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КРАТАК САДРЖАЈ
Увод Лечење тешког акутног тровања узрокованог глифосат-сурфактантом поред интензивне
терапије захтева и примену дијализе. У медицинској литератури описани су случајеви примене
хемоперфузије и хемодијализе код оштећења функције бубрега након уношења овог хербицида
у организам. Приказали смо случај успешног лечења болесника континуираном вено-венском
хемодијафилтрацијом након акутног тровања глифосат-сурфактантом.
Приказ болесника Болесник стар 36 година је сат времена пре пријема у нашу установу попио око
300 ml глифосат-сурфактанта при покушају самоубиства. На пријему у болницу био је сомнолентан,
нормотензиван, ацидотичан и хиперкалијемичан. Након шест сати од уношења препарата у органи
зам није било одговора на симптоматску и супортивну терапију. Утврђени су хипотензија, хипоксија
и олигурична акутна инсуфицијенција бубрега, те је започета постдилуциона континуирана веновенска хемодијафилтрација. Током терапије хемодинамско стање болесника се стабилизовало,
диуреза се успоставила, ацидобазни и електролитски статус се кориговао, а концентрација азотних
материја се постепено смањила. Након једног третмана, који је трајао 27 и по сати, клиничко стање
и параметри функције бубрега нису захтевали поновну примену дијализе. Петог дана болничког
лечења функција бубрега приказаног болесника се потпуно опоравила.
Закључак Рана примена континуиране вено-венске хемодијафилтрације уз мере интензивне те
рапије код хемодинамски нестабилног стања довела је до потпуног опоравка болесника.
Кључне речи: акутно тровање; глифосат; хербициди; хемодијализа; континуирана дијализа; хе
модијафилтрација
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Глифосат (N-фосфонометилглицин) је ак
тивна компонента глифосатних хербици
да, који су регистровани у многим земљама
под различитим комерцијалним именима
[1]. У производима који се налазе на тржи
шту концентрација глифосата је у распону
од 1% до 41% (или више) и најчешће садр
же водену мешавину изопропиламин соли
глифосата, сурфактант и разне компонен
те у мањој концентрацији [2]. Сурфактанти
су „инертни“ сас тојци додати хербициди
ма ради побољшања апсорпције активних
компоненти, а могу допринети токсичности
самих препарата [3]. Подаци из литерат уре
показују да је вероватно сурфактант одго
воран за клиничк у токсичност глифосат
ног хербицида [4, 5]. Изо с танак синтез е
ароматичног аминокиселинског пут а код
људи може помоћи у објашњењу релатив
но слабе токсичности самог глифосата [3].
Токсокинетика глиф ос ат а само код људи
није добро објашњена, а већина онога што
је познато заснива се на испитивањима вр
шеним на експерименталним животињама.
Након гутања, глифосат се примарно ресор
бује у танком цреву, а потом распоређује у
све органе, те се претежно излучује мокра
ћом у непромењеном облику [2]. Ресорбу
је се брзо, а максимална концентрацијa се

пос тиже између четири сат а и шест сати.
Полувреме распада је три-четири сата [6,
7]. Картињи (Cartigny) и сарадници [8] су
доказали постојање глифосата у серуму до
петог дана након тровања код болесника с
инс уфицијенцијом бубрега који су лечени
хемодијализом.
Претпос тавља се да глиф ос ат-сурфак
тант оштећује ћелијске мембране (укљу
чујући и митохондријалне) и смањује ок
сидативну фосфорилацију, што може бити
међусобно повезано, мада јасан механизам
токсичности још није утврђен [1, 2].
Значај мерења концентрације глифосата
у плазми није потпуно испитан. Неоспорно
је, међутим, да одређивање концентрације
глифосата у плазми има значај за потребе
судског вештачења, али и као могућег прог
ностичког показатеља тежине тровања [9].
Једна студија је показала да концентрација
глифосата већа од 1000 μg/ml узрок ује те
шко тровање [7], али су Робертс (Roberts) и
сарадници [6] утврдили да нижа концентра
ција (734 μg/ml) доводи до смртног исхода.
Перорално уношење више од 85 ml глифо
сата може узроковати значајну токсичност,
која се манифестује оштећењем гастроинте
стиналног тракта, функције јетре и бубрега,
хемодинамском нестабилношћу, слабошћу
дисајних органа и смрћу болесника упркос
примењеном лечењу [10]. У студији која је
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обу хватила 36 особа које су прогутале глифосат, код
14% је потврђено оштећење функције бубрега благог
степена (средња вредност креатинина била је 106,08
µmol/l), што није захтевало примену хемодијализе [11].
Друге студије су показале да акутна инс уфицијенција
бубрега праћена хемодинамски нестабилним стањем
болесника захтева лечење хемодијализом. Индикације
за почетак примене хемодијализе су оштећење функ
ције бубрега удружено с хиперкалијемијом која се не
може кориговати, едем плућа и метаболичка ацидо
за [12, 13, 14]. Како се хемодијализа препоручује као
мера детоксикације и пре настанка инс уфицијенције
бубрега [12, 13], при хемодинамској нес табилнос ти
потребно је планирати модалитет дијализне терапи
је, при чему предност треба дати методама контину
иране замене функције бубрега (енгл. continuous renal
replacement therapy – CRRT) [14].
Приказујемо хемодинамски нестабилног болесника
с оштећењем функције бубрега који је намерно про
гутао глифосат-сурфактант, али који се захваљујући
раној примени континуиране вено-венске хемодија
филтрације (енгл. continuous venovenous hemodiafiltra
tion – CVVHDF) потпуно опоравио.
ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА
Мушкарац стар 36 година дошао је у пратњи породице
у нашу установу због мучнине и благог бола у десном
хемиторакс у. Речено је да је сат времена пре тога по
пио 300 ml хербицида Total 480 SL (активна матери
ја – глифосат-изопропиламонијум со, 480±24 g/l) при
покушају самоубиства.
На пријему је био сомнолентан, афебрилан (36,9°C),
тахипноичан (20/мин), тахикардан (100/мин) и нормо
тензиван (120/80 mm Hg). Аускултаторно над плућима
регистрован је ослабљен дисајни шум десно базално,
а лево нормалан дисајни шум без пропратних звуч
них феномена. Срчана радња је била ритмична, тонови
тиши, без шумова. Физикални налаз по осталим си
стемима био је без промена. Одмах је урађена лаважа
желуца и добијен је бистар садржај светложуте боје.
Лабораторијске анализе су показале следеће вредно
сти крвне слике: леу коцити 19,1×109/l, ерит роцити
4,79×1012/l, хемоглобин 148 g/l, хематокрит 0,441/l,
тромб оцити 288×109/l. Анализ ом гасов а артеријске
крви добијене вреднос ти су биле: pH 7,26, бикарбо
нати 15,8 mmol/l, BE -12,7 mmol/l, pO2 75 mm Hg, pCO2
32 mm Hg, SO2 92%. Биохемијском анализом крви вред
ности урее, гликозе, амилаза у серуму, билирубина и
електролита биле су у границама референтних опсе
га. Осим синусне тахикардије, нис у забележене друге
промене електрокардиографским налазом, а радио
графијом грудног коша нис у уочене патолошке про
мене. Ултразвучни налаз горњег дела абдомена указао
је на постојање излива у костофреничним синусима,
без патолошких промена јетре, жучне кесе, слезине,
панкреаса и бубрега. У узорцима крви и мокраће нису
утврђене друге супстанце од токсиколошког значаја.

Холинестераза у серуму је била у границама референт
них вредности. Методом гасне хроматографије откри
вен је глифосат у крви.
По пријему су примењени: оксигенотерапија, ин
фузиони раствори, бикарбонати, парентерални цефа
лоспорински антибиотик Longaceph (цефтриаксон) и
инхибитор протонске пумпе Controloc (пантопразол).
Након шест сати од уношења препарата у органи
зам болесник је и даље био сомнолентан, субфебри
лан, тахикардан (120/мин), тахипноичан (24/мин), хи
потензиван (80/50 mm Hg), олигуричан (10-20 ml/h).
Аускулт аторно се обос трано баз ално на плућ им а
регис тровао ослабљен дисајни шум с нискотонским
визингом. Утврђене су леукоцитоза (33,1×109/l) и по
вишена вредност C-реактивног протеина (219,3 mg/l).
Истовремено су утврђени и повећање концентраци
је азотних материја (уреа 8,2 mmol/l, креатинин 259
µmol/l, мокраћна киселина 522 nmol/l), хиперкалијеми
ја (6,24 mmol/l) и хипоксија и метаболичка ацидоза (pH
7,26, бикарбонати 12, BE -14,9, pO2 58,9 mm Hg, pCO2
27,2 mm Hg, SO2 84%). Поновна хитна радиографија
грудног коша указала је на прогресију плућних про
мена с развојем комбинованих стазно-инфламатор
них промена, те је коригована антибиотска терапија и
укључена дезопструктивна терапија с континуираном
оксигенотерапијом. С обзиром на претходно наведе
но, као и на хипотензију, због које су биле потребне
ваз оа ктивна стим улација и рефрактерна ацидоз а,
постављен је дволуменски централни венски катетер
за поступак CVVHDF. Дванаест сати по отпочињању
терапије постигнута је хемодинамска стабилност, ус
постављена диу реза од 50 до 100 ml/h и смањена ва
зоактивна стимулација.
Постдилуциона CVVHDF је рађена на апарат у Mul
tifiltrate, фирме Fresenius Medical Care. Процед ура је
трајала 27 и по сати, проток дијализата је износио 3000
ml/h, проток супстит уата 1500 ml/h, а проток крви 200
ml/min. Ултрафилтрација је по завршеној процедури  
била 3420 ml, укупно је потрошено 20650 и.ј. хепарина,
а време преживљавања филтера износило је 100% уз
коришћење хемофилтера Ultraf lux AV-1000 S.
Наредног дана стање свес ти болесника се побољ
шало. Болесник је био субфебрилан, еупноичан, хе
модинамски стабилан, без вазоактивне стимулације,
полиуричан (150 ml/h). Утврђени су постепено смање
ње вредности азотних материја (уреа 8,6 mmol/l, креа
тинин 179 µmol/l) и C-реактивног протеина 19,9 mg/l,
нормализовање вредности ацидобазног и електролит
ског стат уса, блага лезија јетре и хипоалбуминемија.
Запажен је и гастроентеритис с појавом две-три теч
није столице.
Петог дана болничког лечења болесник је био афе
брилан, аускултаторни налаз на плућима у побољша
њу, концентрације азотних материја и C-реактивног
протеина у опс егу реф ер ентних вреднос ти, али су
вреднос ти хепатограма биле у порас ту (ALT 68 U/l,
AST 93 U/л, GGT 519 U/l, LDH 520 U/l). Истог дана
дошло је до изразите узнемирености и агресивности бо
лесника, те је акт уелно стање купирано комбинацијом
www.srp-arh.rs
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антипсихотика, антипаркинсоника и анксиолитика, а
због сумње на оштећење беле мождане масе, као после
дице интоксикације, начињен је CT снимак главе који
је показао да патолошких промена нема. Болесник је
пуштен кући дванаестог дана лечења; био је несигурно
оријентисан у простору и времену и успореног мисао
ног тока, али потпуно опорављене функције бубрега,
уз потпуно повлачење промена на плућима и скоро
нормализованих вредности хепатограма.
Будући да је и после месец дана од отпуста био дез
оријентисан у простору и времену, подвргнут је додат
ним неуролошким испитивањима (магнетна резонан
ција ендокранијума са спектроскопијом, електроенце
фалографија, евоцирани потенцијали можданог ста
бла), чији налази нису указали на патолошке промене.
Примењена је и радиографија гастродуоденума, чији
је налаз такође показао да патолошких промена нема.
Наредних месеци болесника су надгледали неу ролог
и психијатар, а примао је и врло малу дозу анксиоли
тика, да би шест месеци од отпуста из наше установе
био проглашен радно способним.
ДИСКУСИЈА
Стопа смртности услед тровања глифосатом у серији
објављених случајева је између 3,2% и 16,1% [4, 6, 10, 15,
16, 17]. У свим објављеним студијама није јасно да ли
је коришћен концентровани препарат или разблажен
раствор [4, 10, 15, 16, 18]. Најмања смртоносна доза
глифосата још није установљена, нити се зна просечно
време почетка симптома након уношења препарата у
организам [4, 19]. Како се разликују количина унетог
препарата и време јављања болесника здравс твеној
установи, тако се и почетак симптома и тежина кли
ничке слике разликују код приказаних случајева.
У неколико великих студија се покушало да се де
финишу прогностички параметри смртног исхода као
последице акутног тровања глифосатом. Проспектив
на студија тровања глифосатом при покушају самоу
биства која је укључила 601 испитаника показала је да
је просечно време до смртног исхода 20 сати и да су
прогностички показатељи смртности старост, унесена
количина глифосата и почетна концентрација глифо
сата у крви [6]. Ли (Lee) и сарадници [20] истакли су
пет фактора ризика повезаних с морталитетом: ре
спираторна инс уфицијенција, метаболичка ацидоза,
тахикардија, повишена вредност креатинина и хипер
калијемија. Код приказаног болесника акутно тровање
глифосатом се може класификовати као средње тешко,
јер се испољило сомнолентним стањем, хипотензијом,
хипоксијом, рефрактерном метаболичком ацидозом,
хиперкалијемијом, лезијом плућа и оштећењем функ
ције бубрега.
Неколико могућих узрока може објаснити оштеће
ње функције бубрега узроковано акутним тровањем
глифосатом. Глифосат се излучује мокраћом у непро
мењеном облик у, те може проу зроков ати директно
оштећење тубула. Аутори једне студије наводе да је
doi: 10.2298/SARH1210648K

акутна тубулска некроза потврђена обдукцијом и да је
утврђена већа концентрација глифосата у бубрегу у од
нос у на мозак, јетру и крв [21]. Први описани случај у
литерат ури тешког тубулоинтерстицијског нефритиса
потврђен је биопсијом бубрега [22]. Акутна инсуфици
јенција бубрега може бити и последица колапса кар
диоваскуларног система након гутања глифосата [12].
Вазорелаксација и смањење контрактилности миокар
да као последица токсичног дејства самог препарата
и појединачно његових компоненти испитивано је на
експерименталним животињама [1, 23]. Према пода
цима из литерат уре, хипотензија је обично рефрак
терна на примену интравенских течности и вазопре
сорних лекова код тешких и леталних тровања херби
цидима који садрже глифосат и сурфактанте [21, 23].
Код приказаног болесника хипотензија је захтевала
примену и вазоактивне стимулације, а хемодинамска
стабилност је постигнута тек током дијализе. Описана
су и два случаја акутне инс уфицијенције бубрега, где
аутори нис у били у могућности да потпуно искључе
хиповолемију као последицу губитка гастроинтести
налних течности код болесника с хипотензијом [12].
Код нашег болесника запажен је благ гастроентеритис,
слично као у ранијим студијама [2, 4, 10, 16, 24]. Респи
раторни поремећаји након тровања глифосатом после
дица су акутног оштећења плућа, пнеумоније и едема
плућа [2]. Код приказаног болесника плућна лезија се
манифестовала обостраним застојно-инфламаторним
променама, што је успешно санирано применом анти
биотске, дезопструктивне и оксигенотерапије. Хипо
перфузија бубрега, вероватно директно токсично деј
ство препарата на бубрежни паренхим и развој плућне
лезије узроковали су акутну инсуфицијенцију бубрега
шест сати након уношења препарата у организам, те је
започето постдилуционо лечење применом CVVHDF.
Ефект ивн ост диј ал из них пос туп ак а зав ис и од
протока крви и дијализата, особина мембране и од
лика токсина (молек уларне масе, степена везанос ти
за протеине и волумена дистрибуције). У литерат ури
су приказани случајеви пероралне интоксикације ве
ликом количином глифосата, када је и поред приме
њене хемодијализе и хемоперфузије наступила смрт
болесника [25]. Објављена су четири случаја акутног
тровања глифосатом, где је применом хемодијализе
код болесника с акутном инс уфицијенцијом бубрега
хемодинамски нестабилног стања дошло до потпуног
опоравка болесника [12, 13, 21].
Различити су ставови о примени хемодијализе код
акутног тровања глифосат-сурфактантом. Неки ауто
ри је не препоручују, јер сматрају да се не уклања сур
фактант као примарно токсични агенс због велике мо
лекуларне масе. Међутим, хемодијализа је вероватно
делотворна у уклањању глифосата из крви због мале
молекуларне масе, али глифосат има нејасну улогу у
токсичности и може се брзо излучити ако је функци
ја бубрега очувана [26]. Други аутори закључују да се
хемодијализом може уклонити сурфактант и поред ве
лике молекуларне масе или се могу уклонити активни
метаболити сурфактанта, мада апсорпција, дистрибу
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ција и елиминација сурфактанта остају као недовољно
дефинисани процеси [12].
Ким (Kim) и Голдфарб (Goldfarb) [27] истичу да при
акутним тровањима лековима и токсинима изос та
нак накнадног повећања концентрације растворљиве
супстанце у крви након престанка континуиране ди
јализе (тзв. rebound ефекат) потврђује релативно нижи
клиренс материје која се дијализира. Ипак, клинички
значај избегавања rebound ефекта и даље је неизвестан.
Аутори препоручују хемодијализу као први избор ме
ђу модалитетима дијализне терапије, осим за хемоди
намски нестабилне болеснике, мада наглашавају да је
ефикасност CRRT у лечењу од акутних тровања леко
вима и токсинима и даље недовољно испитана [27, 28].

Код приказ аног болесника изб ор начина лечења
био је рана примена постдил уционе CVVHDF због
могућег утицаја на клиренс сурфактанта и вероватно
повећања клиренса токсина. Током примене терапије,
која је трајала нешто више од једног дана, постигну
та је хемодинамска стабилност болесника, коригован
је ацидоб азни и елект ролитни стат ус уз пос тепено
смањење параметара инс уфицијенције бубрега, што
није захтевало понављање дијализног лечења. У акут
ном тешком тров ању глифосат-сурфакт антом рана
примена контин уир ане вено-венске хемодијафил
трације уз мере интензивне терапије код хемодина-
мски нес табилног стања довела је до потпуног опо
равка болесника.
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Early Continuous Dialysis in Acute Glyphosate-Surfactant Poisoning
Violeta Knežević, Dušan Božić, Ivana Budošan, Dejan Ćelić, Aleksandra Milošević, Igor Mitić
Clinic for Nephrology and Clinical Immunology, Clinical Centre of Vojvodina, Novi Sad, Serbia
SUMMARY
Introduction Treating severe acute glyphosate-surfactant
poisoning requires intensive therapy including dialysis.
Cases of hemoperfusion and hemodialysis use in renal failure induced by herbicide ingestion have been reported
in the current medical literature. We present a case report
of successful patient treatment with continuous venovenous hemodiafiltration in acute glyphosate-surfactant
poisoning.
Case Outline A 36-year-old male patient attempted suicide
by drinking approximately 300 ml of glyphosate-surfactant
about an hour before coming to our Clinic. On admittance the
patient was somnolent, normotensive, acidotic and hyperkalemic. Six hours after poison ingestion there was no positive
response to symptomatic and supportive therapy measures.
Примљен • Received: 05/04/2011
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The patient became hypotensive, hypoxic with oliguric acute
renal failure, so that post-dilution continuous veno-venous hemodiafiltration was started. During the treatment the patient
became hemodinamically stabile, diuresis was established
along with electrolyte and acid-base status correction and a
gradual decrease of blood urea nitrogen and creatinine levels.
After a single 27.5-hour treatment, clinical condition and renal
function parameters did not require further dialysis. Complete
recovery of renal function was achieved on the fifth day.
Conclusion Early introduction of continuous veno-venous
hemodiafiltration with other intensive therapy measures led
to complete recovery in a hemodinamically instable patient.
Keywords: acute poisoning; glyphosate; herbicides; hemodialysis; continuous dialysis; hemodiafiltration
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