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REZUMAT
Etilenglicolul este unul dintre cei mai toxici alcooli, fi ind consumat accidental sau voluntar, ca substituent al eta-
nolului sau în scop suicid. Ingestia de etilenglicol determină, prin metaboliţii săi toxici, acidoză metabolică 
severă, cu creşterea hiatusului anionic şi osmotic, conducând la un tablou clinic ce asociază deprimarea sis-
temului nervos central, afectare cardiovasculară şi insufi cienţă renală. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă 
de 16 ani internat pentru semne clinice şi biologice de intoxicaţie cu etilenglicol apărute după ingestia simultană 
de antigel şi alcool. Pacientul a prezentat acidoză metabolică doar la debut, rapid corectată de o doză de 
bicarbonat de sodiu; investigaţiile ulterioare nu au relevat acidoză, chiar dacă în evoluţie a apărut insufi cienţa 
renală acută ce a necesitat hemodializă. Datorită absenţei anamnezei pozitive şi a acidozei metabolice per-
sistente, diagnosticul de intoxicaţie cu etilenglicol a fost întârziat până la confi rmarea prin testul toxicologic 
seric. Concluzii: ingestia concomitentă de etanol poate masca simptomele intoxicaţiei cu etilenglicol; absenţa 
acidozei metabolice persistente nu exclude diagnosticul.

Cuvinte cheie: etilenglicol, acidoză metabolică, insufi cienţă renală acută, hemodializă, 
intoxicaţie

PREZENTĂRI DE CAZ

INTRODUCERE

Etilenglicolul (EG) este un alcool toxic, incolor, 
inodor, ce se găseşte în antigel, în lichidul de frână, 
ca stabilizator în agenţii spumanţi, solvenţi. Datorită 
gustului dulce, copiii sunt predispuşi să-l consume în 
cantităţi mari, rezultând intoxicaţii accidentale (1). 

Etilenglicolul este metabolizat în cea mai mare 
parte de către alcooldehidrogenaza hepatică (ADH). 
Principalii metaboliţi toxici sunt acidul glicolic, ce 
determină o acidoză importantă, şi acidul oxalic, 
care prin legare de calciu determină formarea de 
cris tale de oxalat de calciu. Depunerea cristalelor în 
diverse organe explică afectarea multisistemică. Pre-
cipitarea oxalatului de calciu la nivel renal poate de-
termina necroza epiteliului tubular, cu scăderea fi l-
trării glomerulare şi apariţia insufi cienţei renale (2). 

PREZENTAREA CAZULUI CLINIC

Prezentăm cazul unui adolescent în vârstă de 16 
ani transferat la Spitalul de Urgenţă pentru copii Sf. 

Maria, Iaşi, dintr-o altă unitate medicală unde s-a 
pre zentat cu cefalee, dureri abdominale şi vărsături. 
Simptomatologia a debutat cu 48 de ore anterior in-
ternării, după ingestia de aproximativ 1.500 ml de 
vin şi bere. Examenul clinic iniţial a relevat con-
fuzie şi tulburări de echilibru. Biologic s-a remarcat: 
acidoză metabolică importantă (rezervă alcalină de 
10 mEq/l), cu hiatus anionic crescut (22), retenţie 
azotată (uree = 0,78 g/l, creatinină = 1,8 mg/dl), oli-
gurie cu hematurie microscopică şi test alcoolmetric 
respirator negativ. S-au administrat fl uide intrave-
nos şi bicarbonat de sodiu. După 6 ore, creşterea 
valo rilor ureei şi creatininei şi oliguria severă au 
impus transferul către secţia de Terapie Acută.

La sosirea în clinică, pacientul prezenta stare ge-
nerală gravă, confuzie cu scurte perioade de halu-
cinaţii, dureri abdominale, scaune diareice, oligurie 
(0,17 ml/kg/h), urini hematurice. Biologic s-a evi-
denţiat leucocitoză cu neutrofi lie, sindrom de re-
tenţie azotată (uree = 56 mg/dl, creatinină = 3,54 
mg/dl), acid uric crescut (8,8 mg/dl), ), pH=7,33, 
rezervă alcalină = 18,8 mmol/l cu hiatus anionic 
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aproape normal (18), discretă hiponatremie (Na = 
133 mEq/l). Hiatusul osmolar nu a putut fi  calculat 
din cauza faptului că nu am putut determina osmo-
laritatea. Sumarul de urină a evidenţiat hematurie, 
pro teinurie, leucociturie, frecvente cristale de oxa-
lat de calciu. Testul toxicologic urinar a fost negativ. 
În acel moment, s-a conturat diagnosticul de insu-
fi cienţă renală acută, prin nefrită interstiţială de 
cauză septică sau toxică şi s-a instituit tratament cu 
bicarbonat şi antibioterapie. Familia pacientului a 
negat ingestia de etilenglicol.

La o zi de la internare, pacientul era în continuare 
confuz, prezenta retenţie azotată marcată (crea ti-
nină = 6,49 mg/dl), clearence de creatinină 20,49 
ml/min/1,73m2, accentuarea oliguriei şi a hiperten-
siunii arteriale (TA = 165/95 mmHg), ce au impus 
iniţierea hemodializei. La 48 de ore de la internare, 
rezultatul testului toxicologic din ser confi rmă 
intoxicaţia cu etilenglicol. La reluarea anamnezei 
în momentul în care pacientul a fost conştient şi 
cooperant, acesta a relatat că a cumpărat Antigel, pe 
care prietenii l-au turnat ulterior în vin. 

Pacientul a efectuat 7 şedinţe de hemodializă, 
aso  ciate cu antibioterapie, antihipertensive, trata-
ment suportiv, sub care evoluţia a fost favorabilă, 
cu normalizarea funcţiei renale şi a tensiunii ar-
teriale (Fig. 1). Pacientul a fost externat după 14 
zile cu stare generală bună, hematurie şi proteinurie 
minină. La o lună după episodul acut, tabloul bio-
logic a fost în limite normale.

DISCUŢII 

Intoxicaţia cu etilenglicol la copil se produce, 
cel mai frecvent, prin ingestia de antigel. EG este 
rapid absorbit în tractul gastro-intestinal, având un 
peak plasmatic la 1-4 ore. Doza letală este de 1-1,4 
ml/kg de etilenglicol pur. Nivel seric de etilenglicol 
> 20 mg/dl a fost asociat cu mortalitate 98% în 
lipsa tratamentului (3). 

Simptomatologia intoxicaţiei cu etilenglicol 
evo luează clasic în trei stadii. Iniţial, în primele 12 
ore de la ingestie, pacienţii prezintă confuzie, halu-
cinaţii, euforie, convulsii, deprimarea sistemului 

FIGURA 1. Modifi cările ingestei, excretei şi valorilor creatininei în dinamică
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nervos central şi semne generale de intoxicaţie, ca: 
greaţă, vărsături, diaree. În aproximativ 12-24 de 
ore de la ingestie se asociază semne cardiovasculare 
şi respiratorii, cu dispnee, tahicardie, cianoză, hi-
per tensiune arterială, aritmii, ca urmare a acumulării 
de acizi organici prin metabolizarea etilenglicolului. 
Stadiul fi nal, ce apare după 24-48 de ore, este carac-
terizat prin oligurie, necroză tubulară, hematurie, 
proteinurie, insufi cienţă renală acută (4). Cazurile 
se vere de intoxicaţie pot prezenta tardiv (1-2 săp tă-
mâni) afectare neurologică, cu neuropatia ner vilor 
cranieni, paralizii faciale, pierderea achiziţiilor 
motorii, afectare vizuală. Pe termen lung nu au fost 
observate însă afectări renale sau neurologice cu 
debut întârziat (5). 

Diagnosticul poate fi  uneori difi cil în absenţa 
unei anamneze pozitive. Multe dintre semnele şi 
simptomele intoxicaţiei cu etilenglicol sunt nes pe-
cifi ce şi sunt comune altor intoxicaţii. Diagnosticul 
de certitudine este dat de rezultatul testelor toxico-
logice. Măsurarea concentraţiei de etilenglicol în 
sânge, prin metoda cromatografi că, este laborioasă 
şi de cele mai multe ori inaccesibilă în multe spitale 
(6). Prezenţa unei acidoze severe şi a unui hiatus 
os molar şi/sau anionic crescut poate orienta diag-
nosticul spre o intoxicaţie cu etilenglicol (7). Exa-
menul de urină poate pune în evidenţă prezenţa de 
oxalaţi de calciu, cu toate că aceste cristale pot să 
nu apară decât în stadiile tardive (2). Intoxicaţia 
severă şi decesul au fost semnalate în studii clinice 
în absenţa cristalelor de oxalat de calciu şi a hia-
tusului anionic. Alte anomalii metabolice ce pot fi  
întâlnite sunt hipocalcemia şi hiperkaliemia. 

Tratamentul intoxicaţiei cu etilenglicol include 
terapie suportivă (corectarea dezechilibrului acido-
bazic, administrarea de fl uide intravenos, susţinere 
ventilatorie), utilizarea de antidoturi şi hemodializă 
(8). Din cauza absorbţiei rapide în tractul digestiv, 
de contaminarea gastrică are efi cacitate limitată. Bi-
car bonatul de sodiu este recomandat pentru co rec-
tarea acidozei metabolice. Antidotul în intoxi caţia 
cu etilenglicol este reprezentat de inhibitori ai 
alcool dehidrogenazei: etanol sau fomepizole. Eta-
nolul este un substrat competitiv pentru alcool dehi-
drogenază, iar fomepizolul este un inhibitor al en-
zimei (9). Administrarea precoce a antidotului poate 
preveni apariţia insufi cienţei renale şi este mai efi -
cient înaintea formării unui nivel semnifi cativ de 

metaboliţi toxici. Hemodializa este considerată un 
element cheie în intoxicaţia severă cu etilenglicol. 
Hemodializa elimină etilenglicolul şi metaboliţii 
săi toxici, corectează hiatusul anionic, reduce pe-
rioada de administrare a antidotului şi durata spi ta-
lizării (8).

Tratamentul intoxicaţiei cu etilenglicol trebuie 
iniţiat la simpla suspiciune pentru evitarea com pli-
ca ţiilor severe. Prognosticul renal pe termen lung 
este corelat cu afectarea tubulointerstiţială deter-
minată de nefrocalcinoză (2), în unele cazuri fi ind 
necesară dializă cronică sau transplant renal. 

În cazul nostru, absenţa acidozei metabolice 
per  sistente şi a hiatusului anionic a întârziat diag-
nosticul până la confi rmarea prin testul toxico logic. 
Ingerarea concomitentă de etanol a crescut timpul 
de înjumătăţire al EG, ca urmare a rolului său ca 
substrat competitiv pentru ADH, a cărui afi nitate 
pentru etanol este mai mare decât pentru EG; astfel, 
metabolismul EG şi acumularea de acizi organici 
toxici au fost întârziate, explicând lipsa acidozei 
me tabolice.

Cazuri similare au fost descrise de literatura de 
specialitate, cauzate de ingestia concomitentă de 
EG şi etanol (10,11), EG şi metanol (12), sugerând 
că lipsa acidozei metabolice şi a hiatusului anionic 
nu exclud diagnosticul de intoxicaţie cu EG.

Deoarece pacientul a fost confuz şi nu am avut o 
anamneză pozitivă, administrarea orală a antidotului 
a fost amânată; mai mult, în spitalul nostru nu era 
disponibil nici un antidot cu administrare intra ve-
noasă (etanol sau fomepizol) la acel moment. În 
ciuda deteriorării rapide, evoluţia a fost însă favo-
rabilă, datorită hemodializei, care a îmbunătăţit 
funcţia renală şi a corectat dezechilibrele metabolice.

CONCLUZII

Absenţa acidozei metabolice persistente nu ex-
clude diagnosticul de intoxicaţie cu EG. Aportul 
concomitent de alcool ar putea acţiona ca o capcană 
de diagnostic. Un pacient anterior sănătos, internat 
cu disfuncţie neurologică şi renală acută, ar trebui 
să fi e investigat pentru o intoxicaţie cu EG, chiar 
dacă nu există nici un istoric de ingestie şi nici aci-
doză metabolică. Hemodializa este extrem de efi -
cientă în tratamentul intoxicaţiei severe cu etilen-
glicol.


