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Exposure to carbon monoxide as a cause of the hospitalization 
of patients in the University Clinical Hospital no. 1 
in Szczecin in 2015-2018

STRESZCZENIE
W praktyce klinicznej jedną z częstszych przyczyn śmiertelnych 
zatruć jest ekspozycja na działanie tlenku węgla. Kontakt z tą sub-
stancją niejednokrotnie wymaga hospitalizacji poszkodowanego. 
Celem pracy jest analiza liczby hospitalizacji osób narażonych 
na działanie toksyczne tlenku węgla w latach 2015-2018.
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SUMMARY
In clinical practice, one of the common causes of poisoning leading 
to death is exposure to carbon monoxide. The exposure to this 
toxic substance often requires the hospitalization of a victim. The 
aim of the paper is to analyse the number of patients hospitalized 
as a result of the exposure to carbon monoxide in 2015-2018.
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Praca recenzowana

Pomimo coraz większej świadomości 
społeczeństwa, w dalszym ciągu do-
chodzi do potrzeby hospitalizacji 

z powodu zatruć tlenkiem węgla. Do naj-
większej liczby zatruć dochodzi w okresie 
jesienno-zimowym. Istnieje potrzeba pod-
jęcia działań mających na celu wykrycie za-
grożenia poprzez użycie sprzętu ostrzega-

jącego o niebezpieczeństwie. Przeszkolenie 
służb ratowniczych oraz podjęcie przez nie 
odpowiednich działań zdecydowanie skra-
ca czas połowicznego rozpadu karboksy-
hemoglobiny HbCO w organizmie czło-
wieka. Poprzez zastosowanie intensywnej 
tlenoterapii skraca się okres narażenia po-
szkodowanego na wysokie stężenie tlenku 
węgla CO i zmniejsza się ryzyko wystąpie-
nia groźnych powikłań.

Tlenek węgla 
– „cichy morderca” 
Tlenek węgla, to pozbawiony barwy, smaku 
i zapachu gaz, nieznacznie lżejszy od powie-
trza. Jest palny, a podczas spalania w kon-
takcie z tlenem ma niebieski płomień. Gdy 
jego stężenie w powietrzu wynosi 12-75%, 
staje się mieszaniną wybuchową (1, 2). Jest 
to jeden z najbardziej toksycznych i zanie-
czyszczających powietrze gazów występują-
cych powszechnie w środowisku (3). Powstaje 
na skutek niepełnego spalania węgla, a także 
wielu substancji organicznych posiadających 
w swoim składzie węglowodory, takie jak: 
drewno, torf czy sucha trawa (2, 4). Zatru-
cie tlenkiem węgla jest problemem na całym 
świecie i pomimo podejmowanych działań 
profilaktycznych, w Polsce co roku dochodzi 
nawet do około 1100 ostrych zatruć CO (5). 
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Powodami narażenia na jego toksyczne 
działanie są głównie: pożary, spaliny samo-
chodowe, wadliwie działające piece i piecy-
ki gazowe lub przenośne generatory. Przy 
prawidłowo działających urządzeniach rów-
nież może dojść do zatrucia, np. na skutek 
zgaśnięcia płomienia w kuchence gazowej 
przez zalanie płomienia w czasie gotowania. 
Pomieszczenia niewietrzone, źle wentylowa-
ne lub całkowicie zamknięte są miejscami 
szczególnie narażonymi na zwiększenie stę-
żenia CO do dawek toksycznych we wdy-
chanym powietrzu (1, 3, 6).

„Cichy morderca” – tak potocznie na-
zywany jest tlenek węgla, gdyż jest to nie-
drażniący, bezwonny gaz, co uniemożliwia 
rozpoznanie zagrożenia podczas wdychania 
toksycznej substancji (7). Drogą wchłaniania 
CO do organizmu jest głównie układ odde-
chowy, lecz niewielkie ilości mogą przedostać 
się do organizmu w kontakcie ze skórą (2). 
Szybkość wchłaniania jest uzależniona 
od stopnia jego stężenia w mieszaninie po-
wietrza – im większe stężenie, tym szybciej 
dochodzi do przekroczenia dopuszczalne-
go bezpiecznego stężenia we krwi i poja-
wienia się objawów zatrucia u poszkodo-
wanego. Szkodliwe jest również wdychanie 
sadzy powstałej w wyniku pożaru, jest ona 
swojego rodzaju przenośnikiem substancji 
toksycznych. Podczas wdychania sadzy i in-
nych pyłów CO dostaje się do dolnych dróg 
oddechowych, a ich wydalenie z organizmu 
jest znacznie trudniejsze niż w przypadku 
niezanieczyszczonej pyłami mieszaniny ga-
zów. Badania wykazują, że 80% zgonów, 
do których doszło w pożarach, nastąpiło 
na skutek toksycznego działania CO. Wyni-
ka to z mechanizmu działania tlenku węgla, 
jego właściwości chemicznych oraz reakcji 
organizmu na tę substancję (6, 8). Po prze-
dostaniu się do płuc przez pęcherzyki płuc-
ne, CO przenika przez błonę pęcherzyko-
wo-włośniczkową i dociera do krwioobiegu. 
Następnie dochodzi do połączenia CO z że-
lazem grup hemowych przy jednoczesnym 
wyparciu tlenu, na skutek czego powstaje 
hemoglobina tlenkowęglowa, inaczej kar-
boksyhemoglobina (HbCO). 

Objawy zatrucia 
tlenkiem węgla
Wiązanie CO z hemoglobiną jest ponad 
200 razy łatwiejsze niż w przypadku powino-
wactwa z cząsteczkami tlenu, w ten sposób 
hemoglobina jest niezdolna do transporto-
wania tlenu do tkanek, czego następstwa-
mi są ciężka hipoksja ketonowa i kwasica 
mleczanowa (4, 6, 7). 

Niedotlenienie organizmu wywołuje 
zmniejszenie procesów metabolicznych, 
w tkankach zaczynają gromadzić się kwaśne 
metabolity przemian beztlenowych zacho-
dzących w komórkach. Zmniejszenie obec-
ności wystarczającej ilości tlenu powoduje 
wystąpienie hipoksji histotoksycznej, docho-
dzi do pobudzenia układu oddechowego 
i zwiększenia wentylacji minutowej. W kon-
sekwencji dochodzi do wzrostu pobierania 
CO z mieszaniny powietrza i przyspieszenia 
wzrostu stężenia HbCO, czego następstwem 
jest przejściowa alkaloza oddechowa (5). 
Stężenie HbCO w organizmie w wartości 
5% uważa się za dopuszczalne (1, 3, 9). 
Po przekroczeniu tej wartości (lecz poni-
żej 20%) występują wczesne objawy ostre-
go zatrucia CO. Początkowo nieznaczne, 
upośledzające funkcje ośrodkowego układu 
nerwowego (OUN), objawiające się bólem 
i zawrotami głowy, zaburzeniem widzenia 
i ogólnym osłabieniem organizmu. W mia-
rę zwiększającego się stężenia CO w orga-
nizmie pojawiają się: apatyczność, senność, 
utrata orientacji, szum w uszach oraz nie-
równość źrenic. Dodatkowo mogą wystą-
pić: nudności i wymioty, zaburzenia w od-

Ryc. 1. Podział liczby hospitalizacji ze względu na wiek
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dychaniu, przyspieszona czynność serca, 
zaburzenia rytmu serca, obniżenie tempe-
ratury ciała i utrata przytomności. Ciężkie 
zatrucia CO mogą widocznie uszkodzić 
struktury OUN. U poszkodowanego może 
dojść do wystąpienia drgawek, porażenia czy 
niedowładu mięśni kończyn, co uniemoż-
liwia ucieczkę z miejsca zagrożenia. Stęże-
nie karboksyhemoglobiny powyżej 60-70% 
we krwi uważa się za wartość krytyczną 
i jest śmiertelne, jednakże nawet mniejsze 
wartości stężenia CO są zagrożeniem dla 
życia w wyniku niewydolności układu krą-
żenia na skutek działania toksycznej sub-
stancji (4, 10, 11). 

Materiały i metody
Badania polegały na retrospektywnej analizie 
dokumentacji pacjentów hospitalizowanych 
z powodu zatrucia tlenkiem węgla w Samo-
dzielnym Publicznym Szpitalu Kliniczny 
nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego przy ulicy 
Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie w latach 2015-
2018. Źródłami danych były komputerowa 
baza danych oraz dokumentacja medycz-
na udostępniona ze szpitalnego archiwum.

W badaniu brano pod uwagę pacjen-
tów, u których powodem hospitalizacji 
było zatrucie tlenkiem węgla potwierdzo-
ne badaniami wykonanymi w laboratorium 
w SPSK nr 1.

Wyniki
Od stycznia 2015 do grudnia 2018 roku 
w SPSK nr 1 w Szczecinie hospitalizowanych 
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) 
z powodu narażenia na toksyczne działanie 
CO, w celu obserwacji, wykonania badań 
diagnostycznych oraz leczenia było 47 osób. 

Wśród przyjętych pacjentów zdecydowaną 
większość stanowiły osoby dorosłe między 18. 
a 40. rokiem życia. Ta grupa liczyła 30 osób, 
czyli stanowiła 64% grupy badanej. Kolej-
ną liczną grupą były osoby pomiędzy 41. 
a 60. rokiem życia − 10 poszkodowanych, 
czyli 21%. Najrzadziej przyjmowano dzieci 
poniżej 18. roku życia oraz seniorów, któ-
rych wiek przekraczał 61 lat – stanowili oni 
łącznie 15% grupy badanej (ryc. 1). Wśród 
przyjętych osób z miasta pochodziło 77% 
(36 osób), pozostałe osoby zamieszkiwały 
mniejsze miejscowości – 23% (11 osób), 
w tym 3 pacjentów to osoby pochodzące 
ze wsi, których ludność nie przekraczała 
1 tysiąca mieszkańców. Przyjęto 30 kobiet 
i 17 mężczyzn. Większość poszkodowanych 
została przywieziona do Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego (SOR) przez Zespoły 
Ratownictwa Medycznego, a poziom ich 
przytomności był oceniany na podstawie 
skali Glasgow od 10 do 15 punktów. 

Biorąc pod uwagę 4 lata (od 2015 do 2018 
roku), można zaobserwować tendencję ma-
lejącą liczby hospitalizacji z powodu zatru-
cia CO. Największa liczba osób przyjętych 
na SOR z rozpoznaniem zatrucia (18 po-
szkodowanych) była odnotowana w 2015 
roku. W roku 2016 roku liczba hospita-
lizacji była niewiele mniejsza − 16 osób. 
Znaczny spadek zaobserwowano w roku 
2017 – były to zaledwie 4 osoby. W roku 
2018 natomiast liczba przyjęć z powodu 
zatrucia nieco wzrosła w stosunku do po-
przedniego roku − 9 osób (ryc. 2).

Analiza dokumentacji wykazała wyraźną 
sezonowość zatruć CO. Najwięcej hospita-
lizacji odnotowano w styczniu (12 poszko-
dowanych – 26%) oraz w grudniu (10 po-
szkodowanych – 21%). Biorąc pod uwagę 
sezon grzewczy zaczynający się od paździer-
nika i kończący się w marcu, w tym okresie 
doszło do 94% hospitalizacji. W pozosta-
łych miesiącach, od kwietnia do września, 
odnotowano jedynie 3 przyjęcia z powodu 
zatrucia CO (ryc. 3).

Oznaczenie stężenia karboksyhemoglobi-
ny podczas wykonania badań laboratoryj-
nych z krwi żylnej, pobranej w chwili przy-

Podstawowym działaniem ratunkowym 
w przypadku zatrucia tlenkiem węgla jest 
tlenoterapia 100-proc. tlenem, w szczegól-
nych sytuacjach należy rozważyć leczenie 
w komorze hiperbarycznej (6, 11). 



41www.pielegniarstwo.elamed.pl

WIEDZA W PRAKTYCE

jęcia pacjenta, wynosiło od 0,3% do 38,40%. 
Poszkodowany, u którego stężenie KbCO 
wynosiło najmniej, czyli 0,3%, był hospi-
talizowany przez 10 godzin. Największe 
stężenie, wynoszące 38,4%, wymagało ho-
spitalizacji pacjenta przez 7 godzin. Naj-
młodsza ofiara przyjęta do oddziału SOR 
miała 2 lata, stężenie KbCO wynosiło u niej 
11,5%, a hospitalizacja trwała około 7 go-
dzin. Najstarszy pacjent miał 85 lat, stężenie 
KbCO wynosiło 20,40%, a czas hospitaliza-
cji to 8 godzin. Biorąc pod uwagę stężenie 
KbCO przekraczające 20%, długość hospi-
talizacji wynosiła od 2 godzin do 22 godzin. 
Osoba hospitalizowana przez godzinę miała 
stężenie KbCO 6,50%. Najdłuższa hospita-
lizacja trwała 22 godziny u osoby mającej 
stężenie KbCO 31,80%. Pacjenci wypisani 
po 2 godzinach hospitalizacji mieli stężenie 
KbCO od 1,6% do nawet 22,8%. 

Dyskusja
Tlenek węgla jest uznawany powszechnie 
za silną substancję neurotoksyczną. Wpły-
wa on na uszkodzenie ośrodkowego układu 
nerwowego poprzez niedotlenienie i niedo-
krwienie, co w konsekwencji doprowadza 
do uszkodzenia układu nerwowego. Działa 
on również negatywnie na równowagę kwa-
sowo-zasadową i działa cytotoksycznie na or-
ganizm (6). Niejednokrotnie zatrucie CO 
kończyło się zgonem poszkodowanego. 
Śmiertelną toksyczność CO wykazał w swo-
ich badaniach J.B.S. Haldane w 1927 roku. 
Polska, w porównaniu do innych krajów 
Europy, w dalszym ciągu przewyższa współ-
czynnikiem umieralności (Polska – 63%, 
inne kraje – 55%) (12, 13).

Pomimo rozpoznawania stopnia zatrucia 
CO na podstawie wyników badań labora-
toryjnych, biorąc pod uwagę głównie stę-
żenie karboksyhemoglobiny we krwi, na-
leży pamiętać, że nawet przy niewielkim 
stężeniu tej substancji w organizmie może 
dojść do ciężkich objawów zatrucia. Oso-
by chorujące na choroby układu krwiono-
śnego, głównie na chorobę niedokrwienną 
serca, są bardziej wrażliwe na negatywne 
działanie CO, u tych pacjentów nawet nie-

wielkie stężenie HbCO może mieć ciężki 
przebieg (6). Podczas przeprowadzonych 
przez M.V. Balzana badań odnotowano 
przypadki, w których doszło do nagłego 
zatrzymania krążenia przy stężeniu HbCO 
nieprzekraczającym 20%. Do nagłego zatrzy-
mania krążenia może dojść nie tylko u osób 
obciążonych chorobami sercowymi, zawały 
serca stwierdzono również u młodych osób 
z ujemnym wywiadem w kierunku chorób 
sercowo-naczyniowych (6).

Obraz kliniczny w przypadku zatrucia 
CO niejednokrotnie jest bardzo zróżnico-
wany. Na przebieg zatrucia i stopień nasi-
lenia objawów ma wpływ wiele czynników, 
takich jak: palenie tytoniu, stopień zanie-
czyszczenia środowiska, temperatura otocze-
nia, a także choroby układu oddechowego 
i wspomniane już wcześniej choroby serca. 
R. Bartlett podczas swojej trzyletniej ob-
serwacji zauważył, że ponad 30% przypad-
ków zatrucia CO nie zostało rozpoznanych 
z powodu niespecyficznych objawów. Były 

Ryc. 3. Podział liczby hospitalizacji ze względu na miesiąc przyjęcia 
do szpitala

Ryc. 2. Podział liczby hospitalizacji ze względu na rok przyjęcia do szpitala
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to objawy głównie grypopodobne, zatrucia 
pokarmowego, chorób psychicznych oraz 
chorób serca (6, 8). 

Analizując zależność stopnia nasilenia ob-
jawów oraz uszkodzeń narządów a stężenia 
KbCO, należy pamiętać, że zanim poszko-
dowany dotrze do szpitala i zostanie podjęta 
diagnostyka laboratoryjna w celu oznaczenia 
poziomu stężenia KbCO, minie już pewien 
czas. Podczas transportu do szpitala poszko-
dowany z podejrzeniem zatrucia CO będzie 
leczony 100-proc. tlenem, co istotnie wpły-
nie na wyniki badań wykonanych w szpitalu 
w momencie przyjęcia. Czas rozpadu HbCO 
podczas oddychania przez poszkodowane-
go tlenem atmosferycznym wynosi 4-5 go-
dzin, natomiast w przypadku oddychania 
100-proc. tlenem wynosi zaledwie 80 minut. 
Oddychanie w warunkach hyperbarii wyno-
si już tylko 23 minuty (1, 8).

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy do-
kumentacji medycznej grupy badanej liczą-
cej 47 osób przez okres 4 lat sformułowano 
następujące wnioski:
• Pomimo coraz większej świadomości 

społeczeństwa w dalszym ciągu docho-
dzi do potrzeby hospitalizacji z powodu 
zatruć tlenkiem węgla.

• Do największej liczby zatruć dochodzi 
w okresie jesienno-zimowym.

• Istnieje potrzeba podjęcia działań mają-
cych na celu wykrycie zagrożenia poprzez 
użycie sprzętu ostrzegającego o niebez-
pieczeństwie. 

• Przeszkolenie służb ratowniczych oraz 
podjęcie przez nich odpowiednich działań 
zdecydowanie skraca czas połowicznego 
rozpadu HbCO w organizmie człowieka.

• Poprzez zastosowanie tlenoterapii skraca się 
okres narażenia poszkodowanego na wyso-
kie stężenie CO i zmniejsza się ryzyko wy-
stąpienia groźnych powikłań. 
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