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rozpuszczalników, różnego typu pianek (w tym do q?-
SniÓ; i wielu innych środków stosowanych w przemyśle

stwierdza się również w okolicach warsztatów samocho-
dowych. Potwierdzająto dane z doniesień i raportów, z

pojemnika z resztką
gtikolu etylenowego (wg użytkownika - pojemnikapu-

dawki toksyczne (do-
prowadzające do wy-
raźnychobjawów za-
trucia) są znacznie
ntższe odwyznaczo,
nych wafiości DLr,,;
np. w przypadku ko-
tów, do wyraźnych
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toksycznego docho-
dzt jli przy naraże-
niu na glikol etyleno-
wy w dawce 0,2-0,4
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Tab. 1. Toksyczność glikolu etylowe-
go wyrażona DL,o (dawka polvodu-
jąca śmierć 507o osobników) dla róż-
nych gatunków zwierząt i człowieka
(3, 8-10, 21, 2ż,31, 35, 4l)
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Drogi narażenia i toksokinetyka

Glikol etylenowy dob
wodzie, jak i tłuszczach,
mi drogami: z układu od



rozoli), przez skórę i z przewodu pokarmowego, przy
czym podstawową drogą zatrucia glikolem etylenowym
jest droga pokatmowa. Połknięcie nawet niewielkich ilo-
ści tego związkumoze doprowadzlc do rozwoju klinicz-
nych objawow zatrlcia. Zatrucie tą drogą jest zwykle
zatruciem ostrym, chociaż u ludzi opisano przypadki
zatrucia chronicznego (ż,3), a u zwierząt,w}r,vołano ta-
kie zatrucie doświadcza|nie (ż, 3). Ze względu na malą
lotność par glikolu etylenowego, zatrucie drogą aerogen-
nąwystępuje rzadko. Może do niego dochodzic w przy-
padku narażeniana aetozolę glikolu i sporadycznie przy
narażenltl na pary glikolu etylenowego (przry wysokiej
temperaturze otoczenia i wysokim stęzeniu glikolu w
powietrzu), Jedynie wyjątkowo dochodzi do zatrucia w
wyniku kontaktu glikolu ze skorą w takim przypadku
stwierdza się zwykle tylko zmiany miejscowe (|,2,3).

Wchłanianie glikolu z przewodu pokarmowego nastę-
puje bardzo szybko po spozyciu. Jest on wchłaniany (po-
dobnie jak etanol) już w jamie ustnej: maksymalny po-
ziom we krwi osiąga po 1-4 godzinach od spożycia (2,
3). Po wchłonięciu, w zwtązku zę znacznątozpttszczal-
nościąw wodzie, glikol etylenowy szybko ulega dystry-
bucji w przestrzeniach wodnych organizmu. Bardzo szyb-
ko ulega równiez biotransformacji (18, 35, 41), Okres
półtrwania glikolu etylenowego w organizmie wynosi
średnio 2,5 godziny.Po 18-24 godzinach praktycznie nie
stwierdza się jego obecności we krwi Wązącej, a tabe
w tkankach i moczu. Wyraźnie dŁuższy okres półtrwania
mająmetabolity glikolu (I7,35,38), np. obecność szcza-
wianów w moczu stwierdza się jeszcze po kilku Ęgo-
dniach po spożyciu glikolu eĘlenowego (ż,36).

Biotransformacja glikolu etylenowego zachodzi
przede wszystkim w wątrobie i w nerkach przy udziale
tych samych układów enzymaĘcznych, które uczestni-
cząw metabolizmie etanolu (ryc. 1). Podstawową drogą
przemiany glikolu są reakcj e utleniania pozamikrosomal-
n e go z acho dząc e pr zy ldziale d ehy dro gen az, P o czątko -
wo glikol etylenowy jest metabolizowany przy ldztale
cytozolowej dehydrogenazy alkoholowej (ADH) do al-

dehydu glikolowego, który następnie jest utleniany (przy
ldzia|e mito ch ondri alnej dehyd r o genazy al dehydowej
ALDH) do kwasu glikolowego; kwas glikolowy w obec-
ności dehydrogenazy kwasu glikolowego lub dehydro-
gęnazy mleczanowej (LDH) jest utleniany do kwasu
glioksalowego,

Metabolizm kwasu glioksalowego moze zachodzic w
trzech kierunkach: utleniania do kwasu szczawiowego.
utleniania do CO, i kwasu mrówkowego, przemiany do
glicyny i wytwoizenia kwasu hipurowego. Natężenie i
kierunek metabolizmu kwasu glioksalowego jest różny
II poszczególnych gatunków zwlerząt, np. u kotów po-
nad 60oń kwasu glioksalowego jest metabolizowane do
kwasu szczawiowego (3), aupsów ok.600ń kwasu gliok-
salowego jest metabolizowane do kwasu mrówkowego
i dwutlenku węgla, około 20oń ulega natomiast przemia-
nie do glicyny zwytworzeniem kwasu hipurowego (3).
Powstający kwas mrówkołvy jest bardzo szybko utle-
niany (kofaktorem reakcji enzymatycznej jest kwas fo-
liowy) do dwutlenku węgla i wody. Należy przy tymza-
znaczyć, ze mozliwość metabolizmu kwasu glioksalo-
wego do kwasu mrówkowego i dwutlenku węgla jes,,

uzależnlona od dostępności tiaminy, pirydoksyny i jo-
nów magnezowych (29); znajomość tego faktu jest wy-
korzystywana w terapii zatruc glikolem etylenowym (18).

Poszczegolne etapy metabolizmu glikolu etylenowego
pr zeb ie gaj ą z r o żną szybko ś c i ą pr zy Ę m naj wo lni ej j e s t
metabolizowany kwas glikolowy (3, I7), stąd też jego
poziom we krwi i w moczu możebyc wykorzysĘwany
jako wskaźnik zatrucia glikolem etylenowym (I9,25,
26,38, 40), a ponadto stęzenie tego metabolitu we ktwi
i w moczu ma znaczęrrie prognostyczne (stwierdzono
wysoką korelacj ę między stęzeniem kwasu glikolowego
we krwi a prognozowaniem przebiegu zatrucia). Ponad-
tolważasię, ze głównie tenmetabolit jest odpowledzial-
ny za rozwój metabolicznej kwasicy występuj ącej przy
zatruciu glikolem (1, 4, 38).

Nieznaczny procent glikolu etylenowego obecnego w
organizmie może być metabolizowany przy udziale ka-
talaz t monooksygenaz. Utlenianie mikrosomalne gliko-
lu etylenowego przebiegające przy ldziale układów en-
zy maĘ c zny ch zw iązanych z cyto chrom em P., 
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wadzi do powstania formaldehydu (3, 29). W tej prze-
mianie glikolu rolę oksydanta pełni żelazo ulegające re-
dukcji przy ldziale cytochromu Poro. Biotransformacja
do aldehydu mrówkowego jest zwięana z uwalnianiem
anionu ponadtlenkowego, który jest odpowiedzialny za
niektóre następstwa toksycznego działanta glikolu ety-
lenowego (29). Metabolitami istotnymi dla toksycznego
działania glikolu eĘl enowe go s ą aldehyd glikolowy (wy-
wierający silne działanie depresyjne na ośrodkowy układ
nerwowy), kwasy: glikolowy i glioksalowy (odpowie-
dzialne za rozwoj kwasicy) oraz kwas szczawiowy i hi-
purowy ( o dp ow i e dz ialne za działanie ne fro toksyc zne) .

Mechanizm działania

Glikol etylenowy wywiera działanię drażntące na bło-
ny śluzowe , przy czym ujawnia się ono jedynie przy na-
rażeniu na wysokie dawki tego związku (l, 2, 3). Po
wchłonięciu mechanizm działanta glikolu etylenowego
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Ryc. 1. Schemat biotransformacji glikolu etylenowego. ADH
- dehydrogenaza alkoholowa; ALDH dehydrogenaza aldehy-
dowa; LDH dehydrogenaza mlęczanowa; OKG oksydaza
kwasu glikolowego; OKGS - oksydaza kwasu glioksalowego;
RFT - reaktywne formy tlenu



Tab. 2. Przebieg kliniczny ostrego zatracia glikolem etylenowym

zaburzenia zborności i kootdynacji ruchowej
rozd rażn ie n ie

n iepokói
utrata orientacji
napady skurczów klonicznych
oczopląs poziomy lub rotacyjny

śpiączka (do śmierci)

poliuria / polidypsia

wymioty
biegunka

łagOdny wzrost ciśnienia krwi

zabunenia rytmu serca

hiperuentylacia (oddech Kussmaula)
obrzęk i zapalenie płuc (tła niesercowego)

oliguria
krwiomocz
ostra niewydolnOść nerek z bezmoczem

0środkowy układ nerwowy

Nerki

Przewód pokarmowy

Układ krążenia

Układ oddechOWy

Układ wydalniczy

30 minut do

1 2 godzin

12-24 godziny

24-72 godzir'y

Faza l

Faza ll

Faza lll

lowy doprowadza do zaburzeń funk-
cji OIIN w wyniku hamowania meta-
bolizmu glukozy, serotoniny 1 zmlan
stęzenia amin (3, 4 1 ). Innąkonsekwen-
cjąnarażenia na glikol etylenowy jest
szybko rozwijająca się cięzka, niewy-
równana kwasica metabolicz77a zę
Znacznym spadkiem zasobu Zasad.
Kwasica jestz jednej strony wynikiem
WZroStu stęzenia powstających w wy-
niku biotransformacj i glikolu etyleno-

olitów (kwas
szczawiowy),
zablrzeńme-

tabolizmu, do których dochodzi na
skutek wzrostu stęzenia NADH+H*

wyniku metabolizmu glikolu etyleno-
\Mego kwasy organiczne reagująz ukła-
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Ryc. 2. Udział poszczególnych związków w wywoĘwaniu za-
truć psów i kotów w latach 1975-1996 wg danych Ośrodków
Toksykologicznej Informacji Weterynaryjnej

czów kloni cznych, utrata przytomności do śpiączki
włącznie (I,3, 4, I2, I8, 4I).

Dztałante specyficzne glikolu etylenowego wynika z
z dzińania meta-
nsformacji gliko-
kolu we krwi jest
osmolalności; w

przebiegu zatruciamoże ona ulec pogłębieniu w wyniku
Ódwodnienia organizmu (będącego konsekwencją !\y-
miotów, biegunki i poliurii). Powstający w pierwszej
fazie metabolizmu glikolu etylenowego aldehyd gliko-

Do cho dzi do bradykar dli z j edno cze snym powstawaniem
skurczów dodatkowych;może dojśó do groźnych komo-

serca, wlącznie z zalrzymaniem
any obsenłuje się w zapisie EKG:
a zespohl QRS, skrócenia odcina

S! załamek T jest wysokt i szpiczasĘ, a załamęk P niski,
moze dochodzić nawet do jego zaniku (41).

nleznane

czekOlada

llenek Węgla

herbicydy

rOśliny l0ksyczne

l0dentycydy

insektycydy



Szczególną rolę w mechanizmie działania toksyczne-
go glikolu etylenowego odgrywa kwas szczawiowy. Jest
on odpowiedzia\ny przede wszystkim za działanle nefro-
toksyczne. Odkładanie szczawianów wapnia w kanali-
kach nerkowych i naczyniach nerkowych prowadzi do
wystąpienia ostrej niewydolności nerek. Początkowo
zmruny obejmują częśó proksymalną kanalików nerko-
wych prowadząc do zaburzeń w procesach wchłaniania
zwrotnego (w moczu pojawia się glukoza, aminokwasy,
białko). Następnie dochodzi do ostrej martwicy kanali-
ków nerkowy ch or az zmian zwyro dn i eni owy ch miĘsztt
nerek (4, 8, 9, ż0, 2ż, żJ, 3 l ). KrysztaĘ szczaw tanu wap-
nia mogą równiez odkładać się w ścianach drobnych
naczyń krwionośnych innych narządów (najczęściej płuc,
serca i mózgu), powodując ich uszkodzenle t związane z
tym zńllrzenia czynności. W ciężkich zatruciach wią-
zanie wapnia przez kwas szczawiowy moze doprowa-
dzić do hipokalcemii, ze wszystkimi jej konsekwencja-
mi. Działanie nefrotoksyczne może być ponadto !\ryni-
kiem odkładania się soli kwasu hipurowego w nerkach
(28). Ma to znaczenie szczególnie u psów, poniewaz u
tego gatunku zl7aczl7ę ilości glikolu etylenowego są me-
tabolizowane do glicyny z wytworzeniem kwasu hipu-
rowego (3l, 36). Powstające uszkodzenie nerek dodat-
kowo komplikuje obraz zatrucla uniemozlirviając wy-
równanie kwasicy i prowadząc do pogłębienia hiperka-
liemii, a ponadto prowadzi do azotemii i rozwinięcia się
objawów ostrej mocznicy.

Poza wymienionymi efektami działania toksycznego
glikol etylenowy wykazuje działanlę embriotoksycznę i
teratogenne. Podawanie samicom ciężarnym glikolu ety-
lenowego prowadzi do zamierania zarodków. zmniejsze-
nia 7iczby płodów, gorszego wysycenia kośćca płodów
solami wapnia, znacznęgo zmniejszenia masy ciała no-
woro dków, oT az al7omalii rozwoj owych takich, j ak : skró -

cenie palców, brak łuków kręgowych, brak lub obecność
dodatkowych żeber (2, 13,23-ż5,30). Efekt teratogen-
ny jest wyrażnie widoczny przy wystąpieniu u ciężamej
samicy kwasicy metabolicznej, natomiastprzy jej braku
obserwuje się jedynie nieznaczny spadek masy ciała
noworodków l,zablrzenia w ossyfikacji kośćca (2). Dane
te wskazuj ą ze odpowied zialne za powstawanie anom al i i
rozwoj owych są metaboli ty glikolu, a ptzede wszystkim
kwas glikolowy.

Przewlekłe narażenie na działanie glikolu etylenowe-
go prowadzi.do powstawania kamieni w pęcherzu 1no-
czowym, zmianw nerkach oraz uszkodzenia wątroby (w
postaci zwyrodnienia tłlszczowego, rozlanej lub we-
wnątrzpłacikowej m ar-trvicy oraz proliferacj i przewo dów
żółciowych) (2).

0biawy kIiniczne zatrucia
Przy narażeniu na pary lub aerozole glikolu ujawnia

się przede wszystkim jego dzlałanie drażniące; stwier-
dza się podrażnienie spojówek (alebez trwałego uszko-
dzenia rogówki), moze dojść do podrażnienia i zapale-
nia gardła i górnych dróg oddechowych (2,3,4). Przy
kontakcie ze skórą glikol powoduje zaczerwienienie i
łagodne, mijające samoistnie podraznienie (2,3, 4),
Objawy kliniczne zatrucia stwierdzone po spożyciu gli-
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kolu eĘlenowego są wypadkową zmian powstających
w organizmie. Dla uproszczeniawyrożnia się 3 fazy ob-
jawów klinicznych (2, 12, 20, 35), przy czym należy
p amiętać, że obj awy doty cząc e po szcze gó lny ch faz mo gą
nakładać się i występować obok siebie.

Fazal (początkowa trwająca do 12 godztn): objawy
pojawiają się po 30 min. do kilku godzin od spożycia
glikolu etylenowego i doĘczągłównie zaburzeńze strony
układu nelwowego. Możliwy jest rozwój obrzęku móz-
gu, może dochodzić do śpiączki i śmierci w ciągu 1-6
godzin od pojawienia się objawów. W tej fazie stwier-
dza się równiez polidypsję i poliurię oraz może docho-
dzić do postępującej hipotermii. W przypadku naraze-
nia na wysokie dawki glikolu etylenowego mogąwystą-
pić również objawy wynikające z jego działania draż-
niącego: wymioty, biegunka, co moze byc (zwłaszcza
przy j ednoczesnym występowaniu poliurii) przy czyną
znacznego odwodnienia organizrnu.

Faza II (faza rozwoju kwasicy - trwająca do ż4 go-
dzin): objawy mogąpojawiać się po kilku do kilkunastu
godzin po spożyciu glikolu etylenowego. W tej fazie,
dominują objawy wynikające z rozwojtt kwasicy tneta-
bolicznej oraz hiperkalemii i doŁycząprzede wszystkim
zaburzei czynności układu krąźenia i układu oddecho-
wego. Możliwe jest zatrzymanie akcji oddechowej w
wyniku działania depresyjnego na ośrodek oddechowy.

Faza III (objawy dztałania nefrotoksycznego kwasu
szczawiowego): pojawia się po ż4 do 72 godztn po za-
truciu. W przypadku kotów objawy działania nefrotok-
sycznego występują znaczl7le wcześniej stwierdza się
je już po l0-12 godzinach po narazeniu na glikol etyle-
nowy (12, ż0,4I). Obsetwowane objawy kliniczne do-
tyczą głównię zablrzeń czynności układu wydalnicze-
go, Objawom tym towarzysząobjawy ze strony układu
oddechowego (pogłębia się hiperwentylacja), układu krą-
źenia (bradykardia, zablrzenla rytmu), układu nerwo-
wego (napady skurczów klonicznych, postępująca de-
presja, moze dochodzić do śpiączki i śmierci zwierząt).
W tej fazie mogąrównież wystąpić wymioty, biegunka i
anoreksja.

U ludzi po przebytym zatruciu glikolem etylenowym
op i s ano p r zy p adki wy s tęp ow an ta tzw . p o źny ch obj awow
zatrucia. DotyczyĘ one polazenia obustronnego nerwu
VII (twarzowego) oraz IX fięzykowo-gardłowego) i X
(błędnego) (39). Podejrzewa się, że przyczyną ich byĘ
zaburzenia metabolizmu pirydoksyny (wit. Bo) wywoła-
ne wysokim stęzeniem szczawianów wapnia. Wymie-
nione zaburzenia samoistnie ustąpiĘ: w przypadku za-
bvzeń funkcji nerwu IX i X po 2 tygodniach, a w przy-
padku nerw-u twarzowego po 6 miesiącach.

Rozpoznanie zatlucia
Diagnozę zatnrcia opiera się przede wszystkim na in-

forrnacjach z wyłviadu oraz objawach klinicznych. Po-
mocne sąwyniki badańlaboratoryjnych (tab. 3). Wyniki
analizy obecności glikolu etylenowego we krwi (dostępne
są szybkie testy na obecność glikolu we krui) sąwiary-
godne, jeżeli oznaczanie jest wykonane w ciągu kilku
godzin (maksymalnie do 4-6 godzin) po jego spozyciu.
U psów maksymalne stęzenie glikolu etylenowego we



Tab. 3. Badania laboratoryjne pomocne w diagnozowaniu zatrucia gliko|em etylenorvYm u PsÓrł
i kotów (4,40,47)

Stężenie glikolu etylenowego (obecność stwierdzana

w pierwszych godzinach po spożyciu)

Slężenie kwasu glikolowego (obecność slwierdzana
przez kilkanaście godzin po spożyciu)

0smolalność krwi (wzrost wyższy niż 0,60 mOsm/łg
jest charaklerystyczny dla zatrucia glikolem)

0bliczenie luki anionowej (warlości wyższe od 40-50

mEq/ są typowe dla zatrucia glikolem)

Warlość pH (przy zatruciu zwykle niższa od 7,3)

Stężenie glukozy (zwykle hiperglikemia), potasu

(hiperkaliemia), wapnia (hipokalcemia), losforu
(hipeńoslatemia), mocznika (hiperuremia)

Stężenie glikolu etylenowego (obecność slwierdzana
w pierwszych 0odzinach po spożyciu)

Stężenie kwasu glikolowego (obecność slwierdzana przez

kilkanaście godzin po spożyciu)

Wartość pH (wartość zwykle niższa niż 6,5)

Ciężar właściwy (w pierwszych 00dzinach wyraźnie niższy)

0becność szczawianów i hipuranów

Obecność w moczu albumin, glukozy, białka, krui

stwierdza się w 3-6 godzinie po spo-
życitl; wysokie warlości tych parame-
trów utrzymują się przez 78-24 godzi-
ny (41). Ogólnie uważa się, ze wystę-
powanie objawów takich jak depresja,
ataksja, polidypsja, poliuria w połącze,
niu ze stwierdzoną laboratoryjnie kwa-
sicą metaboltczną i wzrostem osmo-
lalności osocza, są u psów i kotow
wczesnymi (1-3 godziny po spozyciu)
wskaźnikami zatructa glikolem etyle-
nowym (ż2, ż7). W poźniejszych fa-
zach zatnlcia p otwierdz eni em diagno -

zy jest obecność szczawianów i hipu-
ranów w moczu (2I,żż).

Postępowanie tercpeutyczne

Postępowanie |ęczntcze polega na
zapobieganiu wchłaniania glikolu ety-
lenowego z przewodu pokarmowego,
postępowaniu prowadzącym do zaha-
mowaniu metabolizmu glikolu, prze-
ciwdziałani l zablrzeniom równowa-
gi kwasowo-zasadowej i el ektrolitowej
oraz, cojest niezwykle wazne w przy-
padku wszystkich zatruć, terapii pod-

trzymuj ącej podstawowe
funkcje organizmu.

Płukanie żołądka w
celu eliminacji glikolu ma
sens jedynie w pierw-
szych kilkudziesięciu mi-
nutach od spoźycia (prak-
tycznte do 30 min). Nie
ma wskazań do stosowa-
nia węgla aktyT vowanego
i innych adsorbentów, po-
niewaz nie wiązą one gli-
kolu.

Przy postępowantu
mającym na celu wyrów-
nanie kwasicy metabo-
licznej należy stosować

kr-wi stwierdza się w 3-6 godzin, a u kotów w pierwszej

glikolu, natomiast dużą przy datność diagnostyczną ma
wówczas oznaczenie we krwi i w moczu stęzenia kwasu
glikolowego (I9, ż5, 32).

Duze znaczęnie diagnosĘczne (w powiązaniu z wy-
wiadem i objawami klinicznymi) ma oznaczenie ostno-
lalności osocza i obliczenie luki anionowej. Po spożyciu
glikolu w ciągu godziny dochodzi do wyraźnego wzro-
Śtu osmolalności osocza (wzrost ten jest skorelołvany z
poziomem glikolu etylenowego we krwi). U psów i ko-
tów najwyzsze wartości (zarówno
osmolalności jak i l;|i';;-;,ń;jl ',,0. 

0 ?,1*T::1T: "jiT*,1*::l',r].:1zoJu 
tiaminl,i pirydoksyny w zatruciu

ostrym glikolem eĘlenowym u psów i kotów

5,5 mUks m.c. i.v. (powolny wlew)

co4gOdziny5lazy

potem co 6 godzin 4 razy

począlk0wo 0,5,0,7 mll(s m.c. i.v. (powolny wlew)

potem c0 4-6 godzin 0,3,0,4 ml/kg m G.

Powolny wlew dożylny:

począlkow0 20 mo/kg m.c.

po 12 godzinach od dawki początkowej 15 mg/kg m.c,

po 24 godzinach od dawki pOczątkowej 15 mg/kg m.c.

po 36 godzinach od dawki początkowei 5 mg/kg m.c.

lub:

początkowo 20 mg/kg m.c.

po,12 00dzinach od dawki początkowei 15 mg/kg m.c.

po 24 godzinach od dawki początkowej 10 mg/kg m.c,

po 36 godzinach od dawki początkowei 5 mg/kg m.c.

ieśli dalei siwieldza się obecność glikolu etylenowego we

krwi lub moczu t0 kontynuacja co 12 godzin 5 mg/kg m.c.

2 mg/kg m c. domięśniowo lub podskólnie c0 12 godzin

2 mg/lłg m.c. domięśniowo lub podskórnie

5 ml/kg m.c. i,v.
(powolny wlew)

cO6godzin5razy

potem c0 8 godzin 4 tazy

Etanol - 20%

loztwór w 0,9%

NaCl

Etałol - 50%

10ztwór W 0,9%

Nacl

4-Mełlpirazol 5%

Tiamina

Pirydoksyna



ocenie reakcji organizmu na podawanie wodorowęgla-
now jest ozrraczan7e wartości pH moczu (wartość pH
moczu powinna byc utrzymylvana w granicach 7,5 do 8)
(l2, 31, 35).

Postępowanie swoiste polega na hamowaniu metabo-
lizmu glikolu. Jako odtrutki stosuje się: etanol lub 1,3-
butandiol (wykorzystuj ąc znacznie wyższe ich powino-
wactwo do dehydrogenazy alkoholowej niż glikolu ety-
lenowego) albo 4-MP (fomepizol, 4-metylpirazo1), któ-

ry jest inhibitorem dehydrogenazy alkoholowej. Przy
stosowaniu wymienionych odtrutek ta|eży pamtętac, iż
skuteczność ich jest uzależniona od czasu podjęcia tera-
pii (6, 7,II). W przypadku psów nie ma sensu stosowa-
nia odtrutek, jeżeli upĘnęło więcej niż I0-I2 godzin od
spożycia glikolu etylenowego,pTzy czym rokowanie jest
pozytywne, gdy terapię rozpoczęto przed upływem 8
godzin (14). U kotów rokowanie jest pozytywne, gdy
terapię specyficzną rozpoczęto w pier-wszej (maksymal-
nie drugiej) godzinie po narazeniu na glikol etylenowy,
przy czym podawanie 4-MP ma sens jedynie w ciągu
pierwszej godziny po spożyciu glikolu (16).Przy terapii
z użyciem odtrutek należy ponadto pamiętać o koniecz-
ności ich dfugotrwałego stosowania, ponieważ zahamo-
wanie metabolizmu glikolu etylenowego, jakie ma miej-
sce przy stosowaniu odtrutek powoduje znaczne wydłu-
zenie okresu półtrwania glikolu etylenowego w organi-
zmię z kilku do kilkunastu godzin (4,37,40). Należy

j edno cze śn ie zaznaczy ć, że pr zy sto s owaniu etano lu j ako
odtrutki trzeba się liczyc z ryzyklem nasilenia objawow
działanla depresyjnego i działania doprowadzającego do
pogłębienia kwasicy (5, 4l). Dawkowanie etanolu i 4-
Metylpirazolu zostało przedstawione w tab. 4.

Niektórzy altorzy (15, 25) wskazują na 1,3-butandiol
(charakteryrulący się wyraźnie mniejsząniz alkohol ety-
lowy toksyczności{ jako skuteczną odtrutkę w zatrl-
ciach glikolem etylenowym, ale nie opracowano jego
dawkowania. Ponadto zaleca się podawanie tiaminy i
pirydoksyny (tab. 4) w celu umożliwienia utleniania
kwasu glikolowego do kwasu mrówkowego i COr(ż2).
W poźnych fazach zatrucia należy przeprowadzić hemo-
dializę lub dializę otrzewnową.
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