, KCN) ak, CO, KCN) a pary prchavých pary prchavých 
kvapalkvapalíín (benzn (benzíín, nafta, organickn, nafta, organickéé rozprozpúšúšťťadladláá) sa ) sa 
vyluvyluččujujúú v rôznej miere v rôznej miere –– ppľľúúcamicami..

1. Profesion1. Profesionáálne polne pošškodenie pekodenie peččeneene

�� PePeččeeňň -- ciecieľľový orgový orgáán pôsobenia celn pôsobenia celéého radu ho radu 
chemických lchemických láátok ztok z pracovnpracovnéého (aj ho (aj žživotnivotnéého) prostredia.ho) prostredia.

�� KKľľúúččovováá úúlohaloha –– vv detoxikdetoxikáácii acii a eliminelimináácii cii xenobiotxenobiotííkk..

�� Cesta vstupu lCesta vstupu láátky do organizmu pritky do organizmu pri

profesionprofesionáálnej expozlnej expozíícii cii 

�� inhalinhalááciacia

�� kokožžnnáá resorbciaresorbcia (TNT, PCB)(TNT, PCB)
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HepatotoxickHepatotoxickéé lláátky:tky:
TetrachlTetrachlóórmetrmetáánn, , tetrachltetrachlóóretretáánn, chloroform,, chloroform,
dimetyldimetyl--nitrozamnitrozamíínn, chl, chlóórovanrovanéé naftalnaftaléényny,,
polychlpolychlóórovanrovanéé bifenylybifenyly, , brbróómbenzmbenzéénn, element, elementáárnyrny
fosfor, arzfosfor, arzéén, trinitrotolun, trinitrotoluéén, etylalkohol, n, etylalkohol, aflatoxaflatoxíínn
ÚÚččinky: inky: 
MôMôžžu vyvolau vyvolaťť akakúútne potne pošškodenie pekodenie peččene ene ––
nehody, havnehody, haváárie.rie.
Klinický obrazKlinický obraz –– nechutenstvo, zvracanie, nechutenstvo, zvracanie, ikterusikterus
((žžltltéé sfarbenie kosfarbenie kožže, spojoviek), zve, spojoviek), zvääččššenie peenie peččene ene 
aažž kkóóma.ma.

ČČastejastejššie sie súú chronickchronickéé popošškodenia.kodenia.
Klinický obrazKlinický obraz –– cirhcirhóóza, za, fibrfibróózaza, tumor., tumor.

2. Profesion2. Profesionáálne polne pošškodenie oblikodenie obliččiekiek

ObliObliččkyky -- ssúú najdôlenajdôležžitejitejšíší vyluvyluččovacovacíí orgorgáán vn v teletele

pre splodiny duspre splodiny dusííkovkovéého metabolizmu, vody,ho metabolizmu, vody,

elektrolyty aelektrolyty a vvääččššinu cudzorodých linu cudzorodých láátok bez ohtok bez ohľľaduadu

na brna bráánu vstupu do organizmu.nu vstupu do organizmu.
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NefrotoxickNefrotoxickéé lláátky:tky:

ŤŤaažžkkéé kovy:kovy: olovo, arzolovo, arzéén, anorganickn, anorganickáá ortuortuťť, kadmium,, kadmium,

chrchróóm, vanm, vanáád, berýlium, urd, berýlium, uráánn

OrganickOrganickéé rozprozpúšúšťťadladláá::
�� haloghalogéénovnovéé uhuhľľovodovodííky ky ––tetrachltetrachlóórmetrmetáánn, chloroform, TRI, , chloroform, TRI, 

PER, PER, hexachlhexachlóórr, 3, 3--batadibatadiéénn

�� nehalognehalogéénovnovéé uhuhľľovodovodííky ky –– dioxdioxáánn ((dietyldietyléénoxidnoxid), ), 
metylalkohol, metylalkohol, glykolyglykoly ääetyletyléénglykolnglykol, , dietyldietyléénglykolnglykol))

PesticPesticíídy:dy: organofosforganofosfáátyty

OstatnOstatnéé chemickchemickéé lláátky:tky: arzenovodarzenovodíík, fosfor (biely)k, fosfor (biely)

ÚÚččinkyinky

AkAkúútne tne úúččinkyinky –– po po jednorjednoráázovejzovej masmasíívnejvnej

expozexpozíícii (nehody, hrubcii (nehody, hrubéé poruporuššenie hygienickýchenie hygienických

predpisov)predpisov)

Klinický obrazKlinický obraz –– renrenáálnalna nedostatonedostatoččnosnosťť aažž

zlyhanie oblizlyhanie obliččiek, poiek, pošškodenie iných orgkodenie iných orgáánovnov
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ZZ profesionprofesionáálnych lnych fyzikfyzikáálnych faktorovlnych faktorov sasa
mômôžžu na obliu na obliččkovej nedostatokovej nedostatoččnostinosti
((insuficienciiinsuficiencii) podie) podieľľaaťť::

�� extrextréémne prehriatie (hasimne prehriatie (hasičči)i)
�� zzáásah elektrickým prsah elektrickým prúúdom VNdom VN

spôsobujspôsobujúúce ce nekrnekróózuzu svalov (svalov (rabdomyolýzarabdomyolýza
ss myoglobinmyoglobinááciouciou).).

ChronickChronickéé úúččinkyinky –– vznikajvznikajúú po dlhodobejpo dlhodobej

expozexpozíícii acii a rezorbciirezorbcii toxických ltoxických láátok nitok nižžšíšíchch

koncentrkoncentrááciciíí vv pracovnom prostredpracovnom prostredíí..

Klinický obrazKlinický obraz –– ja charakterizovaný pestrouja charakterizovaný pestrou

symptomatolsymptomatolóógiougiou zz popošškodenia oblikodenia obliččkovkovééhoho

parenchýnuparenchýnu..
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KarcinogKarcinogéénne (neskornne (neskoréé) ) úúččinkyinky

OBLIOBLIČČKY:KY:
Karcinogenita pre Karcinogenita pre ččlovekaloveka

�� dokdokáázanzanáá: : fajfajččenieenie
�� pravdepodobnpravdepodobnáá:: kadmiumkadmium
�� momožžnnáá:: olovoolovo

MOMOČČOVÝ MECHOVÝ MECHÚÚR: R: 
Karcinogenita pre Karcinogenita pre ččlovekaloveka

�� dokdokáázanzanáá: : fajfajččenie, výroba enie, výroba auramauramíínunu, , fuchsfuchsíínunu, koksu, , koksu, 
�� gumgumáárenskrenskéé technoltechnolóólogielogie, 4, 4--aminobifenyl, aminobifenyl, benzidbenzidíínn, , 
�� uhouhoľľný decht aný decht a smola, 2smola, 2--naftylamnaftylamíínn
�� pravdepodobnpravdepodobnáá:: kadmium, farby na bkadmium, farby na bááze ze benzidbenzidíínunu

3. Profesion3. Profesionáálne polne pošškodenie nervovkodenie nervovéého systho systéémumu

Ide oIde o šširokirokéé spektrum syndrspektrum syndróómov amov a ochorenochoreníí
spôsobených chemickými, fyzikspôsobených chemickými, fyzikáálnymilnymi
aa biologickými faktormi.biologickými faktormi.
NeurotoxickNeurotoxickéé lláátky:tky:
SirouhlSirouhlííkk, mang, mangáán, CO, n, CO, metylchloridmetylchlorid, anorganick, anorganickáá
ortuortuťť, organick, organickáá ortuortuťť ((metylortumetylortuťť), t), táálium, olovo,lium, olovo,
organickorganickéé rozprozpúšúšťťadladláá (TRI, tolu(TRI, toluéén), aromatickn), aromatickéé
uhuhľľovodovodííky, niektorky, niektoréé patogpatogéénne mikroorganizmynne mikroorganizmy
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ZZ hhľľadiska intenzity aadiska intenzity a rozsahu nrozsahu náásledkov na zdravsledkov na zdravíí
ssúú ochorenia klasifikovanochorenia klasifikovanéé akoako

�� akakúútnetne
�� subaksubakúútnetne
�� chronickchronickéé

VVääččššina ochorenina ochoreníí mmáá charakter charakter difdifúúznehozneho
popošškodenia kodenia šštrukttruktúúr CNS,r CNS,
miechy amiechy a perifperiféérnych nervovrnych nervov oznaoznaččovanovanéé ako ako 

�� encefalopatieencefalopatie
�� myelopatiemyelopatie
�� neuropatieneuropatie
�� polyneuropatiepolyneuropatie

SpoloSpoloččným ným úúvodným vodným ššttáádiom týchto diom týchto –– patipatiíí jeje

obdobie obdobie pseudoneurastpseudoneurastéémiemie, s, s rôznymi prrôznymi prííznakmiznakmi

somatickými asomatickými a psychickými.psychickými.

Rozvinutý Rozvinutý klinický obrazklinický obraz –– zzáávisvisíí od mieryod miery

postihnutia, vepostihnutia, veľľkosti dkosti dáávky avky a individuindividuáálnejlnej

tolerancie organizmu.tolerancie organizmu.
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4. Profesion4. Profesionáálne krvnlne krvnéé ochoreniaochorenia

SSúú vyvolanvyvolanéé najnajččastejastejššie chemickými lie chemickými láátkami.tkami.

Formy poFormy pošškodenia:kodenia:

�� skrskráátenie dtenie dĺžĺžky ky žživota erytrocytovivota erytrocytov

�� popošškodenie spôsobujkodenie spôsobujúúce pokles saturce pokles saturáácie kyslcie kyslííkomkom

�� poruporuššenie tvorby aenie tvorby a morfolmorfolóógie krvných elementovgie krvných elementov

A. SkrA. Skráátenie dtenie dĺžĺžky ky žživota ivota ččervených krviniekervených krviniek

�� methemoglobinmethemoglobinéémiamia aa hemolýzahemolýza vyvolanvyvolanáá oxidoxidááciou ciou 
hemoglobhemoglobíínu (nu (ferofero Fe+2 na Fe+2 na feriferi Fe+3 Fe+3 ––
methemoglobmethemoglobíínn), anil), anilíín, n, nitoranilnitoranilíínn, , toluidtoluidíínn, , oo--toluidtoluidíínn, , 
naftalnaftaléénn, dusi, dusiččnany, TNTnany, TNT

�� methemoglobinmethemoglobinéémiamia aa hemolýzahemolýza –– chlorechloreččnanynany
�� hemolýzahemolýza –– ťťaažžkkéé kovy (AsH3, kovy (AsH3, CuCu))
�� popošškodenie kodenie biosyntbiosyntéézyzy hemuhemu –– porfýriaporfýria, , 

hexachlhexachlóórbenzrbenzéénn, 2,4, 2,4--dichldichlóórfenol, rfenol, vinylchloridvinylchlorid, olovo, olovo
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B. PoB. Pošškodenie spôsobujkodenie spôsobujúúce pokles saturce pokles saturááciecie
kyslkyslííkomkom

�� tvorba tvorba karbonylhemoglobkarbonylhemoglobíínunu –– oxid uhooxid uhoľľnatýnatý

C. PoC. Pošškodenie vývoja akodenie vývoja a morfolmorfolóógie krvných elementovgie krvných elementov

�� aplastickaplastickáá ananéémia, mia, pancytoppancytopééniania, benz, benzéén, n, 
ionizaionizaččnnéé žžiarenie, TNT, iarenie, TNT, hexachlhexachlóórcyklohexrcyklohexáánn, , 
arzarzéénn

�� zhubnzhubnéé nnáádorovdorovéé ochorenie (leukochorenie (leukéémia),mia),

benzbenzéén, In, IŽŽ, , etyletyléénoxidnoxid, formaldehyd, formaldehyd
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ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť


