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Tóm tắt

◊ Có thể bị ngộ độc do phơi nhiễm nghề nghiệp hoặc do tình cờ phơi nhiễm, ăn vào có chủ ý, hoặc chiến tranh hoá
học với các khí độc thần kinh.

◊ Biểu hiện rất khác nhau tùy thuộc vào liều lượng, độc tố của tác nhân và đường phơi nhiễm.

◊ Việc chẩn đoán thường dựa trên tiền sử phơi nhiễm, với các triệu chứng thực thể đặc trưng như thừa cholinergic,
nhưng có thể khó chẩn đoán khi bệnh nhân vô tình bị phơi nhiễm, bất tỉnh hay lơ mơ.

◊ Điều trị tiêu chuẩn là phương pháp hồi sức, chăm sóc nâng đỡ, khử nhiễm và sử dụng Atropin.

◊ Phơi nhiễm do tai nạn hoặc phơi nhiễm do nghề nghiệp thường có kết quả điều trị tốt.
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Định nghĩa
Ngộ độc xảy ra sau khi tiếp xúc với thuốc trừ sâu phốt phát hữu cơ (ví dụ: chlorpyrifos, dimethoate, malathion,
parathion) hoặc các chất độc thần kinh (ví dụ: tabun, sarin) qua da, đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa, gây ức chế
acetylcholinesterase ở các synap thần kinh. Thuật ngữ ngộ độc phốt phát hữu cơ chỉ áp dụng cho những chất chứa phốt
phát hữu cơ gây ức chế acetylcholinesterase. Chủ đề này sẽ tập trung vào vấn đề ngộ độc thuốc trừ sâu.

Dịch tễ học
Tỷ lệ mắc mới ngộ độc phốt phát hữu cơ phụ thuộc vào mức độ sử dụng và khả năng dễ tiếp cận. Tại Mỹ và các quốc
gia phát triển khác, có tương đối ít người tham gia vào hoạt động nông nghiệp, các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn lao
động được thực thi thường xuyên, nhờ đó, tỷ lệ mắc ngộ độc nghiêm trọng hoặc gây tử vong trở nên hiếm gặp.[1] Tuy
nhiên, các thắc mắc về khả năng phơi nhiễm và báo cáo phơi nhiễm diện hẹp với Bộ phận Thông tin Độc tố tại Hoa Kỳ
lại phổ biến đến mức đáng ngạc nhiên.[2]

Bệnh căn học
Phốt phát hữu cơ được sử dụng như thuốc trừ sâu trong một loạt các trường hợp bao gồm phun tưới trong nông nghiệp,
mồi bả và thuốc xịt tại chỗ, phương pháp diệt trừ mối, các sản phẩm chống chấy rận và ve.

Chúng cũng có thể được sử dụng làm chất gây độc thần kinh trong vũ khí hóa học; tuy nhiên, chúng khác biệt với thuốc
trừ sâu ở chỗ chúng đã được chọn lọc riêng các đặc tính không thuận lợi (tức là có độc tính tương đối cao đối với con
người, tính hiệu nghiệm cao, khởi phát nhanh, dễ bay hơi, hấp thụ tốt khi phơi nhiễm qua da hoặc hít phải, và kháng tác
dụng của thuốc giải độc).

Sinh lý bệnh học
Cơ chế tác động chính của phốt phát hữu cơ là ức chế acetylcholinesterase thần kinh (AChE). Điều này dẫn đến tình trạng
thừa acetylcholine quá mức ở các điểm giao cảm, đối giao cảm, CNS và điểm tiếp hợp thần kinh cơ. Các phản ứng đối
giao cảm thường chiếm ưu thế ở giai đoạn sớm trong hầu hết các trường hợp ngộ độc, gây tiết dịch quá mức, co thắt phế
quản, tiêu chảy và đồng tử co nhỏ như đầu đinh ghim. Phản ứng giao cảm có thể dẫn đến tình trạng tăng huyết áp và nhịp
tim nhanh. Tác động của cholinergic với CNS là rất quan trọng trong các trường hợp ngộ độc nặng, vì chúng góp phần
gây ra hội chứng co giật và suy hô hấp. Kích thích tiếp hợp thần kinh cơ sẽ dẫn đến hội chứng rung cơ cục bộ ở giai đoạn
đầu và có thể dẫn đến tình trạng suy yếu kéo dài nhiều ngày trong nhiều tuần bên cạnh các biểu hiện đặc trưng khác.
CNS khởi phát chậm và bệnh thần kinh ngoại vi (chủ yếu là khả năng vận động) là không phổ biến, nhưng có thể trở nên
nghiêm trọng và dẫn đến tình trạng khuyết tật vĩnh viễn Vẫn chưa biết nhiều về cơ chế bệnh nền và độ nhạy.[3]

Esterase (như acetylcholinesterase và estease nhắm mục tiêu hệ thần kinh) đều bị phốt phát hữu cơ ức chế thông qua quá
trình phosphoryl hóa. Acetylcholinesterase bị ức chế sẽ tái kích hoạt tự phát ở tốc độ rất chậm; oxime sẽ tăng tốc độ phản
ứng này. Tuy nhiên, acetylcholinesterase được phosphoryl hóa có thể bị mất một bên chuỗi alkyl chưa enzyme hóa, còn lại
một nhóm hydroxyl trong phân tử ("ổn định hóa"). Không còn khả năng tái tạo.
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Ngộ độc phosphate hữu cơ Phòng ngừa

Ngăn ngừa sơ cấp
Công tác phòng ngừa tập trung vào các quy định về thuốc trừ sâu (ví dụ: hạn chế các chất có độ độc hại cao hơn), đảm
bảo rằng các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp đều được thực thi và thuốc trừ sâu được đóng gói và
bảo quản một cách an toàn. Các chiến lược khác tập trung vào sức khỏe tinh thần của người sử dụng và việc sử dụng
thuốc trừ sâu đúng cách hơn.[9]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một nông dân 50 tuổi có tiền sử lạm dụng rượu và bị trầm cảm được đưa đến phòng cấp cứu sau khi đã uống có chủ
đích khoảng 200 mL thuốc trừ sâu 4 giờ trước đó. Ông ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đồng tử co nhỏ như đầu đinh
ghim và xuất tiết nhiều từ miệng. Nhịp tim của ông là 120 nhịp/phút, huyết áp 90/60 mmHg và độ bão hòa oxy là
65%. Ngực có ran nổ lan tỏa và ran ngáy liên tục. Biểu hiện rung cơ cục bộ xuất hiện rõ ràng ở vùng cơ quanh hốc
mắt, cơ ngực và cơ chân. Ông không thể tự chủ các cơn tiểu tiện và đại tiện.

Các bài trình bày khác

Biểu hiện rất khác nhau tùy thuộc vào liều lượng, độc tố của tác nhân và đường phơi nhiễm Biểu hiện sau phơi nhiễm
diện hẹp (ví dụ: qua da) có thể là phổ biến, nhưng dẫn đến độc tính nghiêm trọng thì rất hiếm gặp, với các triệu chứng
thông thường khó có thể phân biệt được với hội chứng cúm (ví dụ: mệt mỏi, sổ mũi, nhức đầu, chóng mặt, chán ăn, ra
mồ hôi, tiêu chảy và yếu cơ). Các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa và nhiễu loạn thị giác cũng có thể xuất hiện. Mùi lạ
từ dung môi cũng có thể ngửi thấy được. Ngộ độc nặng (thường do cố tình ăn/uống vào hoặc do chiến tranh hóa học)
có thể đi kèm co giật hoặc suy hô hấp. Triệu chứng TKTW khởi phát muộn và bệnh thần kinh ngoại vi (chủ yếu là
khả năng vận động) là không phổ biến, nhưng có thể trở nên nghiêm trọng và dẫn đến tình trạng khuyết tật vĩnh viễn.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Ở hầu hết các ca bệnh, chẩn đoán được dựa trên tiền sử phơi nhiễm với các dấu hiệu đặc trưng của chứng thừa
cholinergic. Việc chẩn đoán có thể trở nên khó khăn khi bệnh nhân vô tình bị phơi nhiễm, bất tỉnh hoặc lẫn lộn. Cần tiến
hành một thử nghiệm trị liệu bằng atropine ở tất cả các ca bệnh nghi ngờ, hoặc không chắc về chẩn đoán, bởi đây là một
cách nhanh chóng và an toàn để khẳng định chẩn đoán. Hoạt tính của cholinesterase cũng có thể được sử dụng để giúp
khẳng định chẩn đoán; tuy nhiên, việc chậm có kết quả cũng khiến cho cuộc thử nghiệm này trở nên kém hữu ích hơn.

Tiền sử
Thời gian khởi phát của các triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn lên tới 1
ngày, tùy thuộc vào việc các tác nhân có đòi hỏi phải kích hoạt quá trình trao đổi chất để tạo độc tố hay không. Tiền sử
làm việc với thuốc trừ sâu và/hoặc tự hại trước đó, trầm cảm, nghiện ma túy hoặc rượu, hoặc bệnh tâm thần có thể hỗ
trợ việc chẩn đoán. Việc sử dụng đồng thời các chất khác, đặc biệt là rượu, rất phổ biến trong các trường hợp tự ngộ
độc. Nếu bệnh nhân ở tình trạng tỉnh táo, họ có thể báo cáo việc uống thuốc trừ sâu; tuy nhiên, không phải tất cả bệnh
nhân đều thừa nhận điều này.

Phơi nhiễm tối thiểu (ví dụ: qua da) có thể dẫn đến hội chứng giống như cúm (ví dụ: mệt mỏi, sổ mũi, nhức đầu,
chóng mặt, chán ăn, ra mồ hôi, tiêu chảy và yếu cơ). Buồn nôn và nôn mửa là các triệu chứng thường gặp. Bệnh nhân
cũng có thể báo cáo các dấu hiệu nhiễu loạn thị giác như thị lực mờ hoặc không kiểm soát được.

Khám lâm sàng
Các triệu chứng đặc trưng cụ thể nhất là rung cơ cục bộ (ví dụ: vùng cơ quanh hốc mắt, cơ ngực và cơ chân) và tiết
dịch quá mức (ví dụ: chảy nước mắt, tiết nước bọt hoặc đa tiết phế quản), và mùi lạ từ dung môi cũng có thể ngửi
thấy được. Đồng tử thường có dạng đầu đinh ghim và sẽ không phản ứng với naloxone. Tiếng ran nổ và ran ngáy vùng
ngực có thể xuất hiện do dịch tiết niêm mạc quá nhiều, cho thấy tình trạng co thắt phế quản hoặc phù phổi. Có thể
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lưu ý thấy tình trạng đi đại tiện hoặc tiểu tiện không tự chủ. Hạ thân nhiệt nhẹ đến trung bình thường xuất hiện khi
nhập viện nếu bệnh nhân không được điều trị bằng atropine. Co giật và suy hô hấp thường gặp hơn ở các trường hợp
bị ngộ độc nặng (ví dụ: do sử dụng có chủ đích hoặc chiến tranh hóa học). Các loại thuốc khẩn cấp DUMBELS dễ
nhớ (Diarrhoea, Urination, Miosis, Bronchorrhoea, Emesis, Lacrimation, Salivation: Tiêu chảy, Đi tiểu, Đồng tử thu
hẹp, Đa tiết phế quản, Nôn, Tiết nước mắt, Tiết nước bọt) thường được sử dụng đối với các triệu chứng đặc trưng của
bệnh cholinergic.

Phản xạ gân xương thường xuyên xảy ra sớm, sau đó giảm tần suất hoặc mất dần. Triệu chứng TKTW khởi phát
muộn và bệnh thần kinh ngoại vi (chủ yếu là khả năng vận động) là không phổ biến, nhưng có thể trở nên nghiêm
trọng và dẫn đến tình trạng khuyết tật vĩnh viễn.

Nhịp tim và huyết áp không phải là dấu hiệu hữu ích, vì chúng có thể tăng hoặc giảm. Độ bão hòa oxy thường ở mức
thấp. Bệnh nhân có thể ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê hoặc hôn mê.

Phản ứng với atropine
Tất cả bệnh nhân bị nghi ngờ nhiễm độc sẽ được thử nghiệm trị liệu với atropine (1 đến 2 mg tiêm tĩnh mạch). Sau
khi dùng atropine, những bệnh nhân không bị ngộ độc phốt phát hữu cơ sẽ có xu hướng bị khô da và xuất hiện màng
nhầy, tăng nhịp tim, đồng tử giãn vừa phải, và giảm âm ruột. Nếu ít hoặc không nhìn thấy các biểu hiện đặc trưng này,
khả năng bị ngộ độc phốt phát hữu cơ được tăng lên rất nhiều.

Độ hoạt tính của Cholinesterase
Thử nghiệm này được sử dụng khi kết quả chẩn đoán cần được khẳng định, tuy nhiên, nó lại được xem là ít hữu ích
hơn thử nghiệm atropine bởi vì cần phải tiến hành điều trị trước khi có kết quả. Nồng độ holinesterase trong huyết
tương thường bị giảm xuống dưới mức bình thường trong những trường hợp bị ngộ độc phốt phát hữu cơ nghiêm
trọng; tuy nhiên, do đây là một chất chỉ điểm phơi nhiễm nhạy cảm, nó không phải là một chất chỉ điểm tốt về mức
độ nghiêm trọng.[10]

Acetylcholinesterase tế bào hồng cầu (RBC-AChE) là enzyme tương tự với AChE thần kinh, và sự tương quan giữa
nồng độ với mức độ nghiêm trọng của tình trạng ngộ độc trở nên rõ hơn rất nhiều; chúng cũng có thể được sử dụng
để theo dõi phản ứng với các tác nhân oxime (thuốc giải độc cho trường hợp ngộ độc - thường là pralidoxime). Một
vài loại phốt phát hữu cơ có sự mức tương quan rất thấp giữa độ hoạt tính của cholinesterase và mức độ nghiêm trọng
lâm sàng. Ví dụ: profenofos có thể gây ra hoạt tính không thể phát hiện được ở những bệnh nhân không có triệu
chứng.[11] Có rất nhiều vấn đề kỹ thuật liên quan đến phương pháp thu thập và lưu trữ trước khi phân tích, và trong
thực nghiệm, thử nghiệm này thường khó giải thích.[12] Thử nghiệm này chỉ nên được thực hiện khi nó có thể được
thực hiện nhanh tại chỗ.

Các xét nghiệm khác
Chụp X-quang ngực thường giúp hỗ trợ chẩn đoán và điều trị, như viêm phổi do hít phải là một biến chứng thường
gặp, và cần được kiểm tra nếu các triệu chứng thực thể ở ngực xuất hiện khu trú hoặc không đáp ứng với atropine.
QT kéo dài và loạn nhịp tim đôi khi có thể được nhìn thấy trên điện tâm đồ; do đó, những bệnh nhân có triệu chứng
cần được kiểm tra điện tâm đồ và tiến hành thường xuyên nếu nhịp tim bất thường hoặc tình trạng hạ huyết áp kéo
dài. Cần kiểm tra khí máu để theo dõi tình trạng suy hô hấp và nhiễm toan chuyển hóa

[VIDEO: Radial artery puncture animated demonstration ]

[VIDEO: Femoral artery puncture animated demonstration ]
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Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
thuốc trừ sâu sẵn có

• Một yếu tố chính giúp xác định tần suất các trường hợp ngộ độc cấp tính gây tử vong và không gây tử vong do
thuốc trừ sâu xảy ra tại nhiều quốc gia khác nhau.[4]

lịch sử tự gây hại hoặc xung đột giữa các cá nhân gần đây

• Được xem là một yếu tố nguy cơ (tự gây ngộ độc có chủ đích với thuốc trừ sâu) trên tất cả các nền văn hóa khác
nhau.[5] [6] [7] [8]

bệnh tâm thần

• Được xem là một yếu tố nguy cơ (tự gây ngộ độc có chủ đích với thuốc trừ sâu) trên tất cả các nền văn hóa khác
nhau.[5] [6] [7] [8]

lạm dụng rượu hoặc ma túy

• Được xem là một yếu tố nguy cơ (tự gây ngộ độc có chủ đích với thuốc trừ sâu) trên tất cả các nền văn hóa khác
nhau.[5] [6] [7] [8]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố nguy cơ chính bao gồm tiền sử tự hại, bệnh tâm thần, lạm dụng rượu, hoặc xung đột giữa các cá nhân
gần đây, cũng như tình trạng sẵn có và dễ tiếp cận của thuốc trừ sâu.

tăng tiết dịch (thường gặp)

• Có thể quan sát thấy tăng xuất tiết phế quản trầm trọng và có vai trò chẩn đoán.
• Biểu hiện chảy nước mắt và tiết nước bọt quá mức cũng có thể xảy ra.

rung cơ cục bộ (thường gặp)

• Các biểu hiện này rất đáng chú ý ngay từ đầu và có tính chẩn đoán. Chúng thường xuất hiện ở vùng cơ quanh hốc
mắt, ở cơ ngực hoặc cơ chân, và không đáp ứng với atropine.

Đồng tử co nhỏ đầu kim (thường gặp)

• Các triệu chứng này hầu như xuất hiện phổ biến ở những ca bệnh nặng trước khi điều trị bằng atropine và không
đáp ứng với naloxone (một chất đối kháng thụ thể opioid được sử dụng trong liệu trình điều trị sử dụng quá liều
opioid).

mùi đặc trưng (thường gặp)

• Mùi đặc trưng của dung môi thường có thể được phát hiện trên bệnh nhân.

phổi có ran ẩm và ran ngáy (thường gặp)

• Thở khò khè và tiếng lép bép lan rộng cho thấy co thắt phế quản và phù phổi.

trạng thái nửa tỉnh nửa mê/hôn mê (thường gặp)
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Ngộ độc phosphate hữu cơ Chẩn đoán

• Bệnh nhân có thể ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê; tình trạng hôn mê cho biết tiên lượng bệnh trở nên tồi tệ
hơn.

Các yếu tố chẩn đoán khác

rối loạn thị giác (thường gặp)

• Bệnh nhân có thể ghi nhận dấu hiệu nhìn mờ.

Nôn (thường gặp)

• Buồn nôn và nôn mửa là các triệu chứng ngộ độc thường gặp khi bị ngộ độc phốt phát hữu cơ.

hội chứng giống cúm (thường gặp)

• Phơi nhiễm, thậm chí qua da, có thể dẫn đến hội chứng giống cúm (chẳng hạn như: mệt mỏi, sổ mũi, đau đầu,
chóng mặt, chán ăn, đổ mồ hôi, tiêu chảy và yếu cơ).

tiểu tiện hoặc đại tiện không tự chủ (thường gặp)

• Bệnh nhân có thể ghi nhận tình trạng đi tiểu không tự chủ, hoặc có thể đó là biểu hiện xuất hiện khi bệnh nhân ở
trạng thái nửa tỉnh nửa mê hoặc hôn mê.

yếu cơ gốc chi (thường gặp)

• Triệu chứng này có thể xảy ra sớm hơn hoặc sau khi các triệu chứng khác xuất hiện. Không đáp ứng với atropine.

phản xạ gân sâu bất thường (thường gặp)

• Thường tăng lúc đầu, sau đó giảm hoặc mất dần. Không đáp ứng với atropine.

nhịp tim bất thường (thường gặp)

• Có thể quan sát thấy tình trạng nhịp tim quá chậm hoặc quá nhanh.

Huyết áp bất thường (thường gặp)

• Có thể quan sát thấy triệu chứng tăng huyết áp, tuy nhiên, tình trạng hạ huyết áp kháng trị là một dấu hiệu đáng lo
ngại hơn, cho biết một tiên lượng xấu trầm trọng.

giảm hô hấp (thường gặp)

• Độ bão hòa oxy thường thấp. Suy hô hấp thường gặp hơn ở những bệnh nhân bị ngộ độc nặng.

hạ thân nhiệt (thường gặp)

• Tình trạng hạ thân nhiệt nhẹ đến trung bình thường xuất hiện khi nhập viện nếu không điều trị bằng atropine.

Co giật (không thường gặp)

• Co giật thường gặp hơn ở những bệnh nhân bị ngộ độc nặng.

Triệu chứng thần kinh trung ương khởi phát muộn và bệnh thần kinh ngoại vi (chủ yếu là
khả năng vận động) (không thường gặp)

• Khởi phát sau 1 đến 5 tuần. Bệnh thần kinh có thể tiến triển tăng nặng và dẫn đến tình trạng bị khuyết tật vĩnh
viễn. Cũng có thể xuất hiện các triệu chứng đặc trưng của bệnh rối loạn dây thần kinh vận động chi trên.
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Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

thử nghiệm trị liệu với atropine

• Atropine (1 đến 2 mg tiêm tĩnh mạch với một liều duy nhất) được sử dụng
như là một thử nghiệm trị liệu ở tất cả các ca bệnh nghi ngờ hoặc khi việc
chẩn đoán được nghi ngờ.

• Khả năng mắc ngộ độc phốt phát hữu cơ sẽ tăng lên đáng kể nếu quan sát
thấy ít hoặc không có các biểu hiện đặc trưng sau đây: khô da và môi miệng
bị khô, tăng nhịp tim, giãn đồng tử vừa phải và giảm âm ruột.

• Nếu bệnh nhân không có phản ứng, có thể tăng liều; liều không có tác dụng
càng cao thì chẩn đoán càng có khả năng đúng.

• Thử nghiệm có thể sẽ không gây ra độc tính nghiêm trọng nếu bệnh nhân
không mắc ngộ độc độc phốt phát hữu cơ.

không có hiệu quả kháng
acetylcholin

cholinesterase trong huyết tương

• Được sử dụng để xác nhận chẩn đoán. Kết quả bình thường là không phù hợp
với tình trạng ngộ độc nghiêm trọng do bất kỳ loại phốt phát hữu cơ nào.

• Ít hữu ích hơn thử nghiệm atropine vì cần điều trị trước khi có kết quả.
• Một thử nghiệm có độ nhạy cao; tuy nhiên, nó sẽ nhạy hơn rất nhiều khi tiếp

xúc với một số loại phốt phát hữu cơ so với những loại khác, và tương quan
kém với mức độ nghiêm trọng.

giảm độ hoạt tính của
cholinesterase

Cholinesterase trong tế bào hồng cầu

• Được sử dụng để khẳng định chẩn đoán, nhưng ít hữu ích hơn thử nghiệm
atropine vì cần điều trị trước khi có kết quả.

• Độ hoạt tính giảm cần tương quan tốt với mức độ ức chế thần kinh
acetylcholinesterase (AChE). Tuy nhiên, các phản ứng giữa AChE, phốt phát
hữu cơ và oxime (thuốc giải độc) sẽ tiếp tục trong một vài giờ sau khi lấy
mẫu trong ống nghiệm nếu mẫu chưa được xét nghiệm ngay hoặc được pha
loãng và làm lạnh nhanh.

• Do đó, kết quả được báo cáo có thể khó giải thích nếu thời gian phân tích và
xử lý mẫu bệnh phẩm thay đổi.

• Một vài loại phốt phát hữu cơ có sự tương quan rất thấp với độ nặng trên lâm
sàng. Ví dụ: profenofos có thể gây ra triệu chứng không thể phát hiện được ở
những bệnh nhân không có triệu chứng.[11]

giảm độ hoạt tính của
cholinesterase

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

CXR

• Được sử dụng để loại trừ chẩn đoán bệnh viêm phổi hít và cần được kiểm tra
nếu các triệu chứng thực thể ở ngực xuất hiện khu trú hoặc không đáp ứng
với atropine.

bình thường; đông đặc nếu hít
phải

ECG

• Những bệnh nhân có triệu chứng cần được kiểm tra và tiến hành thường
xuyên nếu nhịp tim bất thường hoặc tình trạng hạ huyết áp kéo dài.

QT kéo dài; loạn nhịp tim
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Xét nghiệm Kết quả

khí máu

• Kiểm tra để theo dõi tình trạng suy hô hấp. Suy hô hấp do tiết dịch quá mức,
co thắt phế quản, hít phải, tê liệt, rối loạn chức năng hô hấp trung tâm, và /
hoặc an thần là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, nhưng cũng là nguyên
nhân dễ điều trị nhất. Nhiễm toan chuyển hóa cũng phổ biến trong ngộ độc
organophosphate.

nhiễm toan chuyển hóa, giảm
oxy máu, tăng CO2 máu

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Ngộ độc Carbamate • Về cơ bản không thể phân biệt
lâm sàng với bệnh ngộ độc do
phốt phát hữu cơ, bởi vì một số
thuốc trừ sâu carbamate kháng
cholinesterase.

• Khởi phát và cải thiện nhanh
hơn cho biết chẩn đoán này.

• Không có xét nghiệm nào giúp
phân biệt lâm sàng.

Ngộ độc thuốc diệt cỏ
Chlorphenoxy

• Thường không có triệu chứng
thực thể ở ngực, đồng tử co nhỏ
như đầu đinh ghim và tăng tiết
dịch.

• Độ hoạt tính của Cholinesterase
được kỳ vọng ở mức bình
thường.

• Tiêu cơ vân là một triệu chứng
phổ biến ở những bệnh nhân bị
ngộ độc nặng.

quá liều opioid • Tăng tiết dịch quá mức là rất
ít và không quan sát thấy triệu
chứng rung cơ cục bộ.

• Phản ứng nhanh với naloxone
giúp khẳng định chẩn đoán ở
hầu hết các ca bệnh trừ khi bệnh
nhân xuất hiện tình trạng tổn
thương não do thiếu oxy.

• Độ hoạt tính của Cholinesterase
được kỳ vọng ở mức bình
thường.

Đột quỵ thân não • Không quan sát thấy tình trạng
tăng tiết dịch quá mức.

• Phản ứng với hoạt tính của
atropine và cholinesterase được
kỳ vọng là bình thường.

• Chụp sọ não có thể giúp phát
hiện đột quỵ; tuy nhiên, hình
ảnh có thể xuất hiện bình
thường lúc đầu.
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

Mục tiêu chính của việc điều trị là giảm tỷ lệ tử vong cao và mức độ của các biến chứng nghiêm trọng bằng cách sử dụng
atropine và/hoặc pralidoxime cùng với các biện pháp chăm sóc hỗ trợ và khử phơi nhiễm ở bệnh nhân. Việc điều trị cho
những bệnh nhân này cần có sự trợ giúp ngay từ ban đầu của các chuyên gia và chăm sóc tích cực.

Nghi ngờ ngộ độc
Tất cả bệnh nhân bị nghi ngờ phơi nhiễm đáng kể cần được điều trị giả định, bởi vì cần phải tiến hành điều trị trước
khi có kết quả xét nghiệm. Phương pháp tiếp cận ban đầu tập trung vào hồi sức tim phổi và chăm sóc hỗ trợ. Quá
trình điều trị này bao gồm tăng nhanh liều atropine sử dụng ngay từ ban đầu cho đến khi kiểm soát được tình trạng
tiết dịch và không còn triệu chứng ở ngực, cũng như truyền dịch tĩnh mạch, duy trì đường thở và thông khí.[13] Sau
khi bệnh nhân bắt đầu ổn định, bước tiếp theo là khử nhiễm. Quá trình điều trị này bao gồm tắm rửa cho bệnh nhân,
trước tiên cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn của bệnh nhân, và hút dịch dạ dày nếu đường hô hấp được bảo vệ.

Ngộ độc nghề nghiệp hoặc ngộ độc không chủ ý
Các triệu chứng thường ở mức nhẹ đến trung bình ở những bệnh nhân này, những người có thể báo cáo phơi nhiễm
qua da hoặc đường hô hấp với một tác nhân cụ thể. Quy trình chăm sóc hỗ trợ và khử nhiễm được khuyến cáo sử
dụng. Hút dịch hoặc rửa dạ dày có thể được thực hiện nếu đường hô hấp được bảo vệ. Tuy nhiên, lượng phốt phát
hữu cơ sẽ được hấp thụ nhanh chóng, và không có bằng chứng đối với việc tăng hiệu quả điều trị cho liệu pháp
này.[14] Bằng chứng cho thấy than hoạt tính không mang lại hiệu quả trong việc làm giảm tác dụng lâm sàng.[15]
Atropine được khuyến cáo sử dụng để kiểm soát tiết dịch.[12]

Ăn vào có chủ đích hoặc khủng bố/chiến tranh với các chất gây độc thần kinh
Các triệu chứng thường tiến triển nặng ở những bệnh nhân này, những người có thể bị lẫn lộn hoặc rơi vào trạng thái
nửa tỉnh nửa mê. Quy trình chăm sóc hỗ trợ và khử nhiễm được khuyến cáo sử dụng. Hút dịch hoặc rửa dạ dày có thể
được thực hiện nếu đường hô hấp được bảo vệ. Tuy nhiên, lượng phốt phát hữu cơ sẽ được hấp thụ nhanh chóng, và
không có bằng chứng đối với việc tăng hiệu quả điều trị cho liệu pháp này.[14] Bằng chứng cho thấy than hoạt tính
không mang lại hiệu quả trong việc làm giảm tác dụng lâm sàng.[15] Atropine được sử dụng để kiểm soát tiết dịch.

Pralidoxime (một dạng oxime) cũng có thể được sử dụng để tái kích hoạt acetylcholinesterase bị ức chế; tuy nhiên,
nó chỉ tái kích hoạt các phức hợp acetylcholinesterase-phốt phát hữu cơ 'chưa được ổn định hóa'. 'Ổn định hóa' là quá
trình mà acetylcholinesterase được phosphoryl hóa có thể bị mất một bên chuỗi alkyl chưa enzyme hóa, còn lại một
nhóm hydroxyl trong phân tử, với kết quả là không còn khả năng tái tạo. Pralidoxime thường được sử dụng ở các ca
nhiễm độc nặng, tuy nhiên, bằng chứng thường mâu thuẫn và có kết quả âm tính.[16] [17] [18] 1[A]Evidence Việc
sử dụng liều cao thường quy như WHO đã đề xuất trước đây rõ ràng không có lợi.[19] Tuy nhiên, các nghiên cứu
khác đã gợi ý những lợi ích đáng kể từ các liều khác trong các môi trường khác nhau.[20] Nó không phải luôn luôn có
hiệu quả, đặc biệt là chống lại một số organophosphates hình thành phức hợp acetylcholinesterase mà tuổi tác nhanh
chóng. Tác dụng phụ có thể nghiêm trọng và phổ biến hơn nếu dùng nhanh liều pralidoxime cao. Cần các thử nghiệm
lâm sàng khác để xác định xem các chiến lược định lượng khác có thể hữu ích trong các nhóm bệnh nhân cụ thể hay
không. Nếu cho dùng bên ngoài thử nghiệm, liều lượng nên được chuẩn độ theo đáp ứng của bệnh nhân, được đo
bằng các nghiên cứu dẫn truyền thần kinh hoặc xét nghiệm RBC-acetylcholinesterase.[21] Cholinesterase huyết tương
cũng có thể được tái hoạt hóa bởi pralidoxime nhưng phản ứng có thể thay đổi, nhỏ hơn và không duy trì được. Do
đó, nó không nên được sử dụng để theo dõi phản ứng với oximes.[22]

Benzodiazepines có thể được yêu cầu ở một số bệnh nhân để kiểm soát co giật hoặc để an thần cho bệnh nhân thở
máy.[12] [23]
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Hạ huyết áp và tê liệt kháng trị
Thật không may, một số biểu hiện ngộ độc phốt phát hữu cơ nghiêm trọng thường không đáp ứng với điều trị tiêu
chuẩn. Đặc biệt, hạ huyết áp nặng là một dấu hiệu đáng ngại, và có thể thử liều atropine và vasopressors cao nhưng
với thành công hạn chế. Các chức năng TKTW và tê liệt cũng thường không đáp ứng tốt với thuốc giải độc, và có thể
cần được chăm sóc hỗ trợ tích cực kéo dài. Không có phương pháp điều trị nào được chứng tỏ là ngăn ngừa bệnh thần
kinh bị trì hoãn, nhưng thật may vì đây là một biến chứng không phổ biến.

Hội chứng trung gian
Khoảng 1 đến 5 ngày sau khi ngộ độc, thường khi các dấu hiệu khác đang khỏi, có thể xảy ra tăng yếu cơ gần và
chứng liệt thần kinh sọ não. Trong trường hợp nặng, suy hô hấp có thể xảy ra. Điều trị hỗ trợ với giám sát chặt chẽ và
hỗ trợ thở máy nếu cần. Thông thường, cần thở máy tới 2 hoặc 3 tuần. Tái phát suy hô hấp vào ngày sau khi rút ống
và cần đặt lại ống nội khí quản cũng rất phổ biến.

Bệnh thần kinh bị trì hoãn do phốt phát hữu cơ
Bệnh thần kinh bị trì hoãn có thể là một biến chứng, với khởi phát từ 1 đến 5 tuần sau khi uống, thường là sau các tác
dụng cấp tính. Nó có thể trùng lặp với hội chứng trung gian. Đây chủ yếu là bệnh thần kinh vận động, nhưng cũng có
thể có các vấn đề về thần kinh vận động trên và các khuyết tật nhận thức. Không có cách điều trị nào đã biết, nhưng
có thể khỏi dần trong nhiều tháng đến nhiều năm.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

bắt đầu ( tóm tắt )

nghi ngờ ngộ độc

1 hồi sức + chăm sóc hỗ trợ

thêm khử nhiễm

thêm atropine

Cấp tính ( tóm tắt )

ngộ độc nghề nghiệp hoặc tai nạn

1 hồi sức + chăm sóc hỗ trợ

thêm khử nhiễm

thêm atropine

ăn vào có chủ đích hoặc khủng bố/chiến
tranh với các chất gây độc thần kinh

1 hồi sức + chăm sóc hỗ trợ

thêm khử nhiễm

thêm atropine
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Cấp tính ( tóm tắt )

bổ sung benzodiazepines

bổ sung pralidoxime

Tiếp diễn ( tóm tắt )

hội chứng trung gian

1 Chăm sóc hỗ trợ

bệnh thần kinh khởi phát muộn do phốt
phát hữu cơ

1 chăm sóc và phục hồi hỗ trợ
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Các lựa chọn điều trị

bắt đầu

nghi ngờ ngộ độc

1 hồi sức + chăm sóc hỗ trợ

» Hồi sức tim phổi, dịch truyền tĩnh mạch, kiểm soát
đường thở và thở máy nên được sử dụng sớm. Tất cả
bệnh nhân nên có một đường truyền tĩnh mạch.

» Theo dõi liên tục là cần thiết, do có thể quan sát thấy
diễn biến trầm trọng nhanh chóng, ngay cả ở những
bệnh nhân ban đầu chỉ có triệu chứng không đáng kể.

thêm khử nhiễm

» Cần bỏ quần áo bị nhiễm bẩn, da rửa sạch, và hút
dịch dạ dày nếu đường thở đã được bảo vệ.

» Cần tuân theo các biện pháp phòng ngừa chuẩn cho
nhân viên: đeo găng và áo choàng đơn sạch, và tăng sự
thông gió của khu vực.

» Điều trị bệnh nhân bị nhiễm chất độc thần kinh thể
hiện nguy cơ đáng kể hơn cho nhân viên; tuy nhiên,
những rủi ro như vậy không liên quan đến thuốc trừ
sâu ít dễ bay hơi và ít độc hại hơn.

» Khử nhiễm không bao giờ được ưu tiên hơn việc
chăm sóc hỗ trợ và hồi sức.

thêm atropine

Các lựa chọn sơ cấp

» atropine: 2 mg tiêm tĩnh mạch ban đầu, tiếp theo
là liều gấp đôi (ví dụ: 4 mg, 8 mg, 16 mg, vv) cứ
sau 5 phút cho đến khi các dịch tiết được kiểm soát

» Atropine được dùng để kiểm soát các chất tiết, đặc
biệt là những chất gây tổn thương hô hấp. Nó cũng có
thể chống lại nhịp tim chậm, hạ huyết áp, và hạ thân
nhiệt, và giảm tác dụng lên hệ TKTW.[12] [23]

» Điều trị chủ yếu được điều chỉnh dựa trên chống
xuất tiết, với liều tiêm nhanh tăng gấp đôi cho mỗi 5
phút cho đến khi phổi thông khí tốt hơn, không còn
ran ứ đọng.[13] Nhịp tim nên trên 80 bpm, và da sẽ
cảm thấy khô khi bệnh nhân được điều trị đầy đủ
bằng atropine. Đồng tử cũng sẽ được nới rộng, nhưng
điều này có thể lâu hơn.

» Nhịp tim nhanh không nên loại trừ việc sử dụng
thêm atropine nếu các chất tiết không được kiểm soát;
thà điều trị quá mức còn hơn điều trị dưới mức.

» Sau khi xuất tiết được kiểm soát, bệnh nhân có thể
được điều trị bằng truyền dịch IV. Các yêu cầu về
atropine biến thiên cao; liều hàng ngày nằm trong
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bắt đầu
khoảng từ 10 mg đến 1000 mg hoặc cao hơn. Tham
khảo ý kiến một chuyên gia để được hướng dẫn về
liều tiêm truyền.

Cấp tính

ngộ độc nghề nghiệp hoặc tai nạn

1 hồi sức + chăm sóc hỗ trợ

» Nên sử dụng dịch truyền tĩnh mạch, kiểm soát
đường thở và thở máy sớm. Tất cả bệnh nhân nên có
một đường truyền tĩnh mạch.

» Theo dõi liên tục là cần thiết, do có thể quan sát thấy
diễn biến trầm trọng nhanh chóng, ngay cả ở những
bệnh nhân ban đầu chỉ có triệu chứng không đáng kể.

» Hút dịch hoặc rửa dạ dày có thể được thực hiện nếu
đường hô hấp đã được bảo vệ. Tuy nhiên, lượng phốt
phát hữu cơ sẽ được hấp thụ nhanh chóng, và không
có bằng chứng đối với việc tăng hiệu quả điều trị cho
liệu pháp này.[14] Bằng chứng cho thấy than hoạt tính
không mang lại hiệu quả trong việc làm giảm tác dụng
lâm sàng.[15]

thêm khử nhiễm

» Cần bỏ quần áo bị nhiễm bẩn, da rửa sạch, và hút
dịch dạ dày nếu đường thở đã được bảo vệ.

» Cần tuân theo các biện pháp phòng ngừa chuẩn cho
nhân viên: đeo găng và áo choàng đơn sạch, và tăng sự
thông gió của khu vực.

» Khử nhiễm không bao giờ được ưu tiên hơn việc
chăm sóc hỗ trợ.

thêm atropine

Các lựa chọn sơ cấp

» atropine: 2 mg tiêm tĩnh mạch ban đầu, tiếp theo
là liều gấp đôi (ví dụ: 4 mg, 8 mg, 16 mg, vv) cứ
sau 5 phút cho đến khi các dịch tiết được kiểm soát

» Các triệu chứng thường nhẹ đến trung bình ở những
bệnh nhân này.

» Atropine được dùng để kiểm soát các chất tiết, đặc
biệt là những chất gây tổn thương hô hấp. Cũng có thể
chống lại nhịp tim chậm, hạ huyết áp, hạ thân nhiệt và
giảm tác dụng lên hệ TKTW.[12] [23]

» Điều trị chủ yếu được điều chỉnh dựa trên chống
xuất tiết, với liều tiêm nhanh tăng gấp đôi cho mỗi 5
phút cho đến khi phổi thông khí tốt hơn, không còn
ran ứ đọng.[13] Nhịp tim nên trên 80 bpm và da sẽ
cảm thấy khô khi bệnh nhân được điều trị đầy đủ
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Cấp tính
bằng atropine. Đồng tử cũng sẽ được nới rộng, nhưng
điều này có thể lâu hơn.

» Nhịp tim nhanh không nên loại trừ việc sử dụng
thêm atropine nếu các chất tiết không được kiểm soát;
thà điều trị quá mức còn hơn điều trị dưới mức.

» Sau khi dịch tiết được kiểm soát, bệnh nhân có thể
được điều trị bằng truyền dịch IV. Các yêu cầu về
atropine biến thiên cao; liều hàng ngày nằm trong
khoảng từ 10 mg đến 1000 mg hoặc cao hơn. Tham
khảo ý kiến chuyên gia để được hướng dẫn về liều
tiêm truyền.

ăn vào có chủ đích hoặc khủng bố/chiến
tranh với các chất gây độc thần kinh

1 hồi sức + chăm sóc hỗ trợ

» Hồi sức tim phổi, dịch truyền tĩnh mạch, kiểm soát
đường thở và thở máy nên được sử dụng sớm. Tất cả
bệnh nhân nên có một đường truyền tĩnh mạch.

» Các triệu chứng thường nặng ở những bệnh nhân
này.

» Hút dịch hoặc rửa dạ dày có thể được thực hiện nếu
đường hô hấp đã được bảo vệ. Tuy nhiên, lượng phốt
phát hữu cơ sẽ được hấp thụ nhanh chóng, và không
có bằng chứng đối với việc tăng hiệu quả điều trị cho
liệu pháp này.[14] Bằng chứng cho thấy than hoạt tính
không mang lại hiệu quả trong việc làm giảm tác dụng
lâm sàng.[15]

» Thật không may, một số biểu hiện ngộ độc phosphat
hữu cơ nghiêm trọng thường không đáp ứng với điều
trị thông thường. Đặc biệt, hạ huyết áp nặng là một
dấu hiệu đáng ngại, và có thể thử liều atropine và
vasopressors cao nhưng với thành công hạn chế. Các
chức năng TKTW và liệt cơ thường không đáp ứng tốt
với thuốc giải độc, và có thể cần được chăm sóc hỗ
trợ tích cực kéo dài.

thêm khử nhiễm

» Cần bỏ quần áo bị nhiễm bẩn, da rửa sạch, và hút
dịch dạ dày nếu đường thở đã được bảo vệ.

» Cần tuân theo các biện pháp phòng ngừa chuẩn cho
nhân viên: đeo găng và áo choàng đơn sạch, và tăng sự
thông gió của khu vực.

» Điều trị bệnh nhân bị nhiễm chất độc thần kinh là
mối nguy hiểm đáng kể hơn cho nhân viên y tế.

» Khử nhiễm không bao giờ được ưu tiên hơn việc
chăm sóc hỗ trợ và hồi sức.

thêm atropine
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Cấp tính

Các lựa chọn sơ cấp

» atropine: 2 mg tiêm tĩnh mạch ban đầu, tiếp theo
là liều gấp đôi (ví dụ: 4 mg, 8 mg, 16 mg, vv) cứ
sau 5 phút cho đến khi các dịch tiết được kiểm soát

» Atropine được dùng để kiểm soát các chất tiết, đặc
biệt là những chất gây tổn thương hô hấp. Nó cũng có
thể chống lại nhịp tim chậm, hạ huyết áp, và hạ thân
nhiệt, và giảm tác dụng lên hệ TKTW.[12] [23]

» Điều trị chủ yếu được điều chỉnh dựa trên chống
xuất tiết, với liều tiêm nhanh tăng gấp đôi cho mỗi 5
phút cho đến khi phổi thông khí tốt hơn, không còn
ran ứ đọng.[13] Nhịp tim nên trên 80 bpm và da sẽ
cảm thấy khô khi bệnh nhân được điều trị đầy đủ
bằng atropine. Đồng tử cũng sẽ được nới rộng, nhưng
điều này có thể lâu hơn.

» Nhịp tim nhanh không nên loại trừ việc sử dụng
thêm atropine nếu các chất tiết không được kiểm soát;
thà điều trị quá mức còn hơn điều trị dưới mức.

» Sau khi dịch tiết được kiểm soát, bệnh nhân có thể
được điều trị bằng truyền dịch IV. Các yêu cầu về
atropine biến thiên cao. Liều atropine hàng ngày từ 10
mg đến 1000 mg hoặc hơn. Tham khảo ý kiến chuyên
gia để được hướng dẫn về liều tiêm truyền.

» Có một sản phẩm độc quyền kết hợp có chứa
atropine và pralidoxime trong một bút tiêm tự động.

» Liều nên được chuẩn độ theo đáp ứng của bệnh
nhân.

bổ sung benzodiazepines

Các lựa chọn sơ cấp

» diazepam: 5-10 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 10-15
phút ban đầu lên đến tối đa là 30 mg, sau đó 5-10
mg mỗi 2-4 giờ khi cần thiết

HOẶC

» lorazepam: 2-4 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 10-15
phút ban đầu lên đến tối đa là 8 mg

» Cho dùng để kiểm soát co giật hoặc kích động. Cũng
hữu ích để duy trì an thần ở bệnh nhân đặt nội khí
quản.

» Có ít rủi ro trong các tình huống chăm sóc đặc biệt,
nhưng có khả năng gây mê quá mức nếu bệnh nhân
không được theo dõi đầy đủ.

bổ sung pralidoxime

Các lựa chọn sơ cấp
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Cấp tính
» pralidoxime: 1000-2000 mg tiêm tĩnh mạch ban
đầu, tiếp theo là 250-500 mg / giờ truyền liên tục
trong 2-3 ngày, sau đó từ từ giảm tốc độ truyền;
hoặc 30 mg / kg tiêm tĩnh mạch trong 20 phút ban
đầu, tiếp theo là 4-8 mg / kg / giờ truyền trong
2-3 ngày, sau đó từ từ giảm tốc độ truyền; hoặc
1000 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 6 giờ trong ngộ độc
ít nghiêm trọng hơn

» Pralidoxime (một oxime) có thể được dùng để kích
hoạt lại acetylcholinesterase bị ức chế. Tuy nhiên, nó
chỉ kích hoạt lại các phức hợp acetylcholinesterase-
organophosphate 'không ổn định hóa'. 'Ổn định hóa' là
quá trình mà acetylcholinesterase được phosphoryl hóa
có thể bị mất một bên chuỗi alkyl chưa enzyme hóa,
còn lại một nhóm hydroxyl trong phân tử, với kết quả
là không còn khả năng tái tạo.

» Pralidoxime thường được dùng trong các trường
hợp ngộ độc nặng. Bằng chứng là mâu thuẫn nhưng
thường không hỗ trợ sử dụng thường xuyên.[16]
[17] [18] 1[A]Evidence Nghiên cứu lớn nhất và
được ghi chép rõ nhất cho thấy việc sử dụng liều
cao thường quy có thể gây hại nhiều hơn lợi trong
nhiều trường hợp, bất chấp tái kích hoạt RBC-
acetylcholinesterase.[19]Cần các thử nghiệm lâm sàng
khác để xác định xem các chiến lược định lượng nhất
định có thể hữu ích trong các nhóm bệnh nhân cụ thể
hay không.

» Nó không phải lúc nào cũng có hiệu quả, đặc biệt là
chống lại một số phốt phát hữu cơ hình thành phức
hợp acetylcholinesterase ổn định nhanh chóng. Tác
dụng phụ có thể nghiêm trọng và phổ biến hơn nếu
dùng nhanh liều pralidoxime cao. Nếu cho dùng bên
ngoài thử nghiệm, liều lượng nên được chuẩn độ theo
đáp ứng của bệnh nhân, được đo bằng các nghiên
cứu dẫn truyền thần kinh hoặc xét nghiệm RBC-
acetylcholinesterase.[21]

» Cholinesterase huyết tương cũng có thể được tái hoạt
hóa bởi pralidoxime nhưng phản ứng có thể thay đổi,
nhỏ hơn và không duy trì được. Do đó, nó không nên
được sử dụng để theo dõi phản ứng với oximes.[22]

Tiếp diễn

hội chứng trung gian

1 Chăm sóc hỗ trợ

» Khoảng 1 đến 5 ngày sau khi ngộ độc, thường khi
các dấu hiệu khác đang khỏi, có thể xảy ra tăng yếu cơ
gần và chứng liệt thần kinh sọ não. Trong trường hợp
nặng, suy hô hấp có thể xảy ra.
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Tiếp diễn

bệnh thần kinh khởi phát muộn do phốt
phát hữu cơ

1 chăm sóc và phục hồi hỗ trợ

» Bệnh thần kinh khởi phát muộn có thể là một biến
chứng, với khởi phát từ 1 đến 5 tuần sau khi uống,
thường là sau các tác dụng cấp tính. Nó có thể trùng
lặp với một hội chứng trung gian. Đây chủ yếu là bệnh
thần kinh vận động, nhưng cũng có thể có các vấn
đề về thần kinh vận động trên và các khuyết tật nhận
thức. Không có cách điều trị nào đã biết, nhưng có thể
khỏi dần trong nhiều tháng đến nhiều năm.
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Ngộ độc phosphate hữu cơ Điều trị

Giai đoạn đầu

Clonidine
Ức chế tiết acetylcholine và hoạt động như một thuốc an dịu TKTW. Một thử nghiệm nhỏ đã chỉ ra rằng liều thấp đến
trung bình được dung nạp,[24] nhưng cần các thử nghiệm lớn hơn để xác định xem nó có hiệu quả về mặt lâm sàng hay
không.

Magiê

Ức chế tiết acetylcholine và hoạt động như một thuốc chống co giật. Các thử nghiệm nhỏ, không thuyết phục đã báo cáo
tỷ lệ tử vong thấp hơn; tuy nhiên, các nghiên cứu lớn hơn đang được tiến hành.

Sodium bicarbonate

Cơ chế hoạt động không xác định; tuy nhiên, các thử nghiệm nhỏ và nghiên cứu trên động vật chất lượng thấp đã báo cáo
tỷ lệ tử vong thấp hơn.
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Khuyến nghị

Giám sát

Tất cả các bệnh nhân bị ngộ độc nặng nên được theo dõi chặt chẽ trong 4 đến 5 ngày đầu tiên. Theo dõi thường quy
đối với bệnh thần kinh khởi phát muộn do phốt phát hữu cơ thường không được khuyến cáo, vì biến chứng này hiếm
khi xảy ra với các chất phốt phát hữu cơ hiện có.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

quá liều atropine ngắn hạn cao

Biến chứng thường gặp nhất của điều trị là quá liều atropine, biểu hiện như mê sảng, tắc ruột do liệt, và sốt.

Điều trị đơn giản là ngừng điều trị atropine cho đến khi các triệu chứng này hết và bắt đầu lại khi các dấu hiệu
cholinergic xảy ra.

Nhiễm toan chuyển hóa ngắn hạn trung bình

Thường gặp trong ngộ độc kháng cholinesterase và thường chỉ ra tình trạng thiếu oxy mô.

Điều trị nên bao gồm oxy hóa đầy đủ và thở máy và đảm bảo thay thế dịch đầy đủ (nhưng điều này không cụ thể cho
biến chứng này).

Sodium bicarbonate đôi khi được khuyến cáo, nhưng bằng chứng hiện tại là hạn chế.[25]

viêm phổi hít ngắn hạn trung bình

Điều này có thể đơn giản là do hít phải dung môi, nhưng cũng có thể do sự tiết dịch quá mức và khả năng miễn dịch bị
suy giảm.

Thuốc kháng sinh thường được sử dụng, nhưng có lẽ ít có giá trị trong quá trình hồi sức hô hấp.

Tiên lượng

Phơi nhiễm ngẫu nhiên hoặc phơi nhiễm do nghề nghiệp gần như luôn có kết quả điều trị tốt. Khoảng 10% đến 20%
bệnh nhân tự gây ngộ độc và có triệu chứng tử vong, ngay cả ở những đơn vị chăm sóc đặc biệt tốt nhất.[10] Một số phốt
phát hữu cơ (ví dụ, dimethoate, monocrotophos, parathion) dường như có nhiều khả năng gây tử vong hơn những loại
khác. Các dấu hiệu cho thấy khả năng tử vong cao là hôn mê và hạ huyết áp kháng trị.
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Ngộ độc phosphate hữu cơ Hướng dẫn

Hướng dẫn điều trị

Quốc tế

Management of acute organophosphorus pesticide poisoning

Nhà xuất bản: Consensus work group Xuất bản lần cuối: 2008
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Điểm số bằng chứng

1. Hiệu quả và độ an toàn của oxime ở những bệnh nhân nhiễm độc chất hữu cơ cấp phát: có bằng chứng thuyết
phục từ một tổng quan hệ thống cho thấy các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng đã cho kết quả khác nhau về
hiệu quả của pralidoxim trong bệnh nhân nhiễm độc phosphate hữu cơ cấp tính, với hiệu quả điều trị biến thiên từ
có lợi đến có hại. Phân tích này kết luận rằng bằng chứng hiện tại là không đủ để cho biết liệu oxime có hại hay có
lợi.[18]
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.
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