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Otrava oxidem uhelnatým 

Seminární práce do předmětu Toxikologie  

V dnešní době patří ze zkušenosti ZZS k nejčastější inhalační otravě v běžné populaci intoxikace 

oxidem uhelnatým (CO). Jenom v České republice se odhaduje počet takovýchto případů na 

1000 až 1500 za jediný rok. Je velmi pravděpodobné, že až třetina případů je při prvním 

kontaktu zdravotníků s pacientem diagnostikována špatně, proto je nejspíše skutečný počet 

těchto intoxikací ještě mnohem vyšší.  

Příčina otravy 

Literatura uvádí, že nejčastější příčinou zmiňované otravy je nedokonalé spalování ve 

spotřebičích na proban-butan nebo zemní plyn. Při takovém spalování dochází vinou 

nedostatku kyslíku ke tvorbě oxidu uhelnatému namísto CO2 Další situací kde je dobrá očekávat 

vznik této plynné substance je požár v uzavřených prostorách, domácnostech, nebo například 

důlních systémech. Nebezpečnost této molekuly ještě zvyšuje fakt, že je bez barvy a zápachu a 

proto její přítomnost není možné odhalit bez příslušné měřící techniky. Při rozsáhlých požárech 

je ale CO pouze jednou z mnoha vznikajících nebezpečných látek.  

V atmosféře je CO běžně obsažen v koncentraci nižší než 0,001%, liší se i v různých lokalitách, ve 

venkovských oblastech je koncentrace nižší než v městských aglomeracích. Některé skupiny 

obyvatel (např. těžcí kuřáci) mají vyšší fyziologické hodnoty karbonylhemoglobinu než zbytek 

populace. CO je na rozdíl od CO2 lehčí než vzduch. Počet ošetřených osob se pohybuje od 2 do 

10 na 100 000 obyvatel za rok (nejčastěji Karlovy Vary, Plzeň, Karviná, Praha, Liberec, Brno atd.), 

počet hospitalizovaných osob je 200-220 (z toho cca 50 na jednotky intenzivní péče), jako 

příčina smrti je intoxikace CO v ČR stanovena u 140-150 osob ročně. 

Mechanismus působení 

Vdechnutý CO přestupuje přes stěnu plíce a okamžitě se rozpouští v plazmě. Molekuly oxidu 

uhelnatého mají mnohem vyšší afinitu k hemoglobinu v lidské krvi než molekuly kyslíku. Proto 

se při nadýchání plynné směsi s velkým obsahem CO přednostně naváže na hem v červených 

krvinkách a vzniká karbonylhemoglobin, důsledkem toho dochází k buněčné hypoxii.  
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Projevy akutní intoxikace 

Už při 20% koncentraci v krvi udává literatura u pacientů bolesti hlavy, tlak na prsou a nauzeu. 

Se stoupající hladinou se bolesti hlavy stupňují, objevují se poruchy vidění, změny v chování a 

zmatenost. Nad 50% upadá postižený do bezvědomí, můžeme naměřit hypotenzi a pozorujeme 

mydriázu (rozšíření zornice oka).  

Laická první pomoc 

Na možnost otravy CO je potřeba myslet vždy, příznaky jsou nespecifické. V situacích ve kterých 

běžně dochází k tomuto typu otravy je na místě velká obezřetnost a důraz na bezpečí 

samotného zachránce. Ten totiž nemusí zvládnout sám ani rychlé vytažení postiženého 

z prostoru s vysokou koncentrací tohoto plynu. Základem první pomoci při podezření na otravu 

CO je samozřejmě přerušení expozice. V praxi to znamená otevření oken, dveří, nebo vynesení 

postiženého pryč z uzavřeného prostoru.  

Pokud je postižený při vědomí, necháme ho  v rámci laické první pomoci zaujmout jemu 

pohodlnou polohu a nenecháváme bez dozoru až do příjezdu posádky zdravotnické záchranné 

služby. Při volání na tísňovou linku vyslovíme podezření, že se může jednat o otravu právě 

oxidem uhelnatým. V případech kdy došlo k bezvědomí, nutí nás situace postupovat jako při 

jakémkoliv stavu způsobující bezvědomí.  

Zdravotnická terapie  

Při podezření na otravu CO musí mít zdravotní na paměti, že hodnoty oxymetrie mohou být 

falešně vyšší a maskovat tak prohlubující se buněčnou hypoxii. Běžný oxymetr totiž udává pouze 

procentuální zastoupení oxygenovaného hemoglobinu a molekul bez kyslíku. Po přerušení 

expozice se zahajuje inhalační terapie kyslíkem s vysokým průtokem. Při bezvědomí je na místě 

pomýšlet i na zajištění dýchacích cest s umělou ventilací. Je nutné být připraven reagovat na 

rychlé změny stavu pacienta.  V závažných případech je indikován transport (často prostředky 

LZS) na pracoviště hyperbarické medicíny. Celkem se v České republice nachází pouze 15 

zařízení vybavených hyperbarickou komorou o různé velikosti. Pobyt v prostředí se zvýšeným 

tlakem kyslíku urychluje disociaci karbonyhemoglobinu v krvi a zlepšuje prokrvení koncových 

částí těla. Obzvláště toxický je CO pro těhotné matky, fetální hemoglobin ještě snáze váže CO 

než je tomu u dospělých jedinců. Dochází nejdříve k hypoxii plodu!  

 Pro popis závažnosti se dnes využívá tzv. „Ostravská klasifikace“. Tato škála rozděluje otravy dle 

závažnosti. Používá se zejména, protože obsah karboxyhemoglobinu v krvi nemusí vždy 

korespondovat s projevy u konkrétního pacienta. (viz přiložená tabulka) 
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Tabulka převzata z doporučeného postupu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP 

„Diagnostický a léčebný standard otravy oxidem uhelnatým“ 

Prevence 

Jedinou účinnou prevencí, kterou lze doporučit každému provozovateli nějakého objektu 

s rizikovým zařízením je zajišťovat pravidelné revize spotřebiče. Popřípadě prostor vybavit 

poplašným zařízením reagujícím na zvýšené zastoupení CO ve vzduchu pro klidný spánek všech 

obyvatel například bytových prostor. O tom, že případy intoxikace CO, nejsou nic výjimečného, 

svědčí i fakt, že v plzeňském kraji jsou již všechny posádky ZZS vybaveny mobilními přístroji, 

které je včas upozorní na přítomnost otravného plynu. I nadále však trvá nutnost myslet na tuto 

možnost neviditelného zabijáka v prostorech, kde se tyto případy vyskytují se zvýšenou 

incidencí, typicky malé koupelny s karmou.  

Zdroje:  

 Urgentní medicína v klinické praxi lékaře / Jana Šeblová, Jiří Knor a kolektiv. - 1. vyd. - 

Praha : Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4434-6  

 ŠEVELA, Kamil a Miroslava WIMĚTALOVÁ. Toxikologie pro sestry. [1. vyd.]. Brno: 

NEPTUN, 2002. ISBN 80-902896-3-0. 

 „Diagnostický a léčebný standard otravy oxidem uhelnatým“Doporučený postup České 

společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP 
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