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ОТРУЄННЯ КЛОФЕЛІНОМ

Клофелін відомий як
• клонідін, 
• гемітон, 
• катапрессан 
за хімічною структурою є деріватом імідазолу,

увійшов до клінічного застосування в якості 
антигіпертензивного засобу більш 25 років 
тому



Показання для застосування

Є агоністом центральних α2 –
адренорецепторів і застосовується при

• артеріальній гіпертензії, глаукомі, 
• станах, що супроводжуються порушенням 

уваги, 
• при абстнентних синдромах (хворі з алкоголь-

ною та наркотичною залежністю), 
• як адьювант при регіонарній анестезії. 



Епідеміологія отруєнь клофеліном

За даними Київського токсикологічного центру 
загальна річна кількість хворих з отруєнням 
клофеліном у останній час становить близько 
20-30 пацієнтів (1,2-2,0% від всіх отруєнь)

Серед них з
• суїцидальними спробами - 65,1 % 
• кримінальними - 26,1 %
• побутовими отруєннями - 8,8 %



МЕХАНІЗМ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ, 
ВПЛИВ НА ЦЕНТРАЛЬНУ ТА ПЕРИФЕРІЙНУ 

НЕРВОВУ СИСТЕМУ

• Долаючи гематоенцефалічний бар’єр, клофелін стимулює a-1і a-2
адренорецептори (спорідненість до останніх приблизно у 200
разів вища).

• Зменшує потік симпатичної імпульсації до прегангліонарних
симпатичних нервів (збуджуючи постсинаптичні a-2
адренорецептори на мембранах гальмівних нейронів довгастого
мозку, стовбурових і гіпоталамічних структур)

• Внаслідок цього інгібується викид симпатомиметиків, що
зумовлює зменшення вазоконстрикції та інотропного і
хронотропного ефектів.

• Володіючи периферійною a-агоністичною активністю, при
надлишковій концентрації клофеліну у плазмі клінічно
реєструється минуча тахікардія та гіпертензія.



МЕХАНІЗМ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ, 
ВПЛИВ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

• Клофелін володіє специфічної вибірковою дією на 
кардіоміоцити 

• Відбувається блокада ферментних систем, що регулюють 
процеси проникненності клітинних мембран

• У результаті проникнення токсичних речовин всередину 
клітин ушкоджуються внутрішньоклітинні органели

• Це призводить до порушення енергійоутворюючих процесів 
скорочення міокарду

• Клінічно реалізується порушеннями ритму та провідності, 
що призводить до гострої серцевої недостатності і раптової 
зупинки серцевої діяльності.



ФАРМАКОКІНЕТИКА

• Потрапляючи до шлунково-кишкового тракту, клофелін 
швидко минає гематоенцефалічний бар’єр внаслідок доброї 
розчинності у жирах. 

• Пік плазмової концентрація реєструється через 1-2 год. 
• Об’єм розподілу препарату 2,1 л/кг. Біозасвоєння 75%. 
• Період навіввиведення складає 12-16 годин з початком 

гіпотензивного ефекту вже через 30 – 60 хв. 
• Невідомо про фармакологічно активні метаболіти, що 

утворюються при розкладанні клофеліну. 
• Метаболізація відбувається у печінці (50% клофеліну). 

Решта препарату виводиться нирками у незмінному вигляді



ТОКСИЧНІ  ДОЗИ

• Для розвитку отруєння достатньо вживання кількості 
клофеліну, що у 5 разів перевищує терапевтичну дозу.

• Потенційно смертельні отруєння можливі при прийомі 
7 – 10 мг препарату (у дітей молодшого віку може бути 
достатньо 150 - 300 мкг клофеліну).

• Відомі випадки успішного видужування дорослих при 
вживанні 100 мг клофеліну. 

• Перші симптоми отруєння можуть з’являтися на протязі 
від 30-40 хвилин до 4 годин після вживання токсичних 
доз препарату і тривати від 1 до 3 діб в залежності від 
перебігу отруєння і наявності ускладнень.



КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ. ВПЛИВ НА 
ЦЕНТРАЛЬНУ ТА ПЕРИФЕРІЙНУ Н.С. (І)

• Характеризуються загальмованістю, млявістю, сонливістю, 
амнезією, що змінюються коматозним станом (у 50% ), міозом, 
гіпотермією, блідими шкіряними покривами, 

• Центральною та обтураційною депресією дихання (брадипное, апное, 
що може потребувати інтубації трахеї і застосування ШВЛ). 

• Розвивається гіпотензія, іноді до критичних цифр, що потребує 
призначення вазопресорів. 

• У період від 8-12 годин при тяжкому отруєнні може реєструватися 
“парадоксальна” гіпертензія (іноді з тахікардією), яка зумовлена 
впливом клофеліну на периферійні a-1 адренорецептори. Але ці ефекти 
нетривалі і знову змінюються гіпотензією та брадикардією. 

• Спостерігається гіпотонія та гіпорефлексія. Судомні напади 
проявляються рідко. 

• Перистальтика кишечника уповільнюється аж до розвитку ілеусу.



КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ. 
КАРДІОДЕПРЕСИВНА ДІЯ

Кардіотоксичний ефект розвивається внаслідок
• синдрому малого серцевого викиду,
• негативного інотропного та хронотропного

ефектів.
• зменшення артеріального тиску та брадікардії
• на ЕКГ реєструється брадикардія, аритмія, A-V

блокада.



ВСТАНОВЛЕННЯ  ДІАГНОЗУ

• базується на анамнезі (у випадку збереження

свідомості і готовністю до спілкування пацієнта),

• повідомленнями працівниками бригади швидкої
допомоги або родичами та знайомими про наявність
за місцем пригоди порожніх або неповних конвалют
і флакончиків з-під клофеліну,

• наявності характерних, вищенаведених клінічних
проявів.



ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ  ДІАГНОЗ

• слід проводити з отруєннями наркотичними
(опіати) та психотропними речовинами:

• алкоголь, сурогати алкоголю, іншими
препаратами кардіотоксичної та нейротоксичної
дії: b-адреноблокаторами, блокаторами
кальцієвих каналів, серцевими глікозидами,

• інсультами (геморагічний, ішемічний),
черепномозковою травмою, менінгоенцефалітом,

• сепсисом, електролітними розладами



НЕВІДКЛАДНА  ДОПОМОГА (І)

Починається з оцінки стану потерпілих. У разі
необхідності проводяться реанімаційні заходи за
принципом АВС, стабілізуються показники
дихання, гемодинаміки (положення
Трнделенбурга, призначення препаратів
інотропної дії).

• Надійний венозний доступ,
• моніторинг SpO2,
• кардіомоніторинг, ЕКГ,



НЕВІДКЛАДНА  ДОПОМОГА (ІІ)

• При коматозному стані - інтубація трахеї, що
передує промиванню шлунка (промивається за
загальними принципами, вводяться сорбенти),
протипоказані блювотні засоби: сироп
іпекакуани).

• Якщо зберізається гіпотензія - промивання
відкладається до стабілізації АТ.

• При брадикардії вводиться атропін 0,1% 0,3-1,0.



МЕДИКАМЕНТОЗНА  ТЕРАПІЯ (І)

• При коматозному стані, гіпотензії, депресії дихання –
призначається налоксон, який розглядається у якості
непрямого антидотного засобу. Дорослі: 0,4 до 2 мг в\в з
повторним введенням у разі потреби. Дітям молодшого
віку призначається початкова доза від 10 до 30 мкг/кг/маси тіла
в/в, в/м.

• При гіпотензії - положення Тренделенбурга, болюсне
введення 0,9 % NaCl, р-ну Рінгера, Рінгера лактату (500,0 за 30
хвилин), за добу – 10-20 мл/кг маси тіла.



МЕДИКАМЕНТОЗНА  ТЕРАПІЯ (ІІ)

• препарати інотропної дії: дофамін (допмін) від 5 до 20
мкг/кг маси тіла (діти, дорослі), норадреналін (дорослим
починається з дози від 0,5 до 1 мкг/хв.; дітям – від 0,1 мкг/кг\хв).

• У разі брадикардії призначається атропіну сульфат: від
0,5 до 1 мг в/в кожні 5 хв. до нормалізації ЧСС. Максимальна
загальна доза 3 мг або 0,04 мг/кг. Мінімальна разова доза 0,5 мг.
Педіатричні дози: 0,02 мг/кг в/в повторно через 5 хв., мінімальна
разова доза 0,1 мг, максимальна разова доза – 0,5 мг, загальна
доза дітям – 1 мг, підліткам разова доза – 1 мг, загальна доза – 2
мг.

• У разі відсутності ефекту, розгляжається питання встановлення
штучного водія ритму (черезшкірного, трансвенозного,
трансезофагального).



МЕДИКАМЕНТОЗНА  ТЕРАПІЯ (ІІІ)

• Метоклопрамід - блокатор дофамінових (Д2) і
серотонінових (5-НТ3) рецепторів. Блокада Д2 – рецепторів
супроводжується виходом з пресинаптичних терміналей
норадреналіну із стимуляцією норадренергічних зон мозку.
Клінічно це супроводжується ефектом “пробудження”,
активацією показників гемодинамики та дихання. Призначається
метоклопрамід у дозах: 0,5 мг/кг болюсно, потім через дозатор у
дозі 1,2 мкг/кг/хв.

• Судомний синдром - призначаються бензодіазепіни
(діазепам дорослим 5 –10 мг), при необхідності повторне
введення через 10-15 хв.; Діти: від 0,2 до 0,5 мг/кг, повторні дози
(за необхідностю) через 5 хв. У якості протисудомного засобу
може застосовуватися фенобарбітал або пропофол.



КРИТЕРІЇ ПЕРЕВОДУ З ВІТ

• При проявах отруєння, до критеріїв переводу
відносяться: ясна свідомость, відсутность порушень з
боку показників гемодинаміки (на протязі 8-10 год.),
відсутность загрозливих ЕКГ-ознак, депресії дихання,
стабільні лабораторні показники.

• Якщо є підозра на симуляцію, агравацію, відсутні
клінічні прояви отруєння на протязі 6 год. від
передбачуваного часу вживання клофеліну-
промивається шлунок, вводяться сорбенти,
контролюється ЕКГ і пацієнт переводиться до
терапевтичного відділення після консультації психіатра
для подальшого спостереження.



Ця отруйна рослина відома і 
під іншими назвами

• тарганник
• лялькар
• чемерика
• чемерниця
• черкес
• чимiр

На Україні є кілька різновидів чемериці: 
чеиериця біла (Veratrum album) ), та її підвид 
чемериця Лобеля (Veratrum lobelianum Bernh.)



Найбільш токсичною частиною чемериці
є її кореневище, що містить алкалоїди:

• вератрин
•  вератридин
•  протовератрин
•  цевадин
•  ґермерин
•  ґермін
•  рубієрвін

Смертельна доза алкалоїдів міститься у 1 г свіжої
рослини або у 20 мл настоянки (смертельна доза
вератрину 0,003 г)



Застосування

Офіційно випускається у вигляді чемеричної
води для використання у ветеринарії

Але найбільш небезпечним є застосування
настоянки чемериці для “народного лікування
алкогольної залежності”, яке призводить до
тяжких отруєнь, що є основною причиною
госпіталізації



Епідеміологія

• Отруєння чемерицею у останні роки займає 
перше місце серед отруєнь речовинами 
кардіотоксичної дії

• Згідно токсикологічним звітам, 
проаналізованим за останні 10 років, щорічно 
госпіталізується з отруєнням чемерицею від 
30 до 45 осіб

• Близько 90% потерпілих доставляються 
бригадами швидкої допомоги 





Основні клінічні прояви

З боку шлунково-кишкового тракту
характеризуються

• печінням у роті та по ходу стравоходу,

• гіперсалівацією, нудотою, блювотою, рідше –
проносом



Основні клінічні прояви
З боку нервової системи

• характерні загальна слабкість, пітливість, сльозотеча,

•  зниження температури тіла,

• порушення координації рухів, судоми,
загальмованість.

• при тяжких отруєннях може спостерігатися втрата
свідомості



Діагноз отруєння базується на:

даних анамнезу, клінічних і лабораторних ознаках
(токсикологічна ідентифікація)

Особливістю є те, що сам пацієнт може не знати
факт вживання, власне, чемеричної настойки.

У певної кількості осіб, що були доставлені з
отруєнням, близьки або родичі з метою
відлучення від вживання алкоголю членів своєї
родини, таємно додавали потерпілим у напої
(часто алкогольні) чемеричну настойку з метою
викликання відрази (виникали нудота,
блювання, запаморочення).



Лікування

Деконтамінація отрути, що не всмокталася
• промивання шлунка зондовим методом,
      але не пізніше як через 6 годин з початку симптомів

отруєння,
      тільки при стабільному стані та при відсутності

повторної блювоти.

• У зонд вводиться активоване вугілля в дозі 1,0
г/кг/маси тіла та сорбіт у такій же дозі.



Лікування

Терапія кардіотонічними засобами

• для зменшення брадикардії використовується атропін
0,1% розчин у дозі 0,5-1 мг в/в.

• При гіпотензії - дофамін у дозі 10-15 мкг/кг/хв.



Лікування

• інфузійна терапія проводиться обережно.

• Первага надається сольовим розчинам, що вводяться у
дозі 15-20 мл/кг маси тіла за добу під контролем
діурезу і волемічного статусу



.

• З відділення інтенсивної терапії хворі 
переводяться при стабілізації показників 
гемодинаміки, 

• нормалізації ЕКГ, 
• зменшення проявів токсичного 

гастроентеріту

Критерії переводу



.

ДЯКУЮ  ЗА  УВАГУ


