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Analizie poddano telefoniczne 
konsultacje/informacje toksykolo
giczne zarejestrowane przez Ośrodek 
Informacji Toksykologicznej oraz dane 
uzyskane z Pracowni Toksykologii 
Analitycznej i Terapii Monitorowanej 
Katedry Toksykologii Klinicznej i Cho
rób Środowiskowych UJ CM w latach 
2010-2012 dotyczące osób poniżej 19 
roku życia. W analizowanych latach 
udzielono 3692 informacji dotyczących 
narażenia lub zatrucia substancją 
toksyczną dzieci lub osób młodocia
nych poniżej 19 r. ż., co stanowi 37, 3% 
wszystkich informacji udzielanych 
przez OIT. Zwraca uwagę fakt, że w 
każdym badanym roku największa 
liczba informacji dotyczyła dzieci w 
grupie poniżej 6 lat. W najstarszej 
grupie wiekowej (13 - 19 lat) liczba 
zleconych badań toksykologicznych 
była największa. 

Wstęp
Ośrodki Informacji Toksykologicznej 

(OIT) zostały powołane celem udzielania fa
chowych porad osobom prywatnym, jak i na 
potrzeby instytucji niosących profesjonalną 
pomoc medyczną w ostrych zatruciach. Uzy
skanie porady toksykologicznej umożliwia w 
wielu przypadkach ograniczenie ilości niepo
trzebnych interwencji medycznych (redukcja 
kosztów leczenia), a w sytuacjach dużego 
ryzyka zatrucia bezpośrednie skierowanie 
pacjenta do referencyjnego ośrodka lecze
nia ostrych zatruć. Toksykologiczna infolinia 
działa całodobowo, włączając święta i dni 
wolne od pracy. 

Jednym z podstawowych zadań OIT 
jest toksykowigilancja obejmująca m. in. re
jestrację i analizę telefonicznych informacji/ 
konsultacji dotyczących narażenia i zatrucia 
ksenobiotykami. Analiza telefonicznych 
konsultacji toksykologicznych udzielanych 
w Klinice Toksykologii UJ CM przez lekarzy 
dyżurnych jest źródłem wiedzy dotyczącej 
epidemiologii narażeń i ostrych zatruć kse-

A telephone inquires to Poison 
Information Centre and data from to
xicological laboratory of Jagiellonian 
University Medical College related to 
cases below 19 years of age in 2010 
- 2012 were analyzed. 37. 3% of 3692 
information given were related to chil
dren and adolescent toxic exposure. 
Most telephone inquires concerned 
youngest children (below 6 years); 
toxicological analysis were ordered 
in the oldest group (13 - 19 years) 
mostly.  

nobiotykami. Zebrana informacja pozwala 
na ustalenie czynników toksycznych, oko
liczności w których dochodzi do zatrucia, 
podatności na zatrucia poszczególnych grup 
wiekowych. Umożliwia ponadto podjęcie 
działań profilaktycznych (profilaktyka tok
sykologiczna), dostosowanych do poszcze
gólnych grup wiekowych, polegających na 
ograniczeniu lub wyeliminowaniu z otocze
nia człowieka substancji niebezpiecznych. 
Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza 
w grupach dzieci i młodocianych, w któ
rych uwarunkowania zatruć związane są 
między innymi z czynnikami rozwojowymi, 
behawioralnymi, środowiskowymi, a także 
problemami zdrowotnymi swoistymi dla tych 
grup wiekowych. Celem pracy była analiza 
informacji/konsultacji toksykologicznych 
udzielanych przez lekarzy i pracowników 
OIT Kliniki Toksykologii UJ CM w Krakowie, 
dotycząca dzieci i osób młodocianych w 
latach 2010-2012 oraz badań toksykolo
gicznych wykonywanych w Pracowni Toksy
kologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej
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Katedry Toksykologii Klinicznej i Chorób 
Środowiskowych UJ CM zalecanych przez 
ośrodki pediatryczne. 

Materiał i metody
Analizie poddano telefoniczne konsul- 

tacje/informacje toksykologiczne zareje
strowane przez OIT Katedry Toksykologii 
Klinicznej i Chorób Środowiskowych UJ CM 
w latach 2010-2012. Dane dotyczące wieku, 
ptci, drogi i okoliczności narażenia, rodzaju 
substancji toksycznej pochodziły z bazy 
danych (Microsoft Excel) OIT zawierającej 
informacje uzyskane zarówno z formularzy 
rejestracji rozmów wypełnianych przez le
karzy obsługujących telefon alarmowy, jak i 
cyfrowych nagrań prowadzonych rozmów. 

Do analizy wybrano informacje dotyczą
ce osób poniżej 19 roku życia, które podzie
lono według wieku na następujące grupy 
wiekowe: grupa I (<6 r. ż. ), grupa II (7-12 
r. ż. ), grupa III (13-19 r. ż). Badaniem objęto 
wszystkie zarejestrowane w wybranym 
okresie kategorie narażeń/zatruć produk
tami farmaceutycznymi (leki recepturowe, 
jak i pozarecepturowe) oraz substancjami 
chemicznymi, takimi jak: alkohole, rozpusz
czalniki organiczne, pestycydy, środki bio- 
bójcze, detergenty, gazy (tlenek węgla) oraz 
substancje biologiczne zawarte w roślinach. 
Zbadano zależność pomiędzy wiekiem, 
rodzajem zatrucia, czynnikiem toksycznym, 
okolicznościami zatrucia. Przeanalizowano 
wyniki badań toksykologicznych uzyskane z 
Pracowni Toksykologii Analitycznej i Terapii 
Monitorowanej Katedry Toksykologii Klinicz
nej i Chorób Środowiskowych UJ CM. 

Wyniki
W wybranym okresie 2010-2012, liczba 

wszystkich zarejestrowanych informacji 
toksykologicznych przez OIT w Krakowie 
wyniosła 9 892, co daje średnią roczną na 
poziomie 3 297 informacji. Zarejestrowana 
większa liczba informacji w 2010 roku jest 
wynikiem funkcjonowania w tym roku w 
Krakowie tylko jednej infolinii informacji 
toksykologicznej. Od początku 2011 roku w 
Krakowie funkcjonują dwa oddziały toksyko
logiczne, z których każdy udziela informacji 
toksykologicznej. Prezentowane dane z 
lat 2011-2012 pochodzą tylko z OIT Kliniki 
Toksykologii UJ CM w Krakowie. W anali
zowanych latach udzielono 3 692 informacji 
dotyczących narażenia lub zatrucia substan
cją toksyczną dzieci lub osób młodocianych 
poniżej 19 r. ż., co stanowi 37, 3% wszystkich 
udzielanych przez OIT i co daje średnią 
1 230 informacji/rok (rycina 1 i 2). 

Zwraca uwagę, że w każdym badanym 
roku największa liczba informacji dotyczyła 
dzieci w grupie wiekowej I (2010 - 60, 4%, 
2011 - 59, 3%, 2012 - 58, 2%), następnie 
w grupie III (2010 - 29, 7%, 2011 - 29, 2%, 
2012 - 28, 6%). Najmniej informacji dotyczyło 
dzieci grupy II (2010 - 5, 3%, 2011 - 6, 5%, 
2012-7%). 

Aż w 3 000 przypadkach informacji tok
sykologicznej udzielono pracownikom służ
by zdrowia, co stanowi 81, 2% wszystkich 
informacji. Byli to przede wszystkim lekarze 
pracujący w oddziałach szpitalnych, głównie 
ratunkowych, a także ratownicy zespołów 
ratownictwa medycznego. Porady udzie
lone osobom prywatnym stanowiły 18, 7%

Tabela I
Rodzaj zatrucia w poszczególnych grupach wiekowych. 
Type of exposure concerning age. 

Rodzaj zatrucia

Grupa wiekowa

Grupa 1
(<6r. ż. )

Grupa II
(7-12 r. ż. )

Grupa III
(13-19 r. ż. )

D
(brak danych co do wieku dziecka)

przypadkowe 1990 (90, 9%) 165 (71, 4%) 181 (16, 6%) 152 (4, 1%)

środowiskowe 4 3 4

błąd terapeutyczny 160 (7, 3%) 18(7, 8%) 22 (2, 2%) 10

pożar 2 1 1

inne nierozmyślne 1 1 3

samobójcze 10 (4, 3%) 402 (37%) 2

uzależnienie 33 (3, 3%) 3

nadużycie 5 194(17, 8%) 2

inne rozmyślne 12 (5, 2%) 125 (11, 5%) 6

kryminalne 2 12 1

inne 4 3 3 1

nieznane 21 8 98 (9%) 6

brak narażenia 9 2 5 1

zawodowe 4

W ogólna liczba informacji _l informacje dotyczące dzieci

Rycina 1
Liczba udzielanych rocznie w latach 2010-2012 informacji toksykologicznych przez OIT Kliniki Toksykologii 
UJ CM dla dorosłych i dzieci. 
Number of the toxicology information provided annually in the years 2010-2012 by Poison Information Centre in 
Krakow concerning adults and children. 

Rycina 2
Liczba udzielanych rocznie w latach 2010-2012 informacji toksykologicznych przez OIT Kliniki Toksykologii 
UJ CM z podziałem na grupy wiekowe dzieci. 
Number of the toxicology information provided annually in the years 2010-2012 by Poison Information Centre in 
Krakow concerning age groups in children. 
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(n=692) wszystkich informacji udzielanych 
przez OIT w analizowanych latach. 

W tabeli I przedstawiono zróżnicowanie 
grup wiekowych pod względem rodzaju 
zatrucia. W I grupie wiekowej jako powód 
informacji toksykologicznej dominują przy
padkowe zatrucia (90, 9%), na drugim miej
scu występuje błąd terapeutyczny (7, 3%). 
W grupie wiekowej II, która pod względem 
liczby udzielanych informacji jest najmniej 
reprezentowana (n=231), odnotowuje się 
nadal najwyższy odsetek narażeń/zatruć 
przypadkowych (71, 4%) i wynikających z 
błędów terapeutycznych (7, 8%). W grupie II 
zarysowuje się tendencja do podejmowania 
zatruć o charakterze prób samobójczych 
(4, 3%) i zatruć rozmyślnych (5, 2%). Celo
we intencje zatruć stanowiące w tej grupie 
wiekowej 9, 5% wszystkich udzielanych 
informacji mogą budzić niepokój i wymagają 
dokładnej analizy okoliczności zatruć. 

W III grupie wiekowej największy odse
tek informacji dotyczy zatruć samobójczych 
(37%) oraz innych celowych (11, 5%). 
Narasta liczba informacji dotyczących jed
norazowych nadużyć substancji psychoak
tywnych (17, 8%) oraz nadużyć w przebiegu 
uzależnień (3, 3%). 

Na rycinach 3, 4, 5 przedstawiono liczbę 
informacji w poszczególnych grupach wieko
wych z uwzględnieniem rodzaju substancji 
toksycznej. We wszystkich grupach najwięk
sza liczba informacji dotyczyła narażenia/ 
zatrucia lekami i wynosiła w latach 2010, 
2011 ¡2012 odpowiednio 40, 6%, 31, 2% oraz 
53, 4%. W grupie I oraz II najczęściej odnoto
wywano narażenie związane ze spożyciem 
niesterydowych leków przeciwzapalnych, 
leków uspokajająco-nasennych, przeciw- 
histaminowych, środków hormonalnych. W 
grupie III dominowało narażenie na leki psy
chotropowe, w tym neuroleptyki, leki prze- 
ciwdepresyjne, leki przeciwpadaczkowe, a 
także niesterydowe leki przeciwzapalne. 
W grupie I i II kolejne miejsca, w częstości 
udzielanych informacji dotyczyły narażenia 
przez spożycie detergentów (domowe środki 
czystości, środki higieny osobistej), części 
roślin (liście, owoce, nasiona), produktów 
biobójczych (głównie trutki na szczury), 
pestycydów, nawozów do kwiatów. Jednak 
częstość tych zdarzeń była znacznie mniej
sza niż w przypadku leków i w większości 
przypadków mieściła się w przedziale od 
kilku do 18%. 

Na przestrzeni 2010-2012 roku rysuje 
się dynamiczny wzrost, zwłaszcza w III gru
pie wiekowej rekreacyjnego przyjmowania 
dekstrometorfanu, a także wzrost uzależnie
nia od tego dostępnego bez recepty leku (31 
przypadków w roku 2010; 42 w roku 2011 i 
55 przypadków w roku 2012). Potwierdzają 
to także dane uzyskane z Pracowni Toksyko
logii Analitycznej i Terapii Monitorowanej Ka
tedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych 
UJ CM w Krakowie, w której oznaczano 
leki w płynach biologicznych zlecane przez 
oddziały pediatryczne (rycina 6). 

W grupie III wzrasta też liczba informacji 
toksykologicznych związanych z naduży
waniem, a nawet uzależnieniem od innych 
substancji psychoaktywnych. Potwierdza 
to także liczba zlecanych analiz na obec
ność substancji psychoaktywnych, takich 
jak etanol, amfetamina, metamfetamina, 

Rycina 3
Czynniki będące powodem informacji/konsultacji toksykologicznej wśród dzieci poniżej 6 roku życia. 
Reasons of inquire to Poison Information Centre concerning children below 6 years. 

Rycina 4
Czynniki będące powodem informacji/konsultacji toksykologicznej wśród dzieci w wieku 7 do 12 lat. 
Reasons of inquire to Poison Information Centre concerning children between 7 and 12 years of age. 

Rycina 5
Czynniki będące powodem informacji/konsultacji toksykologicznej wśród dzieci w wieku od 13 do 19 lat. 
Reasons of inquire to Poison Information Centre concerning children between 13 and 19 years of age. 
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opiaty, „dopalacze” w płynach biologicznych 
(rycina 7). 

Porównując liczbę informacji toksyko
logicznych do liczby zlecanych badań w 
poszczególnych grupach wiekowych można 
zauważyć zależność odwrotnie proporcjo
nalną: w grupie I oraz II pomimo największej 
liczby zarejestrowanych informacji toksy
kologicznych, liczba zleconych badań jest 
niewielka, natomiast liczba zleconych badań 
zdecydowanie rośnie w III grupie wiekowej 
przy stosunkowo niewielkiej liczbie udzielo
nych porad. Liczba pozytywnych wyników 
badań toksykologicznych w grupie III wynosi 
30%, a w grupach liii 25% (rycina 8). 

Dyskusja
Ostre zatrucia ksenobiotykami stanowią 

istotną przyczynę zachorowań i śmiertelno
ści osób młodocianych. Wg danych WHO 
z 2004 roku w krajach Europy Wschodniej 
ogólna śmiertelność wśród młodocianych z 
powodu ostrych zatruć sięga 1-2, 9 przypad
ków na 100 000 dzieci i młodocianych <20 
r. ż. Najwyższa śmiertelność spowodowana 
przypadkowym zatruciem występuje u dzieci 
poniżej 1 r. ż., z przewagą dzieci płci męskiej. 
Do 14-15 r. ż, odnotowuje się zmniejszenie 
śmiertelności, lecz w przedziale 15-19 lat 
ponownie następuje wzrost śmiertelności. 
Dane dotyczące chorobowości spowodo
wanej narażeniem lub ostrym zatruciem nie 
zakończonym zgonem pochodzą głownie z 
krajów, w których funkcjonują ośrodki infor
macji toksykologicznej. W przeważającej 
liczbie są to kraje rozwinięte [16]. 

W krakowskim OIT udziela się w skali 
roku około 3 300 informacji toksykologicz
nych z tego średnio 1230 (37, 3%) dotyczy 
dzieci i osób młodocianych. W Polsce 
dane epidemiologiczne dotyczące ostrych 
zatruć ksenobiotykami, nie są kompletne. 
Dysponujemy danymi gromadzonymi przez 
NFZ, do którego spływają tylko przypadki 
medycznie potwierdzonego lub wykluczo
nego zatrucia w ramach finansowanej przez 
płatnika pomocy medycznej i rozliczane 
wg międzynarodowej klasyfikacji chorób 
(ICD-10), są to przypadki zatruć hospitali
zowanych. W 2010 roku wg danych NFZ 
w Polsce w oddziałach ostrych zatruć oraz 
internistycznych hospitalizowano z powodu 
ostrego zatrucia 29 699 pacjentów, nato
miast w oddziałach pediatrycznych 12 070 
dzieci i osób młodocianych, łącznie 41 769 
hospitalizacji. Wg powyższych danych ho
spitalizacje pediatryczne stanowiły 28, 9% 
wszystkich hospitalizacji z przyczyn ostrych 
zatruć [14]. 

Człowiek, a zwłaszcza dziecko podlega 
wielu interakcjom ze światem zewnętrznym. 
Zależność zatruć od regionu zamieszkania, 
statusu socjoekonomicznego, praktyk wy
chowawczych, kulturalnych, wierzeń, ak
tywności przemysłowo-rolnicznej w miejscu 
zamieszkania jest dobrze poznana i wyka
zuje duże zróżnicowanie w poszczególnych 
krajach świata [3, 4, 10]. Za czynniki, które 
najbardziej wpływają na zachorowalność i 
śmiertelność z powodu zatruć substancjami 
toksycznymi uważa się wiek i płeć dziecka, 
czynnik toksyczny oraz czynniki środowi
skowe [8]. Wiek dziecka silnie determinuje 
podatność na zatrucia z uwagi na fizjologię, 
zachowanie i małą masę ciała. Małe dzieci

Rycina 6
Liczba badań zleconych u dzieci i młodocianych - leki. 
Number of tests run in children and adolescents - pharmaceuticals. 

Rycina 7
Liczba badań zleconych u dzieci i młodocianych innych niż leki. 
Number ot tests run in children and adolescents - others substances. 

Rycina 8
Liczba badań toksykologicznych zleconych i potwierdzonych w poszczególnych grupach wiekowych. 
Number of ordered and positive tests run in children age group. 

poznając świat empirycznie, biorą do ust 
wszelakie przedmioty i substancje. W miarę 
rozwoju i nabywania większej mobilności 
oraz zręczności powiększa się ich zasięg 
eksploracji, a więc i większa możliwość kon
taktu z substancjami niebezpiecznymi [5, 12].  

Ciekawość świata w pierwszych latach życia 
(<6 r. ż. ) jest nadrzędnym motorem jego po
znawania. Towarzyszy temu brak poczucia 
niebezpieczeństwa związanego z naraże
niem na substancje potencjalnie toksyczne. 
Dzieci w tym wieku są bardzo dociekliwe
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i nie zdają sobie sprawy z konsekwencji 
niebezpiecznego zachowania. Odnotowana 
w tej grupie rozwojowej częstość przypad
kowych zatruć sięga ponad 90% wszystkich 
informacji toksykologicznych udzielonych 
przez OIT w omawianym okresie. Najczę
ściej podawanymi okolicznościami zatru
cia w tych przypadkach jest krótkotrwałe 
pozostawienie dziecka bez opieki i łatwy 
dostęp do niezabezpieczonych, różnorakich 
produktów używanych w gospodarstwie 
domowym (środki czystości, środki higieny 
osobistej), roślin występujących w domu 
lub w przydomowym ogrodzie, a także 
pozostawionych opakowań z lekarstwami 
(popularne leki przeciwzapalne, przeciw- 
histaminowe, antybiotyki, nierzadko środki 
uspokajająco-nasenne, przeciwnadciśnie- 
niowe, przeciwpadaczkowe) [2, 7, 9, 13]. 
Często notuje się też informacje dotyczące 
narażenia na substancje nietoksyczne (np. 
torebki pochłaniające wilgoć zawierające 
silica gel). Opisywana przez nas struktura 
zatruć/narażenia nie odbiega w sposób 
istotny od analiz opublikowanych w krajach 
rozwiniętych [1, 6, 11, 15]. Młodsze dzieci 
(grupa I i II) są także bardziej podatne na 
zatrucia z uwagi na niską masę ciała, słabiej 
rozwiniętą fizjologię i większą zależność od 
dawki trucizny w przeliczeniu na masę ciała: 
„mała dawka, duży problem”. Młodociani, 
dorastający (grupa III) mają świadomość 
konsekwencji narażenia na substancje 
toksyczną, lecz presja rówieśników lub 
skłonność do podejmowania zachowań 
ryzykownych może prowadzić do naduży
wania, np. substancji psychoaktywnych 
jak alkohol, czy też narkotyki. Powodem 
zatruć lekami w tej grupie są zatrucia celo
we, głównie o charakterze prób samobój
czych, do dokonania których używane są 
najczęściej benzodiazepiny, a następnie 
dekstrometorfan, barbiturany, karbama- 
zepina, kwas walproinowy, paracetamol, 
antydepresanty, fenotiazyny, salicylany, co 
znajduje odzwierciedlenie w danych uzyska
nych z Pracowni Toksykologii Analitycznej 
i Terapii Monitorowanej Katedry Toksyko
logii i Chorób Środowiskowych UJ CM w 

Krakowie, w której wykonano oznaczenia 
leków w płynach biologicznych, zlecane 
przez oddziały pediatryczne. W grupie tej 
wzrasta liczba informacji toksykologicznych 
związanych z nadużywaniem, a nawet uza
leżnieniem od substancji psychoaktywnych, 
co potwierdza także liczba zlecanych analiz 
toksykologicznych na obecność substancji 
psychoaktywnych, takich jak alkohol, amfe
tamina, metamfetamina, opiaty, „dopalacze”. 
W grupie najmłodszych dzieci pomimo naj
większej liczby zarejestrowanych informacji, 
liczba analiz toksykologicznych jest niewiel
ka. Według naszej oceny ma to związek z 
narażeniem na substancje nietoksyczne (np. 
silica gel) lub mato toksyczne albo, co jak 
wynika często z wywiadu, z przypadkowym 
spożyciem niewielkich dawek leków. 

W najstarszej grupie wiekowej, przy 
stosunkowo niewielkiej liczbie udzielonych 
porad, rośnie zdecydowanie liczba zleco
nych badań toksykologicznych. W grupie 
tej odnotowano także wyższy, w porównaniu 
z najmłodszymi dziećmi, odsetek pozytyw
nych wyników badań toksykologicznych. 

Wnioski
Profesjonalna informacja toksykologicz

na prowadzona przez Ośrodki Informacji 
Toksykologicznej jest ekonomicznie uzasad
niona i umożliwia uzyskanie szybkiej pomo
cy medycznej w referencyjnych ośrodkach 
leczenia ostrych zatruć. 

Toksykowigilancja wymaga ciągłego 
zbierania i analizowania zdarzeń przebiega
jących z narażeniem populacji na substancje 
toksyczne celem określenia chorobowości i 
śmiertelności wynikającej z zatrucia. 

Analiza narażeń umożliwia identyfikację 
niebezpiecznych pod względem zatrucia 
zdarzeń, odpowiednie reagowanie na nie i 
przygotowanie odpowiedniej infrastruktury 
medycznej do diagnozowania i leczenia 
zatruć. 

W każdym przypadku narażenia, a tym 
bardziej zatrucia substancją niebezpieczną 
należy dążyć do potwierdzenia obecności 
ksenobiotyku w płynach biologicznych. 
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