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1. Хімічна зброя

Хiмiчною зброєю називають речовини бойового 
застосування,  уражуючi якостi яких заснованi на 
токсичній дiї отруйних речовин на органiзм людини в 

поєднанні із засобами їх доставки та застосування.

Засоби доставки та застосування:

— авіаційні бомби

— керовані та некеровані ракети, 

— міни, торпеди, фугаси,

— артилерійські снаряди,
— гранати, шашки,  споряджені БОР.



Класифікація ОР

1. Токсикологiчна класифiкацiя : 

а) ОР нервово-паралiтичної дiї: зарин, зоман, V-гази  
б) ОР шкiрно-наривної дiї: iприт, азотистий iприт, люїзит. 
в) ОР загальноотруйної дiї: синільна кислота та її солі,  чадний газ. 
г) ОР задушливої дiї: фосгени, хлор, хлорпікрин. 
д) ОР подразнюючої дiї: хлорацетофенон, Cі-Ес (CS), Сі-Аp (СR),  

адамсит. 
е) Психотоміметичнi (психохiмiчнi) ОР: BZ, ДЛК та iн. 

2. 

Тактична 

класифiка

цiя розподiляє

ОР за їх бойовим

призначенням

Смертельнодіючі ОР — призначенi для 

знищення живої сили:

Несмертельно-

діючі ОР призначенi

для ослаблення

боєздатності

Подразливі ОР — стерніти, 

лакріматори

Психотоміметичні ОР —

BZ, ДЛК 



2. Принципи надання першої медичної 

допомоги та лікування уражень ОР

 Припинення доступу ОР до організму;

 припинення подальшого поступання ОР в організм;

 якнайшвидше виведення токсичних речовин і їх 

отруйних метаболітів з крові і тканин;

 застосування специфічної антидотної терапії;

 забезпечення нормального функціонування 

життєво важливих органів і систем;

 своєчасне надання медичної допомоги на місці 

ураження та лікування в спеціалізованому стаціонарі;

 профілактика різних ускладнень



- Винесесення, виведення постраждалого із зони

ураження;

- Застосування індивідуальних засобів захисту;

- Проведення ЧСО

2. Принципи надання першої медичної допомоги 

та лікування уражень отруйними речовинами 
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- Проведення повної та

часткової СО;

- Промивання шлунку,

кишечника;

- Викликання блювоти;

- Забезпечити доступ

свіжого повітряП
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- Гіпервентиляція легенів;

- Форсований діурез;

- Дача проносних.

2. Принципи надання першої медичної допомоги 

та лікування уражень отруйними речовинами 
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- Антидотна терапія

уражень ОР
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- Медикаментозне

неспецифічне

лікування.

2.Принципи надання першої медичної допомоги 

та лікування уражень отруйними речовинами 
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- Заходи по лікуванню наслідків уражень ОР та їх

ускладнень
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3. ЕНМД при ураженнях ФОР

Форми:

● міотична;

● диспноетична;

● кардіальна;

● гастроентере-

тична;

● психотична;

● перкутанна;

● змішана.

Бронхоспастична 

форма

(бронхоспазм,

бронхорея)

Судомно-

паралітична 

форма

Періоди:

● передсудомний;

● судомний;

● паралітичний.

Клінічна картина уражень фор

Ступені важкості ураження



Встановлено чітку пряму

залежність між ступенем

пригнічення активності 

ацетилхолінестерази

та   важкістю ураження

на 30-50 %
на 90-100 %

на 60-70 %



Клінічна картина легкої форми уражень ФОР

В залежностi вiд вираженості симптомiв з боку

тих чи iнших органiв або систем видiляють:

• мiотичну форму, при якiй переважають симптоми

порушення зору; 
• диспноетичну форму, при якiй провідною ознакою є ураження 

органів дихання; 
• невротичну форму - тут провідними є легкi розлади нервово-

психiчної сфери; 
• кардіальну форму - з переважанням серцевої симптоматики; 

• шлунково-кишкову форму, коли провідним є больовий кишковий 

синдром i помiрнi диспептичнi розлади. 
• змішану форму

При аналiзi кровi в уражених вiдмiчається зниження активностi

АХЕ на 30-50%. 

Симптоми ураження вiдмiчаються протягом 1-3 дiб. Час лiкування не 

перевищує 5-7 дiб. Прогноз благополучний, як правило, видужання без 

ускладнень. 
У структурi санiтарних втрат уражених легкого ступеню 

в хiмiчному вогнищi очiкується до 30%. 



Клінічна картина уражень ФОР середнього ступеня 

важкості.

Середній ступінь ураження (бронхоспастична форма) виникає вiд

бiльш високих концентрацiй ФОР чи бiльш тривалої їх дії.

У клiнiчнiй картинi характерний бiльш швидкий розвиток симптомiв iнтоксикацiї i

вiдсутнiсть прихованого перiоду.

- Симптоми, характернi для легкого ступеню, пiдсилюються,
- приєднуються приступи бронхоспазму, брохореї i мiофiбриляцiї, уражений

приймає вимушене положення, - сидячи,

- вiн збуджений, вiдчуття страху, як перед смертю. Нагадує хворих на бронхiальну

астму пiд час приступу.

- Шкiрнi покриви вологi, блiдо-синi, губи цiанотичнi,

- зiницi звуженi, на свiтло не реагують, iз роту видiляється слина у великiй кiлькостi.

- Iнколи спостерiгаються фiбрилярнi посмикування окремих м'язових груп обличчя,

верхнiх кiнцiвок i верхньої половини тулуба.

- Дихання шумне, вдих короткий, видих подовжений до 10 с.

- Тахікардія змiнюється на брадикардiю,

- артерiальний тиск значно пiдвищений,

- у животi перейминоподiбний бiль, нудота, блювання,

iнколи пронос.
Гострi явища iнтоксикацiї спостерiгаються 5-10

дiб, видужання наступає через 2-3 тижнi.

У структурi санiтарних втрат вони складають бiля 10%.



Клінічна картина важкого ступеня уражень ФОР .

Тяжкий ступінь ураження 

(генералiзована або 

судомно-паралiтична форма) розвивається:

блискавична форма ураження

Через декiлька хвилин може

призвести до смертi.

Уражений майже зразу непритомніє,

судомний синдром короткочасний,

або взагалi вiдсутнiй.

Через 10-12 хвилин настає смерть.

Такi ураженi гинуть у вогнищi.

У клiнiцi затяжної форми

тяжкого ураження видiляють три

стадiї:

- Початкову (передсудомну),

- Судомну,

- Паралiтичну.

Затяжна форма тяжкого ураження 

У початковiй стадiї через декiлька хвилин стан ураженого рiзко погiршується. 

- звичайні симптоми інтенсивно наростають, 

- приєднується виражена занепокоєнiсть, загальне рухове збудження. 

- Розповсюджені м’язові фiбриляцiї - спочатку жувальних м'язiв, потiм на тулуб і кінцівки.

- Шкiрний покрив блiдий, вологий з рiзко вираженим акроцианозом.  

- пiд час приступу бронхоспазму дихання утруднене, пiсля чого частiшає до 30-40 р/хв. 



Затяжна форма тяжкого ураження 

Невздовзі розвивається судомна стадiя, для якої характернi:

- непритомність,

- напади клонiко-тонiчних судом. У момент нападу 

судом шкiра цiанотична, волога. 

- Iз рота видiляється пiниста слина та слиз. 

- Дихання судомне, пiд час судом послаблене, у перервах

мiж судомами глибоке, бурляче. 

- Пульс частий, аритмiчний, АТ поступово понижується, тони серця глухі. 

- Пiд час приступу судом можлива зупинка дихання i серцевої дiяльностi. 

Судомна стадiя може продовжуватися вiд кiлькох хвилин до 8год.). 

При вiдсутностi лiкування вона переходить у наступну стадiю, яка називається 
паралiтичною або коматозною. 

- Судоми слабшають по частотi i силi, потiм закiнчуються. 

- Розвивається глибока кома. 

- Дихання рiдке, аритмiчне. 

- Пульс стає рiдким, ниткоподiбним. 

- Пiдсилюється ціаноз. 

- Спостерiгається вiдходження сечi i калу. 

- Пiсля зупинки дихання і серця настає смерть. 

Характерно пригнiчення активностi АХЕ кровi на 70-95%. 

У структурi санiтарних втрат тяжкi ураження можуть складати 

60% (25% блискавична форма i 35% затяжна). 



ФОР не змiнює зовнiшнiй вигляд i перебiг рани. 
Характерними ознаками при цьому є фiбрилярнi посмикування м'язів у рані i 

симптоми загальнорезорбтивної дiї, якi розглянутi вище. 

Мiоз може бути вiдсутнiй або виникає пiзнiше. 

Діагностика ураження ФОР основана на клiнiчнiй картинi iнтоксикацiї, даних 

хiмiчної розвiдки i результатах лабораторних дослiджень - понижена активнiсть

АХЕ.

Клінічний перебіг ран, які заражені 

ФОР

При попаданнi ОР на шкiру симптоми проявляються через 20-30хв при дiї

зарину i зоману, i 1-3 години при дiї V-газiв. 

Вiдмiчається:

- посмикування окремих м’язових волокон (фiбриляцiї), 

- мiсцеве посилення потовидiлення на мiсцi попадання ОР. 

- Загальнорезорбтивна дiя наступає пiзнiше, ніж при iнгаляцiйних формах, 

- мiоз спочатку може бути вiдсутнiм

Клінічний перебіг перкутанних

уражень ФОР



 

Реактиватори  

холінестерази 

 

 

Холінолітики, вступаючи 
у взаємодію з холіно-

реактивними структурами 
органів і тканин, захища-
ють їх, як від прямої дії ОР, 
так і від токсичної дії 

ацетилхоліну, що накопичу-
ється в результаті пригні-
чення активності ацетил-
холінестерази. 
 

 

Препарати з групи 
оксимів здатні реактиву-
вати фермент ацетилхолін-

естеразу, пригнічену в ре-
зультаті токсичної дії ФОР, 
розблоковувати (десенсибі-
лізувати) холінорецептори і 

відновлювати їх функцію, 
руйнувати фосфорорганічні 
речовини при безпосередній 
взаємодії із ними. 

 

Холінолітики 

 

Антидотна 

терапія 

уражень 

ФОР 

Лікування уражень ФОР



 

 

 

 

 

По 1 мл (1 мг) 
підшкірно 3-4 рази 

на добу 

 
 
 

2-4 мл (2-4 мг) 

препарату, 
повторюючи його 
введення через кожні 

20-30 хв по 1-2 мл до 
покращення стану або 
до появи симптомів 
атропінізації 

4-6 мл (4-6 мг) атропіну, 
повторюючи введення через 
кожні 3-8 хв по 1-2 мл до 

припинення судом чи появи 
симптомів атропінізації.  

Надалі атропін признача-
ють через кожні 4-6 годин по 
1-2 мл на протязі 1-3 діб, 
потім по 1 мл через 8-12 
годин – 7-10 днів. На курс 
лікування потрібно 100-200 

мл препарату 

ХОЛІНОЛІТИКИ

Найбільш відомий та активний препарат з цієї групи – атропін (0,1 % 

розчин)
Схема введення атропіну 

в залежності від ступеня важкості ураження



Реактиватори холінестерази

Режим введення реактиватора визначається насамперед станом потерпілого

15 % розчин по 1,0 мл для довенного і

підшкірного введення

Діпіроксим

(ТМБ-4),

Тримедоксим

Токсогонін 

(LuH6), 

Обідоксим

Пралідоксим            

(2 ПАМ)

Ізонітрозин

25 % розчин по 1,0 мл для довенного

введення

1 % розчин по 50 мл для довенного

введення

50 % розчин по 3,0 мл для довенногог

та дом’язевого введення



9.3. Невідклана допомога при ураженні ФОР
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1. У вогнищі зараження необхідно одягти на ураженого

протигаз.

2. При попаданні ФОР на шкіру чи одяг необхідно швидко

провести ЧСС (рідиною з ІПП) або протерти 10-15% р-

ном нашатирного спирту.

3. При попаданні ФОР в очі – промивання 1-2% р-ном

гідрокарбонату натрію з наступним закапуванням р-нами

новокаїну та 1% атропіну.

4. У випадку попадання ФОР в шлунок негайне викликання

блювоти, промивання шлунку (повторні, кожні 4-6 год.,

протягом доби 5% р-ном гідрокарбонату натрію з

активованим вугіллям з наступним застосуванням

ентеросорбентів та сольових послаблюючих).



І. ХОЛІНОЛІТИКИ.

Атропіну сульфат – 0,1% розчин.

— при ураженні легкого ступеня – по 1 мл (1 мг) дом’язево або

довенно 3-4 рази на добу;

— при уражені середнього ступеня - 2-4 мл (2-4 мг) препарату,

повторюючи його введення через кожні 20-30 хв по 1-2 мл до

покращення стану хворого або до появи симптомів

атропінізації;

— при важкому ступені ураження - 4-6 мл (4-6 мг) атропіну,

повторюючи введення через кожні 3-8 хв по 1-2 мл до

припинення судом та появи симптомів атропінізації.

Надалі атропін призначають через кожні 4-6 годин по 1-2 мл на

протязі 1-3 діб, потім по 1 мл через 8-12 годин — 7-10 днів.

На курс лікування потрібно 100-200 мл препарату.

Невідклана допомога при ураженні ФОР
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І. ХОЛІНОЛІТИКИ.

Симптоми переатропінізації:

— сухість у роті, горлі,

— помірне розширення зіниць,

— охриплість голосу,

— сухість та гіперемія шкіри,

— тахікардія,

— явища психозу.

Протипоказом для введення атропіну є різка тахікардія, явища

психозу.
При явищах вираженої гіпоксії від введення атропіну слід

утриматись, так як може виникнути тріпотіння
шлуночків, зупинка серця.
В таких випадках насамперед проводять терапію, спрямовану на
ліквідацію гіпоксії (туалет дихальних шляхів, оксигенотерапія або
штучна вентиляція легень) лише після цього починають вводити

атропін з невеликих доз.

Невідклана допомога при ураженні ФОР
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ІІ.  РЕАКТИВАТОРИ  ХОЛІНЕСТЕРАЗИ.

найбільш ефективні в перші 72 год.

—дипіроксим – по 150-300 мг (1-2 мл 15% р-ну)

дом’язево або довенно, але не більше 1,0 г на добу;

— ізонітрозин – (одночасно з дипіроксимом) по

800-1200 мг (2-3 мл 40% р-ну) дом’язево або довенно

але не більше 1,0 г на добу.

Невідклана допомога при ураженні ФОР
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СПРЯМУВАННЯ:

— протисудомна терапія;

— підтримка функції дихання;

— боротьба з гіпофізарно-наднирковою

недостатністю;

— підтримка функції серцево-судинної системи;

— профілактика наслідків інтоксикації та

ускладнень

Невідклана допомога при ураженні ФОР
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Профілактика наслідків інтоксикації та 

ускладнень
Частим ускладненням є пневмонії, вже на етапах медичної евакуації

необхідне проведення курсу профілактичної антибіотикотерапії.

Важким ускладненням інтоксикації є розвиток ТНЛ. Лікування цієї

патології проводиться за наступною схемою:

— інгаляція парів спирту;

— сильно- і швидкодіючі сечогінні з групи салуретиків — лазикс, урегіт;

— нітрати для зменшення тиску в малому колі;

— в складних випадках — кровопускання (не більше 150 мл);

— седативні та заспокійливі (бензотіазепіни);

— гормональні препаратів (АКТГ, кортізону, гідрокортізону, преднізолону,

дексону);

— дихання по методиці Грегорі — видих проти опору;

— при важкій гіпоксії — ШВЛ.

Невідклана допомога при ураженні ФОР
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4.1. Клінічна картина уражень іпритом

Клініка уражень пароподібним іпритом:
- за швидкістю розвитку переважають симптоми з боку очей та органів

дихання, в той час, як ураження шкірних покривів виникають із запізненням;

- в момент контакту з пароподібним іпритом уражений не відчуває ніяких ознак

його дії (запах гірчиці);

- через 2-4 год виникають відчуття стороннього тіла в очах, світлобоязнь, сльозотеча.

Кон’юнктиви гіперемовані, набряклі;

- далі з’являються симптоми ураження дихальних шляхів — відчуття сухості, дертя в

носоглотці та за грудиною, сухий нестерпний кашель, набряк слизових оболонок, голос

спочатку хриплий, а потім може розвинутись афонія.

- Приблизно через 12 годин після отруєння виникають зміни на тих ділянках шкіри, які

контактували з ОР. При цьому найбільш чутлива до дії пароподібного іприту шкіра

пахової і пахвинної ділянок, геніталій, шиї, місця з підвищеною вологістю. Шкіра

стає гіперемованою, гарячою на дотик. Ураження шкірних покривів обмежуються

ерітематозним дерматитом без розвитку ерозій та звиразкування.

Основні клінічні прояви зникають через 3-4 тижні, проте повне одужання наступає значно

пізніше.

4. ЕНМД при ураженнях ОР шкірно-наривної дії



Клініка уражень краплинно-рідким іпритом:
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● ―німий контакт‖;

● порівняно повільний розвиток клінічних 

симптомів,

● наявність прихованого періоду, 

● етапність перебігу;

● повільний затяжний перебіг та колікваційний

характер запально-некротичних процесів, 

● трофічні та імунологічні порушення,

● схильність до інфікування, повільне 

загоєння;

● кумулятивні властивості та підвищена 

чутливість до отрути при повторних 

ураженнях



Клініка уражень шкіри рідким іпритом:

Ерітематозна стадія (форма) 
- Тривалість латентного періоду переважно не менша 12 годин.

- Далі на шкірі з’являється еритема блідо-рожевого кольору

- з нечіткими розмитими краями, плоска, мало набрякла, не піднімається

над здоровою шкірою, не щезає при натискуванні.

- Іноді в її центрі спостерігається ішемічна блідість.

- Ерітема малоболюча, відмічається тільки свербіння, особливо при її

зігріванні.
- На місці ерітеми на тривалий час залишається пігментація.

- Одужання наступає на 7-10 доби.

Везикуло-бульозна стадія (форма) розвивається у випадку більш

важкого ураження.

Через 12-24 години після попадання крапель іприту на шкіру по краях

ерітеми виникають дрібні міхурці (везикули), наповнені бурштинового

кольору прозорою рідиною – так зване “іпритне намисто”.

З 4-6 доби міхурці починають спадатись, а на їх місці утворюються ерозії.

Бульозна стадія (форма).
- Через 5-8 годин починається злиття везикул і утворення великих міхурів

- Іпритні міхурі малоболючі, напружені. Патоморфологічно розрізняють

поверхневі міхурі, дно яких складає сосочковий шар дерми, і глибокі, коли

процес захоплює дерму аж до підшкірної жирової клітковини.

- На 7 день поверхневі міхурі починають лопатись, і на їх місці відкривається

ділянка ерозії, яка згодом покривається струпом. Через 2-4 тижні струп

відпадає.



Клініка уражень шкіри рідким іпритом:

Бульозно-виразкова стадія (форма)
Скритий період переважно не перевищує 2-4 годин.

При вскритті глибоких міхурів на їх дні утворюються

некротичні виразки, які в наступні 5-10 діб збільшуються в

розмірах і характеризуються відторгненням некротичних

мас.

На місці виразок утворюються рубці, які часто

приводять до рубцевих котрактур.

У випадку неускладненого перебігу, одужання наступає

через 2-4 місяці.

Гангренозно-некротична стадія (форма)
виникає в результаті тривалого контакту рідкого іприту з

поверхнею шкіри.

При цій формі ураження міхурі не утворюються.

Глибоке некротизування уражених ділянок.

Через 2-3 дні некротизована тканина відторгається з

утворенням глибоких виразкових дефектів. Загоєння

розтягується на невизначений період.



Клініка уражень очей рідким іпритом 

Ураження легкого ступеню проявляються через 2-5 годин з

моменту контакту. Світлобоязнь, ―відчуття піску в очах‖, гіперемія

та набряк слизової оболонки.

При середньому ступені скритий період триває від 1 до 3 годин.

Додатково – шкіра повік різко набрякла. Відчуття рогівки у вигляді

валика. Кон’юнктива та рогівка втрачають свій блиск, мутніють.

Тривалість ураження 20-30 днів.
Важкий ступінь. Швидко розвивається виразковий

кератокон’юктивіт, який панофтальмітом, розривом рогівки,

катарактою, втратою ока.

Клініка уражень при пероральному поступленні іприту 

Спостерігається при вживанні заражених харчових

продуктів і води.

При пероральному отруєнні скритий період триває від 30

хвилин до 2 годин.

Потім з’являються слинотеча, нудота, блювота, болі в

епігастральній ділянці, діарея. Слизова оболонка губ, ясен і

порожнини рота яскраво гіперемована.

Потім блювота і болі припиняються, розвиваються

симптоми загального отруєння.

Смерть наступає протягом доби, часто на фоні судинного

колапсу або набряку легень.



Клініка уражень при потраплянні іприту на раневі

поверхні

іприт легко всмоктується з раневих поверхонь, викликаючи
клінічні прояви резорбтивної дії.

Крім того, заражені рани важко піддаються звичайному

лікуванню і вимагають спеціального хірургічного

втручання.
При ураженні іпритом з рани може відчуватись гірчичний

запах.

Відмічається набряклість тканин в рані та оточуючих

шкірних покривів.
Поверхня рани набуває вигляду вареного м’яса.

Через 2-3 доби на ній утворюється коричнева некротична

плівка, по краях якої визначається характерна зона

жовтуватого кольору.
Через 7-10 днів починається процес відторгнення

некротичних мас.

Подальше загоєння рани відбувається дуже повільно.



4.2. Лікування іпритних уражень

Лікування уражень шкірних покривів

При легкому ступені ураження застосовують так званий відкритий метод

лікування, коли уражені ділянки нічим не прикривають. При нестерпному

свербінні використовують:

- протигістамінні препарати, наприклад дімедрол (0,05 г всередину або по 1

мл 1-2 % р-ну дом’язево 3 рази на добу),

- обтирання уражених ділянок 5 % р-ном ментолу або 2 % водним розчином

оцтовокислого алюмінію.

- Можна також застосовувати примочки з 0,1 % р-ну марганцевокислого

калію.

При ураженнях шкіри середнього або важкого ступенів необхідно проводити

лікування по методу антисептичних пов’язок, коли патологічні звиразковані

ділянки накривають серветками, змоченими 5 % р-ном хлораміну. При

висиханні їх міняють, або періодично зрошують свіжим розчином.

При наявності великих міхурів (понад 5 см), їх вміст відсмоктують шприцом,

а оболонки зрізають ножицями, дотримуючись при цьому правил асептики.

Ерозивну чи виразкову поверхні накривають серветками, змоченими розчином

хлораміну.



Лікування уражень іпритом шкірних покривів

В стадії загоєння ерозій і виразок і при бульозній формі

ураження рекомендується застосування методу

термопарафінотерапії. Після туалету та висушування

рани на неї і на прилеглу шкіру до 2-3 см наносять тонкий

шар розплавленого парафіну (температура не більше 50 °

С ), поверх нього накладають шар вати, потім ще один шар

парафіну, а потім пов’язку. Така пов’язка забезпечує спокій

і тепло в рані, попереджує інфікування та прискорює

загоєння.

При приєднанні вираженого інфекційного процесу, який

супроводжується розвитком обширного некрозу, необхідно

призначати місцево і в ін’єкціях антибіотики, довенну

інфузійну детоксикаційну і замісну терапію.



4.3.  Клінічна картина уражень люїзитом

Ураження пароподібним  люїзитом

√ відсутністю скритого періоду;

√ подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів та очей

√ сильний біль за грудиною, головний біль, неспокій, відчуття загальної

слабості;

√ з боку органів дихання спостерігається задишка, яка з змінюється

пригніченням дихання.

√ При важкій інтоксикації – клініка перебігає по типу стійкого судинного

колапсу.

√ Через кілька годин проявляються ознаки гострого ТНЛ, який

супроводжується розповсюдженими набряками та накопиченням рідини в

порожнинах (набряклість шкірних покривів, слизових оболонок, асцит).

√ В перші години після отруєння згущення крові, порушення дихання та

гіпотонія приводять до прогресування кисневого голодування тканин і, як

правило, закінчуються смертю.



Клінічна картина уражень шкіри крапельно-рідким люїзитом

● швидке проникнення отрути через шкіру (протягом 3-5 хв) і практична відсутністю

скритого періоду.

● печія або болючість в місці контакту,

● через кілька хвилин розвивається ерітема. Вона має досить яскраве забарвлення і

супроводжується значним набряком шкіри та геморагічною висипкою.

● через кілька годин з’являються міхурі, які до кінця доби зливаються в один

великий, оточений різко вираженою набряклістю сусідніх ділянок шкіри.

● після прориву міхурів на їх місці утворюється виразкова поверхня, покрита

некротизованими тканинами.

● протягом 2-3 днів виразки поглиблюються, розширюються і, тільки потім, поступово

починається процес зворотнього розвитку, який завершується утворенням рубців.

Клінічна картина уражень очей крапельно-рідким люїзитом

● Клініка розвивається без скритого періоду.

● При легкому ступені ураження переважають явища катарального

кон’юнктивіту. Одужання наступає через 1-3 доби.

● Ураження середньої важкості нагадує ураження іпритом, але розвивається швидше.

Відмічається значний набряк кон’юнктиви та оточуючих тканин.

● У важких випадках в процес втягується і рогівка — розвивається кератокон’юнк-

тивіт. Кон’юнктива найчастіше цілком некротизується і на 3-5 день відшаровується. На

7-9 день внаслідок руйнування рогівки випадає скловидне тіло.

Загоєння відбувається зрощенням повік із залишками очного яблука.



Клінічна картина уражень очей крапельно-

рідким люїзитом

● Клініка розвивається без скритого періоду.

● При легкому ступені ураження переважають явища

катарального кон’юнктивіту. Одужання наступає через 1-3

доби.

● Ураження середньої важкості нагадує ураження іпри-

том, але розвивається швидше. Відмічається значний

набряк кон’юнктиви та оточуючих тканин. Одужання

наступає через 2-6 тижнів.

● У важких випадках в процес втягується і рогівка —

розвивається кератокон’юнктивіт. Кон’юнктива найчастіше

цілком некротизується і на 3-5 день відшаровується. На 7-

9 день внаслідок руйнування рогівки випадає скловидне

тіло. Загоєння відбувається зрощенням повік із залишками

очного яблука.



Клінічна картина уражень крапельно-рідким 

люїзитом при пероральному отруєнні

● швидкий і бурхливий перебіг;

● виникає дуже рідко, тому що заражені вода та їжа

набувають вкрай неприємного запаху і смаку.

● отруєння люїзитом має дуже багато спільних ознак з

ураженнями іпритом, але перебігає більш бурхливо і, як

правило, закінчується смертю через кілька годин.

Клінічна картина при потраплянні  крапельно-

рідкого люїзиту на ранову поверхню

● сильний пекучий біль. 

● Від рани йде запах герані.

● Скритий період відсутній. 

● Через 10-15 хвилин рана набуває брудно-сірого забарвлення

● набряклість тканин, підвищена кровоточивість і профузні вторинні 

кровотечі, пов’язані з пошкоджуючою дією люїзиту на судини. 

● Різко виражена картина резобтивної дії.. 



4.4. Лікування уражень люїзитом. 

Дані заходи проводяться за тими ж принципами, що і при іпритних отруєннях. 

Проте є ряд істотних відмінностей.

Антидотна терапія.

Специфічними антидотами при люїзитному отруєнні є речовини типу 

димеркаптопропанолу, до яких відносяться:

- унітіол (димеркаптопропансульфонат натрію), 

- англійський середник БАЛ — ‖Британський антилюїзит‖ (дитіопропанол) і 

- угорський препарат дикаптол.

Унітіол:

• випускається у вигляді 5 % р-ну в ампулах по 5 мл, 

• вводиться довенно, дом’язево або підшкірно із розрахунку 1 мл р-ну на 10 кг маси 

тіла ураженого. 

• Перша ін’єкція повинна бути зроблена якомога раніше після отруєння, далі — 3-4 

рази протягом першої доби, 2-3 рази — другої; в наступні 4-5 днів вводять по 1-2 

дози. 

БАЛ є складовою частиною дикаптолу. Це найбільш ефективні з сучасних 

антидотів. Вони мають в своєму складі по дві сульфгідрильні групи, за допо-могою

яких утворюють з люїзитом стійкі циклічні сполуки. При взаємодії з отрутою унітіолу

утворюється тіоарсеніт, який менш токсичний, добре розчинний у воді і виводиться 

з сечею: 



5. Ураження ОР загальноотруйної дії

5.1. Клінічна картина ураження 

синильною кислотою (ціанідами)

Блискавична форма 
(миттєва, апоплексична)
виникає, коли в організм людини 
за короткий час поступає велика 
кількість ОР

Сповільнена форма 
характерна для випадків 
ураження відносно 
невеликими концентра-
ціями ОР

ФОРМИ
УРАЖЕННЯ

Головним чином суб'єктивні розлади:
 неприємний пекуче-гіркий присмак у роті;
 запах гіркого мигдалю;
 загальна слабкість, запаморочення;
 відчуття затерплості слизової рота, слинотеча;
 нудота, можлива блювота;
 шум у вухах, труднощі мови.

Ураження 

легкого 

ступеню

 збудження, відчуття страху смерті;
 слизові та шкіра обличчя набувають багряного
кольору;
 пульс сповільнений, напружений, АТ підвищується;
 дихання стає поверхневим;
 короткочасна непритомність;
 нетривалі клонічні судоми.

Ураження

середнього 

ступеню 

важкості



Клінічна картина ураження ціанідами важкого ступеня

 типове забарвлення шкіри та слизових оболонок;
 зіниці розширені;
 запаморочення, головний біль, атаксія;
 відчуття стиснення в грудях, часте та посилене дихання;
 болі в ділянці серця, нагадуючі стенокардитичний приступ, прискорення 
пульсу, підвищення артеріального тиску; 
 нудота та блювота;
 ЕКГ — зниження інтервалу S-T, низький двохфазний зубець Т, можлива 
поява синусової аритмії, атріовентрикулярного ритму; 
 артеріо-венозна різниця за О2 зменшується по мірі посилення 
гістотоксичної гіпоксії

Стадія

задишки 

(диспноетична)

за симптоматикою відповідає легкому ступеню ураження
Стадія 
початкових
проявів

 різке погіршення стану ураженого;
 фібрілярні посмикування м'язів обличчя, тризм; 
 в подальшому — періодично виникаючі генералізовані судоми клонічного, 
а потім тонічного характеру, які закінчуються опістотонусом;
 уражений непритомніє. 
 ця стадія, як правило, закінчується зупинкою дихання;
 незначна гіпертензія, при одночасній вираженій брадикардії, можливе 
порушення атріовентрикулярної провідності з розвитком повного блоку

Судомна 

стадія 

 супроводжується розвитком коматозного стану;
 припинення дихальної діяльності (параліч дихання);
 пульс рідкий, слабкий, неритмічний і, накінець, перестає визначатись;
 артеріальний тиск швидко падає;
 внаслідок параліча сфінктерів сечового міхура і прямої кишки відбувається 
мимовільне сечовиділення та дефекація

Паралітична 

стадія



5.2. Принципи антидотної терапії уражень 
ціанідами (за механізмом дії препаратів)

Принцип дії 
антидотів

Лікарські препарати


Сполуки кобальту

 кобальтова сіль ЕДТА (етилендіамінтетраоцтової кислоти) – 1 % 
розчин в гіпертонічному розчині глюкози довенно в дозі 30-40 мл;

гідроксикобаламін (вітамін В12).
Вуглеводи
глюкоза – 25-40 % р-н довенно по 20-40 мл або у вигляді базового р-ну (5-10 
%) при інфузійній терапії.

Метгемоглобінутворювачі
Амілнітрит – летка рідина, має своєрідний фруктовий запах — в ампулах, 
по 0,5 мл препарату — для вдихання;
Нітрит натрію (Natrium nitrosum) довенно, повільно (10-20 мл 2-3 % р-ну).

Здатність
зв’язувати
вільну синильну
кислоту


Сірковмісні речовини

 тіосульфат натрію – довенно 30 %  р-н по 50 мл.

Здатність переводити ціа-
ніди в неактивний стан


Метиленовий синій (Methуlenum coeruleum) – біль-ше
1,0 мл/кг маси тіла він викликає утворення
метгемоглобіну і застосовується як антидот ціанідів.
 Дегідроаскорбінова кислота – довенно по 5-10 мл 5%
р-ну.

Здатність акцептувати
водень, який в формі
протона накопичується в
мітохондріях


 Табельний антидот антиціан – 1,0-0,75 мл 20 % р-ну довенно на 10 мл
25-40% р-ну глюкози або 0,85 % р-ну хлориду натрію

Комбінована дія

 Гідрохінон – довенно в дозі 20 мг/кг маси тіла
ураженого.

 Здатність акцептувати надлишок
електронів в мітохондріях



СИМПТОМАТИЧНА ТЕРАПІЯ УРАЖЕНЬ ЦІАНІДАМИ

1. Усунення порушень дихання, - вдихання чистого кисню,

особливо в перші години після ураження. При ослабленні дихання -

довенне введення цитітону, етімізолу, а при виражених його

порушеннях або зупинці — проведення ШВЛ до моменту

стійкого відновлення самостійного газообміну.

2. При порушеннях з боку серцево-судинної діяльності - довенне

введення серцевих глікозидів (строфантину, корглікону), при

судинному колапсі — симпатоміметична підтримка

(дофамін), при порушеннях ритму — антиаритмічні

середники (атропін, бета-блокатори, кордарон та інші).

3. Для зняття судомного синдрому рекомендуються дом’язеве

введення невеликих доз барбітуратів: гексеналу 10% р-ну по

3,0-4,0 мл, барбамілу 5% р-ну 5,0 мл або бензодіазепінів
(сібазону, седуксену 5-10 мг).

4. З метою профілактики інфекційних ускладнень з боку органів

дихання — призначення антибіотиків широкого спектру дії,

сульфаніламідів.



5.3. Клінічна картина ураження 

оксидом вуглецю

легкий ступінь
(перетворення не більше     30 % 

гемоглобіну в карбоксигемоглобін)

- загальне недомагання,

- головний біль,

Об’єктивно:

- легкий рум’янець,

- ціаноз слизових,

- свідомість збережена,

- рефлекси підвищені,

- тремор кінцівок,

- помірне підвищення АТ.

Після припинення контакту з

СО клінічні симптоми повільно

зникають, але головний біль

зберігається до доби і більше.

середньої важкості 
(перетворення до 50 % гемо-

глобіну в карбоксигемоглобін)
- головний біль, 

- схильність до запаморочення, 

- хитка хода, іноді непритомність.

- стан, який нагадує алкогольне 

сп’яніння. 

При огляді:

- Шкіра слизові  рожево-червоного 

кольору.

- АТ поступово знижується, серце-

биття. Можуть виникати шлуноч-кові

екстрасистолії, миготлива аритмія, 

фібрилярні скорочення окремих 

м’язових груп. 

- В крові характерні еритроцитоз, 

незначний лейкоцитоз.



Клінічна картина уражень СО

Важкий ступінь
(перетворення понад  50 % гемоглобіну в карбоксигемоглобін)

Блискавична (апоплексична) форма спостерігається при вдиханні

окису вуглецю у високих концентраціях. Уражений швидко непритомніє і

падає. Після короткочасних судом через кілька хвилин наступає смерть.

Асфіктична форма розвивається при важкому отруєнні в три стадії:

Перша (початкова) стадія характеризується головним болем,

запаморочен-ням, нудотою або блювотою, явища збудження, схильність до

немотивованих дій, тахіпное, виражена слабість.

Для другої (стадії коми) характерні непритомність і наростаюче 

пригнічення всіх функцій організму. Розвивається гостра серцево-судинна 

недостатність. Наростають явища дихальної гіпоксичної гіпоксії. Зіниці 

розширюються, хворий впадає в коматозний стан. Іноді появляються судоми.

Третя стадія (термінальна) характеризується патологічними ритмами 

дихання по типу Чайн-Стокса. Комат може тривати 1-2 дні і в більшості 

випадків закінчується летально. При цьому характерним є те, що 

безпосередньо причиною смерті буває зупинка дихання, яка передує зупинці 

серця.



Діагностика уражень СО

Проба з розведенням (чутливість проби - 30% CoHb). В одну пробірку

вносять 1 краплину крові з пальця ураженого, а у другу — 1 краплину

крові здорової людини. Далі в ці пробірки додають по 5-6 мл чистої

води. Після струшування та гемолізу через 1 хв. - розчин нормальної

крові має жовтий чи жовто-червонястий колір, а крові, який містить

карбоксигемоглобін, — вишневий чи малиновий.

Формалінова проба. ( чутливість — 15-30% CoHb) На кусок білого

паперу наносять по одній краплині крові ураженої та здорової людини,

до кожної додають таку ж кількість 15-30 % розчину формаліну і з

допомогою палички змішують проби. Нормальна кров набуває брудно-

сірого забарвлення, а з карбоксигемоглобіном зберігає червоний колір.

Лужна проба (Хоппе-Зейлера) (чутливість— 10-30% CoHb) . Кров,

що містить карбоксигемоглобін, при змішуванні з 10-30 % розчином

їдкого натра забарвлюється в світло-жовтий колір, а нормальна — в

брудно-коричневий.



5.4. Невідклана допомога при ураженні СО

1. Припинення

подальшого 

находження 

ОР в організм

1. Застосування ІЗЗ органів дихання.

2. Винести потерпілого з атмосфери, яка містить СО.

2. 

Оксигено-

терапія

Інгаляція 100% О2 через лицеву маску при самос-

тійному диханні або через ларингеальну маску чи

ендотрахеальну трубку після інтубації трахеї та

переводу на ШВЛ- протягом 1,5 год. Далі –

інгаляція 40% киснево-повітряної суміші

впродовж 12-24 год.

3. 

Гіпербарична 

оксигенація

(ГБО)

При концентраціях карбоксигемоглобіну вище 25-30% 

та неврологічних порушеннях – при тиску 1-2 атм. 

впродовж 1,5 год. 4 рази на добу.

4. Антидотна

терапія

Ацизол – специфічний антидот – 6% - 1 мл дом’язево

на 0,5% розчині новокаїну. При тяжких отруєннях 

повторно через 1 год. 



Невідклана допомога при ураженні оксидом вуглецю

5.Профілакти

ка і лікування 

набряку-

набухання 

головн. мозку

- Манітол 0,25-05 г/кг 2-4 рази на добу;

- Реосорбілакт 200-400 мл/добу довенно, краплинно;

- Трифас 20-40 мг/добу довенно

6. Терапія 

гістотоксич-

ної гіпоксії

- Реамберин – 400-800 мл/добу довенно;

- Цитохром С – по 4-8 мл 0,25% р-ну ловенно

повільно. У важких випадках дозу збільшують до

12-20 мл.

7. 

Церебронейро

протекія

- Мексидол – 200 мг 3-4 рази/добу, довен., 

краплинно;

- Інтенсон – 2-4 мл довен., краплинно на 200 мл

ізотонічного р-ну 2-3 рази/добу впродовж 5-7 діб;

- Цитофлавін – 10 мл 2 рази/добу, довен., краплинно;

- Цераксон – 2000 мг 2 рази/добу, довен., краплинно.



Отруєння невідомими газом

Притомність пацієнта
Ні Так

►Відкрити дихальні  шляхи;
►Перевірити наявність дихання ► Забезпечити доступ повітря;

►Санітарна обробка шкіри та 
слизових при необхідності;

►Вторинний огляд
Дихання

Ні Так

►Очистити ротову  пор;
► зробити 2 вдихи;
►перевірити пульс

► Інтубація трахеї;
► вторинний огляд

ПульсНі Так

►СЛР ► Інтубація трахеї;
►Продовжити ШВЛ.

► Інгаляція О2 5-10 л/хв;
► Глюкоза 40% - 60мл -до/в
►Тіамін 100 мг до/в

Продовжити нагляд і транспортувати в лікарню



6.Ураження ОР задушливої дії (хлором, 

хлорпікрином, фосгенами) 
 

В організм хлор потрапляє інгаляційно, проявляючи в місцях проникнення 

подразнююче-припікаючу і виражену загальнорезорбтивну дію. 

Основним механізмом дії отрути є розвиток ТОКСИЧНОГО НАБРЯКУ 

ЛЕГЕНІВ. В основі процесу лежить здатність отрути вибірково уражати легеневу 

тканину, підвищуючи проникливість альвеоло-капілярних мембран для рідкої частини 

крові. 
 

ТНЛ можна поділити на кілька фаз: 
 

Інтрамуральна 
проявляється тільки внутрішньоклітинними змінами, які 

визначаються лише за допомогою електронної мікроскопії 

Інтерстиціальна 
характеризується пропотіванням судинної рідини в 

інтерстицій, підвищенням гідрофільності і 

потовщенням альвеоло-капілярних мембран 

Альвеолярна 
характеризується появою 

характерних клінічних 

ознак набряку  

легень 

 

 



 пекучі болі в носоглотці, горлі, за грудиною;

 дихання стає спочатку рідшим, потім

пришвидшується;

 кашель, надмірна слинотеча, ринорея;

Період 

впливу ОР

(рефлектор-

них реакцій)

6.1. Клінічна картина  уражень хлором

 може тривати від 1 до 24 годин (в

середньому 4-6 годин);

 майже повністю відсутні скарги;

 ранні симптоми — пришвидшене 

поверхневе дихання і брадикардія;

 зменшення пульсового за рахунок

зниження систолічного АТ;

 низьке стояння діафрагми, зменшення абсолют-

ної тупості серця;

 в крові зниження кількості гемоглобіну і еритро-

цитів. Загострювати чи обтяжувати перебіг

цього періоду можуть фізичні навантаження,

паління тютюну, загальне охолодження

організму.

Скритий 

період 
(уявного 

благопо-

луччя)

Симптомокомплекс “синьої гіпо-

ксії” – зниження вмісту кисню в

артеріальній крові при збере-

женому чи підвищеному вмісті

СО2 → до стимуляції ДЦ:

 ціаноз шкіри і слизових;

 вимушене положення тіла;

 множинні різнокаліберні вологі хрипи;

 виділення рясного пінистого серозного 

харкотиння;

 помірна тахікардія, розшир-ня меж серця, зниження

АТ;

 гемоглобінемія, еритроцитоз, лейкоцитоз.

Симптомокомплекс “сірої гіпоксії” – зниження як

вмісту О2, так і СО2. Гіпокапнія приводить до значного

погір-шення функції дихання:

 шкірні покриви сіро-землистого відтінку;

 колапс, пульс частий нитковидний;

 розвивається гостра серцево-судинна і дихальна 

недостатності.

Період 

розвитку  

ТНЛ

 наступає при сприятливому перебігу на

2-3 добу;

 набряк легень починає поступово

зменшуватись;

 нормалізація ф-цій дихання і

кровообігу;

 покращується загальний стан,

зменшуються задишка, кашель, виділення

харкотиння;

 на 7-8 добу стан ураженого стає задо-

вільним і через 20-25 діб наступає повне

одужання.

Період 

виходу

(відновлюв

альний)

 різь в очах, сльозотеча;

 велике значення має фізичне наван-

таження при перебуванні в зараженій

атмосфері.



6.2. Загальні принципи лікування ТНЛ

ПРИНЦИПИ:
 забезпечення потерпілим фізичного і психічного спокою

(всі уражені повинні евакуюватись в лежачому положенні, призначення седативних середників);
 зігрівання уражених;
 придання ураженому положення з опущеним головним кінцем;
 оксигенотерапія

Починатись вона повинна якомога раніше. Застосовується 40-60% зволожена киснево-повітряна
суміш, під тиском 3-6 см вод. ст. В перші 10 хв. кисень подається з швидкістю 2-3 л/хв., а в
подальшому – 9-10 л/хв. 30-40 хв. інгаляції чергувати з 10 хв. перервами;

 збільшення середнього внутрішньоальвеолярного тиску. Самостійне дихання з
опором на видиху 5-10 см вод. ст; Методика Грегорі
 зміцнення альвеоло-капілярних мембран;

3-6 днів довенно 10 мл 10 % р-н хлориду кальцію 1-2 р/добу. Одномоментно 60-90 мг
преднізолону, в подальшому кожні 6 г од. по 30,0 мг. Аскорбінову кислоту довенно по 20,0 мл
5% р-ну/добу.

протипінні засоби
70 % розчин етилового спирту, 10% спиртовий розчин антифомсилану, 10% водний розчин
колоїдного силікону та ін.

 зниження гідростатичного тиску в судинах малого кола кровообігу:
напівсидяче або сидяче положення, венозні джгути на нижні кінцівки;
довенно 80-120 мг лазіксу, 2,0 мл 0,25 % р-ну дроперідолу 3 р/добу, 0,3-0,5 мл 5 % р-ну
пентаміну на 10,0 фізіологічного р-ну (до зниження АТ на 30% але не нижче 90-100 мм рт.ст.), 1,0
мл 1% р-ну нітрогліцерину або перлінганіту на 200 мл фізіологічного р-ну зі швидкістю 15-20
кр/хв (під контролем центрального венозного та артеріального тисків), 10,0 мл 2,4 % р-ну еуфіліну 2-
3 р/добу при відсутності вираженої тахікардії).
 кровопускання. Слід проводити ще до розвитку виражених явищ ТНЛ. Із судинного русла
вилучають 250-300 см3 крові за раз. При необхідності процедуру можна повторити через 8-12 годин.
Стан сірої асфіксії є абсолютним протипоказом.

 симптоматична терапія, профілактика ускладнень.

Специфічних антидотів до отруйних речовин задушливої дії не існує



Уражає в першу чергу нервову систему, знижує здатність
нервових клітин засвоювати кисень.
Місцева припікаюча дія зумовлена властивостями нашатирного
спирту, який утворюється при взаємодії з водяними парами повітря.
Можливі хімічні опіки очей та верхніх дихальних шляхів.
Подразнення рецепторів блукаючого нерва в дихальних шляхах
вже в перші хвилини може викликати рефлекторний ларингоспазм,
вагусне пригнічення дихального центру і серцевої діяльності.
Ознаками загальнотоксичної дії є явища гострої дихальної та
серцево-судинної недостатності уже в перші хвилини дії отрути.
Ураження парами аміаку веде до розвитку запальних процесів
(трахео-бронхітів, пневмоній), набряку гортані, токсичного набряку
легень.
Наслідками інтоксикації часто залишаються зміни особистості,
зниження інтелекту, неврологічні симптоми.

Є одним з найбільш відомих і поширених
представників групи СДОР, що мають
задушливу та нейротропну дію

(NH3)

6.3. Аміак

Прояви інтоксикації



1) При попаданні рідкого аміаку в очі — негайно промити їх

водою або 0,5-1% розчином квасців, закапати

новокаїном по 1-2 краплі 1% розчину або дикаїном 0,5%

розчин з адреналіном (1:1000);

2) При інгаляційному ураженні — припинення поступання

отрути шляхом використання протигазів із спеціальними

коробками або ізолюючих засобів захисту органів

дихання. Виніс і вивід із зараженої атмосфери;

3) В подальшому — інгаляції кисню і необхідні заходи по

попередженню та лікуванню можливого набряку легень

і порушень з боку серцево-судинної діяльності;

4) Використання заспокійливих середників при різкому

психомоторному збудженні.

6.4. Перша допомога при отруєнні 

аміаком 



7. Ураження метанолом

токсичність. Найчастіше спостерігається при

прийомі з метою оп’яніння. Описані також випадки

інгаляційного отруєння парами метилового алкоголю

Метанол здатний проникати через шкіру не тільки в

рідкому, але і в пароподібному стані.
Смертельною дозою при прийомі всередину

можуть бути 30-100 г отрути. Це залежить від її
концентрації, стану наповнення шлунку.

Механізм дії.
Метанол швидко всмоктується в шлунку і тонкому кишечнику.

Повільно окислюється в печінці ферментом

алкогольдегідрогеназою спочатку до формальдегіду, а потім

до мурашиної кислоти, які більш токсичні, ніж вихідна речовина

(летальний синтез).



Ураження метанолом

Механізм дії.
Метанол та продукти його розпаду:

- гальмують процеси метаболізму,

- викликають тканинну гіпоксію за рахунок пригнічення гліколізу, 

порушення тканинного дихання; 

- Мурашина кислота посилює ацидоз і пригнічує активність 

мітохондріальних ферментів, що призводить до порушення обміну 

речовин, енергетичного голоду та загибелі клітин.

- Вибіркова здатність метанолу викликати сліпоту може бути 

пояснена тим, що формальдегід гальмує гліколіз в 

бокалоподібних клітинах сітківки та нейронах зорових нервів, що 

приводить до порушення в них синтезу АТФ та розвитку 

незворотних дегенеративних змін.

- Формальдегід проявляє також пряму цитотоксичну дію.

Спочатку, коли метиловий спирт діє цілою молекулою, він має 

наркотичний вплив на ЦНС з розвитком картини алкогольного 

сп’яніння, а потім продукти його окислення (формальдегід і 

мурашина кислота) проявляють вищевказаний токсичний вплив.



Ураження метанолом

7.1. Клінічна картина.

Блискавична

форма

наступає після
прийому всередину
масивної дози отрути
(200-300 мл). У
потерпілого швидко
розвиваються сопор,
потім кома, колапс.
Смерть може наступити
вже в перші 2-3 години.

Сповільнена

форма

виділяють періоди:

— сп’яніння (тривалістю

6-8 год.),

— відносного благопо-

луччя (тривалістю від 1-

2 годин до 2-3 діб),

— виражених

симптомів отруєння,

— зворотного
розвитку (при
сприятливому перебігу).



Клінічна картина ураження метанолом

Сповільнену форму, в залежності від клінічного перебігу, можна поділити

на три форми: легку, середньої важкості (офтальмічну) і важку

(генералізовану).

Легке отруєння. Після скритого періоду – загальна слабість, нудота, блювота,

болі в животі, запаморочення, головний біль та порушення зору (туман перед очима,

потемніння в очах), які поступово проходять через 2-3 доби. Іноді на кілька годин

непритомніють. Загальна тривалість захворювання складає 5-6 діб.

Середня (офтальмічна) форма. Провідні симптоми - порушення зору аж

до повної сліпоти. В початковій стадії спостерігаються ті ж симптоми, що і при легкій

формі, але більш виражені. Офтальмічні симптоми прогресують швидко і в ранні

терміни наступає різке ослаблення зору або повна сліпота. При дослідженні очного

дна - набряк сітківки та зорового нерва, розширення вен та крововиливи.

Прогноз несприятливий. Тривале, незникаюче розширення зіниць є грізною

прогностичною ознакою, яка вказує на можливість рецидиву чи стійких порушень зору.

Для важкої (генералізованої) форми характерними є швидкий і

бурхливий розвиток симптомів. Після короткого скритого періоду з’являються

початкові ознаки, характерні для всіх форм. У потерпілих швидко наступає

сонливість, непритомність, синюшність шкіри, порушуються дихання і серцева

діяльність. АТ знижується до 80мм рт. ст. і нижче. Іноді спостерігається різке

збудження, тонічні або клонічні судоми.



7.2. Діагностика гострих отруєнь метанолом
встановлення наступних 

фактів:

— менш виражене сп’яніння

порівняно з прийомом етилового спирту;

— особливості клінічних проявів

інтоксикації, в т. ч. порушення зору;

—- виявлення метилового спирту

в шлунковому вмісті, крові та сечі;

— дослідження залишків

напоїв, які пив

потерпілий:
— температура кипіння метанолу 65°С, етанолу

— 78,4°С, етиленгліколю— 197,4°;
— проба з мідним дротом — розпечений мідний

дріт опускають в досліджувану рідину; в присутності
метанолу при окисленні металу утворюється
формальдегід і відчувається його характерний запах.



Якщо хворий при тямі, можна викликати блювоту чи

промити шлунок беззондовим методом 2-3% р-

ном гідрокарбонату натрію.

Якщо непритомний — рекомендоване зондове

промивання шлунку протягом кількох днів.

Промивання шлунку в першу добу необхідно проводити

безперервно (24 години), на другу і третю добу — 12

годин, а на 4 і 5 — 6 годин.

В кінці процедури необхідно ввести в шлунок активоване

вугілля, силард, ентеросгель, ―Белосорб-П‖ – 5-10 г

або інший сорбент, сольове проносне.

7.3. Невідкладна допомога при отруєннях метанолом
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піразол і 4-метилпіразол, які вводять в дозах

згідно інструкції.

2
. 
А

н
т
а

го
н

іс
т
а

м
и

 

а
л

к
о

го
л

ь
д

ег
т
д

р
о

-

ге
н

а
зи



є етанол, бо він зв’язує ферменти оксидазу

та алкогольдегідрогеназу і цим затримує утворення

токсичних продуктів розпаду метанолу

(формальдегіду і мурашиної кислоти). Летальний

синтез припиняється, і отрута виділяється в

незміненому вигляді.

• Ящо уражений при тямі, то етанол можна ввести

всередину в дозах 1,0 мл/кг 96% спирту впродовж

першої доби. В подальшому дають алкоголь по

0,15-0,20 мл/кг/год з розрахунку на 96% спирт.

• В коматозному стані рекомендується протягом

першої доби довенне введення 10% р-ну етилового

алкоголю на глюкозі в насичуючій дозі 10 мл/кг .

• Підтримуюча доза в наступні дні складає 1,5-2,0

мл/кг/год. 10 % р-ну.

Вищевказаними дозами створюються концентрації

етанолу в крові 1,0-2,0 г/л. Тривалість дачі антидоту

4-5 днів або до зникнення клінічних проявів

отруєння.

Невідкладна допомога при отруєннях метанолом
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призначають дом’язево лейкворин 1,0 мг/кг

(максимальна доза 50 мг) разом з фолієвою кислотою

1,0 мг/кг кожні 4 години (всього 6 доз), або берлітон
довенно в добовій дозі 600 мг впродовж 3 діб

Невідкладна допомога при отруєннях метанолом
4

. 
П

р
и

ск
о

р
ен

н
я
 

м
ет

аб
о
л
із

м
у
 

м
у

р
аш

и
н

о
ї 

к
и

сл
о
ти

Проводиться інтенсивна лужна терапія. Протягом

перших двох діб після отруєння рекомендується

щогодинне призначення від 2 до 7 грамів

двовуглекислої соди всередину або у вигляді

довенних (5%) і підшкірних (3%) вливань.5
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З використанням осмо- і салуретиків:

- манітол у дозі 1 г/кг маси тіла,

- трифас 40 мг,

- фуросемід – 80 мг,

- еуфілін - 10 мл 2% розчину 2-3 рази на добу, довенно,

повільно.

Невідкладна допомога при отруєннях метанолом
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• Глутаргін - 40% 10 мл на 200 мл фізіологічного р-

ну натрію хлориду довенно краплинно із швидкістю

60-70 крап./хв. 2 рази на добу ;

• Цитофлавін – 10 мл на 200 мл 5: р-ну глюкозт

довенно, краплинно, 2 рази на добу.7
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Повторне крапельне довенне введення 50 мл

0,1% розчину марганцевокислого калію (2-3

рази на добу) до стійкого покращення загального

стану.
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показані екстракорпоральні методи детоксикації,
такі як гемодіаліз, перитонеальний діаліз або їх

комбінація.

Невідкладна допомога при отруєннях метанолом

9. При 

прийомі 

понад 

30 мл

метилового 

спирту

повинно бути спрямованим на боротьбу з гіпоксією, 

порушенням функції дихання, серцево-судинної системи і 

полягати в призначенні дихальних аналептиків, 

оксигенотерапії, штучна вентиляція легень та ін.

10. 

Симптома-

тичне

лікування



9. Ураження ОР 

подразливої дії
Смертельна дія для іритантів

нехарактерна і можлива тільки при

поступанні в організм дуже високих доз цих

ОР, в десятки і сотні разів перевищуючих

мінімально та оптимально діючі.

Враховуючи, що основне призначення

іритантів — викликати виснаження живої

сили противника при мінімальних

витратах ОР, ефективність кожної

токсичної сполуки крім звичайних

токсикометричних одиниць вимірюють їх:

Початковою (пороговою) концентрацією (Споч.) - мінімальна

концентрація подразнюючої речовини в атмосфері, яка викликає

подразнення слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів або

шкіри.

Непереносимою концентрацією (Снеп.) називається така концентрація

подразнюючої речовини в атмосфері, яка не дозволяє навіть

короткочасного перебування в ній особового складу без засобів захисту.



Клінічна картина уражень

4.1. Клінічна картина уражень стернітами

♦ Скритий період не виражений.

При легкому ступені -

незначне подразнення
слизової верхніх дихальних
шляхів:
- помірний кашель,

- пекучі болі в носових ходах,

зіві,

- симптоми подразнення

трахеї,

- болі за грудиною і відчуття

стискання в грудях.

- гіперемія слизових

оболонок.

Середній ступінь отруєння

більш виражена симптомати-
ка подразнення слизових носа
та носоглотки і втягненням в
процес середніх відділів
дихальних шляхів.

- Приєднується головний біль,

болі в яснах, зубах, щелепах,

вухах.

- Відмічається надлишкова

ринорея,

- сухий кашель,

- чхання, слинотеча,

- нудота, блювота.



При сильному подразненні (важкий ступінь)
уражаються всі відділи дихальних шляхів.

- Болі за грудиною стають нестерпними.

- Рефлекторно порушується механіка і ритм дихання

(сповільнення та патологічні ритми дихання, аж до його

зупинки — апное).

- порушується серцева діяльність (брадикардія, підвищення

артеріального тиску)

Тривалість симптомів ураження при впливі
бойових концентрацій ОР кілька годин.

Важкі відчуття продовжують наростати
протягом 10-15 хвилин після виведення
потерпілого з отруєної атмосфери.
Через 1-3 години явища подразнення поступово

зникають, так як частинки отрути змиваються
виділеннями з носа, трахеї, ротової порожнини,
очей.



Клінічна картина уражень лакриматорами
▲ на передній план виступає різке подразнення кон’юнктиви і рогівки.

▲ Через 5-10 сек. перебування в отруєній атмосфері – сильні різь і печія

в очах, світлобоязнь і головний біль, які супроводжуються значною

сльозотечею.

При легкому ступені
- незначні пекучі болі в очах,

- помірна сльозотеча і невелика гіперемія

кон’юнктиви, які швидко проходять.

- Подразнення дихальних шляхів відсутнє.

При ураженні середнього ступеня
- виражений кон’юнктивіт, спазм повік,

- світлобоязнь, надлишкова сльозотеча,

- болі в ділянці орбіт.

Ці явища зберігаються тривалий час (годинами) після виведення із

забрудненої атмосфери, потім зникають без будь-яких наслідків.

При важкому ступені, крім ураження очей, відмічається

подразнення верхніх дихальних шляхів і симптоми загальнотоксичної дії.

- печія в горлі, ринорея, вологий кашель. Ці симптоми доповнюються

сильними головними болями, запамороченням, нудотою, блювотою,

загальною слабістю. Тривалість одужання при цьому ступені— 4-5 діб.



Клінічна картина уражень іритантами комбінованої дії

При дії СS, СR уражаються очі та верхні дихальні шляхи:

- Раптово починається сильне запалення кон’юнктиви,

- болі в очах, надлишкова сльозотеча, блефароспазм.

- Одночасно - ознаки подразнення слизової оболонки носа,

пекучі болі в горлі і відчуття різкого дискомфорту, сильний кашель.
- Якщо дія ОР триває, то почуття дискомфорту поширюється на

грудну клітку, виникають затруднене дихання, стиснення, болючість,

біль в грудях.

- Дихання набуває аритмічного характеру.

- Потерпілий стає тривожним, дратівливим, схильним до паніки.

Після припинення контакту з СS швидко (приблизно через 10 хвилин)

наступає полегшення. На деякий час залишається незначні гіперемія

кон’юнктиви та сльозотеча.

Шкірна реакція на СS розвивається повільніше, ніж інші симптоми.

З’являються свербіння шкіри, пекучі болі, еритематозні плями на її

поверхні.

Велика концентрація цієї ОР в атмосфері може привести до появи

хімічних опіків шкіри ІІ ступеня, які виводять людину з ладу на 10 і більше

діб.



Профілактика уражень

- Негайне застосування протигазу;

- по виходу з зони ураження проводять ЧСО.

- Ефективними хімічними дегазаторами лакріматорів і стернітів є

водно-спиртові розчини сірчистого натрію, а для стернітів, крім того,

хлорвмісні препарати (лужна сіль гіпохлориту кальцію і суспензія

хлорного вапна).

Лікування уражень

ОСОБЛИВОСТІ:
— більшості потерпілих може бути повернена боєздатність

в короткий термін — протягом 1-2 діб;

— вони не підлягають евакуації за межі військового району;

— головним в наданні допомоги потерпілим є самодопомога

і взаємодопомога, а також надання першої медичної

допомоги, що вимагає ретельної підготовки особового

складу.



Лікування уражень:

Основним завданням при наданні першої медичної допомоги є

припинення впливу ОР:

- своєчасне одягання протигазу,

- промивання очей, порожнини рота, носоглотки водою або 2 % розчином

соди після виведення потерпілого із зараженої атмосфери.

Для усунення подразнення верхніх дихальних шляхів
- вдихання фіциліну — протидимної суміші (ампулу препарату в оплетці

вскривають і вкладають під маску протигазу). Протидимна суміш має

наступний склад: хлороформу —- 40,0;

- етилового спирту — 40,0,

- ефіру — 20,0;

- нашатирного спирту — 5 крапель.

Випускається в ампулах в оплетці по 1,0.

При важких ступенях ураження додатково використовують

симптоматичні засоби. Для полегшення приступів кашлю призначають

кодеїн. При сильних болях в очах і сльозотечі застосовуються очні краплі з

атропіном і новокаїном.

Якщо проявляється резорбтивна дія арсинів, показане застосування

унітіолу, як при лікуванні люїзитних уражень.



10. Психотоміметики
(психодизлептики, психохiмiкати,

психоотрути, галюциногени)
відносяться до ОР, які, згідно тактичної класифікації,

належать до групи уражаючих засобів, які тимчасово

виводять людей із стану боє- чи працездатності.

В ряді західних країн вони отримали

назву ―інкапситанти‖.
Проте, у великих дозах вони можуть викликати

незворотнi (стiйкі) психiчнi розлади i навiть смерть

уражених. Вони можуть плануватися до бойового

застосування для дезорганiзацiї штабiв та вiйськ, нейтралiзацiї та взяття у

полон живої сили вiйськ супротивника без фiзичного знищення i т. iн.

До них відносяться хімічні сполуки різної структури, які здатні викликати

в особового складу військ тимчасові порушення психічної діяльності або

фізичну нездатність до виконання функціональних обов’язків. Подiбнi

гострi токсичнi психози ще називають "модальними", тому що вони

iмiтують вiдомi психiчнi хвороби, закрема шизофренiю.



В групу власне психотоміметиків можуть бути

віднесені лише ті хімічні сполуки, які при одноразовій
дії на організм зумовлюють розвиток у здорових людей

психотичних станів без виражених порушень
діяльності інших органів і систем, а також

відповідають іншим вимогам, які ставляться до БОР.

Як самостiйна група БОР психотомiметики з'явились

у 1965 роцi. Таких речовин вiдомо бiльше 20 тис.

Виходячи з хімічної структури, можна видiлити такi 5 основних груп:
1. Похiднi гліколевої кислоти - атропiноподiбнi речовини: 

3-хінукліділфенілгліколат (BZ), дiтран, бенактизiн, бензiлати. 
2. Похiднi лiзергiнової кислоти: дiетiламiд лiзергiнової кислоти

та iн. 
3. Похiднi триптамiну: дiметiлтриптамiн, буфотенiн, псiлоцин та iн. 

4. Похiднi фенiлетiламiну: мескалiн та iн. 

5. Рiзної хімічної будови: каннабiноли, сернiл, iбогаїн, гармiн та iн. 

Сьогодні на озброєнні сучасних армій (табельні БОР)
знаходяться речовина BZ (Бі-Зет) і диетиламід
лізергінової кислоти (ДЛК).



Клінічна картина інтоксикації BZ

нагадує симтоматику гіператропінізації. 

групи 

симптомів

вегетативні соматичні психічні

За даними ВООЗ при дії отрути в малих дозах переважає 

вегетативна симптоматика. 

Достатньо високі концентрації BZ приводять до розвитку 

інтоксикації, перебіг якої характеризується певною динамікою 



Час Симптоми

1 - 4 години

4 - 12 годин

12 - 96 годин

Тахікардія, запаморочення, атаксія, блювота, сухість в

роті, розширення зіниць, порушення зору, заціпеніння.

Нездатність до адекватної реакції на зовнішні

подразники, втрата зв'язку з оточуючим середовищем,

пам'яті, логічного мислення, зорові, акустичні та інші

галюцинації, коливання настрою від ейфорії до дисфорії.

Можлива агресивна поведінка.

Посилення активності, непередбачена поведінка,

поступове повернення до нормального психоемоційного

стану через 2 – 4 доби.

Перебіг інтоксикації при високих концентраціях ВZ.

Психоз може тривати вiд кiлькох годин до декiлькох дiб (як правило, 2-4 
доби), що залежить вiд дози ОР i iндивiдуальних особливостей органiзму. 

Поступове повернення до нормального стану вiдбувається через 2-4 доби. 
Пiсля закiнчення делiрiю протягом 1-3 тижнiв залишається астенічний стан. 

При великих токсодозах делiрiй може перейти в кому,  при виходi з якої
спостерiгається зворотній порядок зникнення проявiв розладiв психіки. 

Дуже характерним є розвиток амнезiї
При дуже тяжких формах ураження можливi смертельнi випадки внаслiдок

порушення дихання, серцевої дiяльностi та терморегуляцiї. 



Клінічна картина інтоксикації ДЛК

групи 

симптомів

соматичні :

- запаморочення,

- слабість, 

- тремор, 

- нудота, 

- парестезії, 

- порушення зору;

перцепційні:

- спотворення форми 

та кольору,

- загострене слухове 

сприйняття, 

- затруднення у 

фокусуванні зору;

психічні :
- різкі зміни 

настрою, 

- напруженість, 

- втрата відчуття 

часу, 

- деперсоналізація,

- галюцинації та ін..

Певна послідовність: Спочатку з’являються соматичні та

вегетативні симптоми, а потім перцепційні та психічні.



Стадія психозу 
● Починається із змін емоційного настрою і поведінки,  які, в 

основному, залежать від психічного складу людей. В одних виникають депресія, 

в інших — ейфорія.  

● Поступово з’являються ілюзорні та викривлені сприйняття 

дійсності — предмети і речі деформуються, збільшуються або 

зменшуються в розмірах, отримують неприродне забарвлення.



● Частими симптомами ДЛК-психозів є порушення “схеми тіла”, коли 

його частини здаються зміщеними одна відносно одної, збільшеними, або  

зменшеними.

● У багатьох виникають зорові галюцинації у вигляді яскравих образів і 

картин. 



● Вони доповнюються слуховими і нюховими, які в свою чергу 

викликають зорові ілюзії

● Часто з’являються синестезії, коли ураженому здається, що він чує звук 

кольору, відчуває запах звуків і тому подібне.



● Виникає ілюзія роздвоєння особистості

● Одночасно втрачається орієнтування в 

просторі та часі, порушується мислення та  мова,

слабшають розумові здібності.

● Деякі уражені починають мучитись манією переслідування, 

стають недовірливими , вороже настроєними, агресивними. 



● Слід відмітити, що при ураженнях невеликими концентраціями ДЛК не 

порушується пам’ять і отруєні після одужання здатні описати свої 

відчуття.

Стадія  психозу триває переважно 5-8 годин.

На підставі перебігу клінічної картини можна виділити 5 типів 

психозів, які викликаються ДЛК:

— затяжні психози, які тривають від кількох діб до кількох місяців;

— короткочасні психотичні стани, які з’являються після одноразового 

отруєння;

— хронічні зорові галюцинації, які важко піддаються лікуванню (при 

хронічних отруєннях невеликими дозами);

— загострення рис характеру в емоційно лабільних осіб, схильних до 

тривалого зниження настрою;

— в’яло перебігаюча шизофренічна симптоматика.

Заключна стадія  
Відбувається поступове зворотнє зникнення психічних, соматичних

і вегетативних порушень.
Тривалість цієї стадії може бути до 1,5-2 діб.



Диференційна діагностика уражень BZ і ДЛК

Клінічні прояви BZ ДЛК

Мовний контакт

Орієнтація в особі

Орієнтація в обстановці

Орієнтація в просторі та часі

Свідомість

Порушення сприйняття

Мова

Емоції

Рухова активність

Пам’ять

Соматичні та неврологічні 

порушення

Різко затруднений (на висоті 

інтоксикації неможливий)

Частіше порушена

Частіше порушена

Частіше порушена

Делірій, який змінюється 

стопором і комою

Галюцинації (поведніка може 

зумовлюватись ними)

Різко затруднена, часто 

незв'язна

Страх, тривога, жах

Можливі загальмованість і 

збудження

Частіше повна або часткова 

амнезія

Широкі зіниці з в'ялими 

реакціями при акомодації й 

конвергенції. Сухість слизових 

оболонок. Посилення 

сухожилкових рефлексів

Можливий (на висоті

інтоксикації затруднений)

Збережена

Збережена 

Збережена

На висоті інтоксикації

сноподібний стан, рідше делірій

Ілюзії, галюцинації, що

сприймаються як сторонні

явища. Психосенсорні явища

Немає різких затруднень

Ейфорія, депресія, 

слабкодухість

Можливі загальмованість і 

збудження

Не порушена

Помірне розширення зіниць. 

Посилення сльозовиділення та 

салівації. Тахікардія. Незначне 

підвищення артеріального тиску



Особливості профілактики, надання

медичної допомоги і лікування на ЕМЕ

уражень психотоміметиками.

Профілактика. 

В уражених обов’язково треба вилучити зброю та

зробити спробу заспокоїти їх.

Надійним засобом захисту та профілактики уражень
отруйними речовинами психотоміметичної дії є протигаз.

Тому його слід своєчасно використовувати як для

профілактики отруєнь, так і при наданні першої медичної

допомоги.
При можливості необхідно провести ЧСО за допомогою

ІПП.



5.2. Лікування.

Найважливішим завданням долікарської допомоги, незалежно

від типу ОР, є зняття психомоторного збудження.:

- дом’язева ін’єкція 2,0 мл 0,2 % р-ну трифтазину.

- Не слід застосовувати нейролептики фенотіазинової групи (аміназин,

левомепромазин), похідні бутирофенону (галопрідол, дроперидол) і бензодіазепіну

(діазепам), поскільки, будучи холінолітиками, вони можуть погіршувати стан.
Як антидоти при отруєннях BZ можуть бути використані

інгібітори холінестерази конкурентного типу, здатні проникати через

гемато-енцефалічний бар’єр – галантаміну гідробромід

(дом’язево 1-3 мл 1 % р-ну 3 рази на добу).

Антидоти при отруєннях ДЛК відсутні. Лікування зводиться до повторних

введень трифтазину при відновленні приступів психомоторного збудження і

призначення симптоматичних засобів за показаннями.

При розвитку тахікардії при уражень BZ, використовуються бета-

адреноблокатори — анаприлін (дом’язево по 2,0 0,1 % р-ну).

При зниженні АТ призначають норадреналін, мезатон, дофамін.

Для підтримки серцевої діяльності вводять серцеві глікозиди.

Після зняття гострого психозу уражені повинні знаходитись під наглядом

психіатра, тривалість якого визначається індивідуально, але у всіх випадках не

менше тижня.

У відновлювальному періоді лікування повинно бути спрямоване на ліквідацію

астенічного синдрому. Ураженому призначають люцидрил, вітаміни С, групи В,

холін, кокарбоксилазу.



11. Отруєння невідомою речовиною

Свідомість пацієнта
Ні Так

►Відкрити дихальні  шляхи;
►Перевірити наявність дихання

► Забезпечити доступ повітря;
►Промивання шлунку;
►Сорбенти (Акт.вугілля – 50 г,

Ентеросгель 40 г
►Вазелінове масло - 50-100мл 

(при отруєнні орган. сполуками)

Дихання
Ні Так

►Очистити ротову  пор;
► зробити 2 вдихи;
►перевірити пульс

► Інтубація трахеї;
► вторинний огляд

ПульсНі Так

►СЛР ► Інтубація трахеї;
►Продовжити ШВЛ.

► Інгаляція О2 5-10 л/хв;
► Глюкоза 40% - 60мл -до/в
►Тіамін 100 мг до/в
►(Налоксон – 0,4 мг-до/в)

Продовжити нагляд і транспортувати в лікарню



Медичних проблем, 
пов’’язаних з 
можливими 

ураженнми різними 
ОР, яких  ми не 

розглянули, є 
досить багато.

А лекційного часу 

дуже мало …






