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IZVLEČEK
Uvod: Kemikalije so del našega življenja, saj se z njimi srečujemo na delovnem mestu,
doma, na počitnicah. Naučiti se moramo pravilnega ravnanja z njimi in pravilnega
pristopa, kadar pride do poškodbe. V primeru poškodbe je potrebno pravilno in hitro
ukrepanje. Namen: Namen magistrske naloge je preveriti, ali izpiranje z vodo in
amfoterno, hipertonično in kelatno raztopino (Diphoterin®) enako učinkovito prepreči
kemično poškodbo kože po politju z dražilno kemikalijo. Metoda dela: Pripravili smo
model kemičnega draženja kože, ki smo ga uporabili na lastni koži. S takšnim pristopom
smo zagotovili, da je bila v drugem delu raziskave pri vseh prostovoljcih koža
izpostavljena enaki površini (25 cm2), količini (5ml), koncentraciji NaOH 15% in času
(55s).

V raziskavi je sodelovalo 36 poklicnih gasilcev Gasilske brigade Ljubljana.

Uporabljena je bila randonizirana in dvojno slepa raziskava o izpiranju politja s 15%
NaOH. Prostovoljci so bili naključno razdeljeni v dve skupini. V prvi skupini so bili
prostovoljci (8), ki

se jim po nanosu kemikalije mesta ni izpiralo. Ostalim (28)

prostovoljcem se je naključno izpiralo kemikalijo z vodo ali Diphoterinom®. Podatke smo
prikazali s pomočjo aritmetične sredine in standardnih napak. Rezultati: V raziskavi je
sodelovalo 36 zdravih poklicnih gasilcev Gasilske brigade Ljubljana. Ocenjevali smo
bolečino in površino rdečine glede na čas po začetku izpostave 15 % NaOH (55s,
2,3,15,60,120, 240 in 360 minut). Bolečino je po nanosu 15 % NaOH čutilo le 88 %
prostovoljcev, po 1 minutnem izpiranju z vodo je bolečino čutilo še 21 % prostovoljcev,
po izpiranju z Diphoterinom® pa le 7 % prostovoljcev. Bolečina je ne glede na izpiralno
sredstvo izzvenela v roku 2 minut po izpiranju. V kontrolni skupini pa se je bolečina
postopoma zniževala in pri vseh izzvenela po 4 urah. Prisotnost rdečine smo ocenili v
kontrolni skupini pri vseh prostovoljcih, v skupini pri izpiranju z vodo pri 35 %
prostovoljcev, ter v skupini pri izpiranju z Diphoterinom ® pri 15 % prostovoljcev.
Razprava in sklep: Z raziskavo smo potrdili, da izpiranje z vodo in Diphoterine®
statistično pomembno zmanjša stopnjo bolečine ter pojavnost in površino rdečine kože po
izpostavi dražilni kemikaliji.
Ključne besede: dražilne kemikalije, jedke kemikalije, baze, kisline, izpiranje kože z
vodo, izpiranje kože z Diphoterine®, prva pomoč, varnost in zdravje pri delu

ABSTRACT
Introduction: Chemicals are a part of our life because we come across them in work, at
home or on vacation. We have to learn how to deal with them correctly when we encounter
them, especially in the case of injuries. In such cases, correct and quick handling is
necessary. Purpose: The purpose of this master's degree is to check whether irrigating with
water and with the amphoteric substance, hypertonic and chelating solution Diphoterine®
equally effectively prevents a chemical injury on the skin after splashing it with a chemical
irritant. Methods: We prepared a model of chemical skin irritation, which was used on our
own skin. With this approach we ensured that in the second part of our study the skin of all
volunteers was exposed to the same surface (25 cm2), quantity (5 ml), a 15% NaOH
concentration and the same amount of time (55 s). 36 professional firefighters of the
Ljubljana Fire Brigade participated in the study. A randomized and double-blind study
about irrigating a splash with a 15% NaOH concentration was carried out. The volunteers
were randomly split into two groups. In the first group were volunteers (8), whose skin was
not irrigated after the chemical splash. In the case of the remaining 28 volunteers the
chemical was randomly irrigated with water or Diphoterine®. The data was presented with
the help of the arithmetic mean and standard errors. Results: 36 healthy professional
firefighters of the Ljubljana Fire Brigade participated in the study. We evaluated the pain
and surface of redness regarding the time after being exposed to the 15% NaOH (55s, 2, 3,
15, 60, 120, 240 and 360 minutes). Only 88% of the volunteers felt pain after the splash
with the 15% NaOH, after a one-minute irrigation with water 21% of the volunteers felt
pain, after the irrigation with Diphoterine® only 7% of the volunteers still felt pain. The
pain subsided after 2 minutes regardless which irrigating substance was used. In the control
group the pain subsided gradually and stopped after 4 hours. Redness was present with all
volunteers in the control group; in the group where water was used for irrigation, redness
was established with 35% of the volunteers, and in the group where Diphoterine® was
used with 15% of the volunteers. Discussion and conclusion: This study confirmed that
irrigating with water and Diphoterine® statistically significantly decreases the level of pain
and the emergence and surface of redness on the skin after being exposed to a chemical
irritant.

Key words: irritant chemicals, corrosive chemicals, bases, acids, water rinsing of the skin,
Diphoterine® rinsing of the skin, first aid, health and safety at work
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1 UVOD

Življenje je kratko, pridobivanje
izkušenj dolgotrajno,
ugodna priložnost redka,
izkušnja varljiva, odločitev pa težka.
Hipokrat (Kalinšek, 1997)
Kemične snovi so del našega življenja in z njimi se srečujemo prav vsi; tako pri delu, v
domačem okolju in praviloma na vseh področjih našega življenja. Človeštvo je na takšni
razvojni stopnji, da se kemičnim snovem ne more odpovedati kljub njihovim nevarnostim.
Potrebno se je naučiti varnega ravnanja s kemikalijami, ki so nevarne za varnost in zdravje.
V svetu je znanih več kot 21 milijonov različnih kemičnih snovi. Na leto se na trgu pojavi
vedno več novih kemičnih snovi, tudi do 1000 letno. V splošni uporabi je približno
230.000 kemičnih snovi, ki so običajno v obliki mešanic. Obstaja več kot 5,7 milijona
različnih kemičnih izdelkov (Chemical Abstract Servise, 2013).
Danes smo različnim kemičnim snovem izpostavljeni praktično vsi – tako v domačem
okolju kot delavci v skoraj vseh gospodarskih panogah. Po podatkih Evropske agencije za
varnost in zdravje pri delu (angl. European Agency for Health and Safety) so visokemu
tveganju izpostavljeni delavci v proizvodnji kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih
vlaken, pri proizvodnji koksa, naftnih derivatov in jedrskega goriva, proizvodnji izdelkov
iz gume in plastičnih mas ter v kmetijstvu. V teh dejavnostih se zgodi največ poškodb pri
delu, ki jih povzročajo kemične snovi. Zelo pomembno je pravilno ravnanje s
kemikalijami, kot tudi takojšnje ukrepanje ob morebitnem politju.
S kemikalijami se lahko poškodujemo tudi v požarih in med njihovim transportom, kjer se
razen poškodovanja ljudi onesnaži tudi okolje. V današnjem času smo lahko kemikalijam
izpostavljeni tudi namerno, kot so to primeri terorističnih napadov in podobno (Brvar,
2013).
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Veliko nesreč se zgodi tudi doma, v domačem okolju. Čistila, ki jih uporabljamo pri
vsakodnevnem čiščenju so dražilna ali jedka. Zelo veliko ljudi pri čiščenju ne uporablja
varovalnih sredstev - gumijastih rokavic. Pozorni moramo biti tudi pri shranjevanju
kemikalij. Kemikalije moramo hraniti v prostoru, ki ga lahko zaklenemo, oziroma na
takem mestu, kjer bodo težje dostopne predvsem za otroke, na primer na višjih policah. Ne
smemo jih prelivati, da ne pride do morebitnih kemijskih reakcij in/ali same zamenjave.
Nikakor jih ne smemo prelivati v plastične embalaže od živil, da jih po pomoti ne
zaužijemo.
Pri stiku kemikalije s kožo je pomembno, da začnemo prizadeti del telesa čim hitreje
izpirati ne glede na izpiralno sredstvo.

1.1 Nevarne kemične snovi
Obstaja več načinov delitve kemičnih snovi. V predpisih se uporablja izraz kemikalije, ki
se delijo na snovi in pripravke. V skladu s predpisom se za nevarne snovi in pripravke
štejejo tiste snovi in pripravki, ki imajo najmanj eno od nevarnih lastnosti. Na področju
varstva in zdravja pri delu pa se uporablja izraz kemične snovi. Pravilnik o varovanju
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS,
št. 100/01) uvaja razlike med kemičnimi in nevarnimi kemičnimi snovmi ter razlaga oba
pojma.
Kemične snovi so kemični elementi ali njihove spojine v naravnem stanju ali pridobljene,
uporabljene ali sproščene, vključno sproščene kot odpadek pri katerikoli dejavnosti pri
delu, ne glede na to ali so proizvedene namerno ali nenamerno, in ne glede na to, ali so
postavljene na trg ali ne.
Nevarne kemične snovi so:
-

kemične snovi, ki ustrezajo kriterijem za razvrščanje kot nevarne snovi, skladno z
veljavnimi predpisi (Zakon o kemikalijah Uradni list RS, št. 36/99), razen tistih snovi,
ki ustrezajo samo kriterijem za razvrščanje kot nevarne za okolje;

-

kemične snovi, ki ustrezajo kriterijem za razvrščanje kot nevarni pripravek, skladno z
veljavnimi predpisi (Zakon o kemikalijah Uradni list RS, št. 36/99), razen tistih
pripravkov, ki ustrezajo samo kriterijem za razvrščanje kot nevarne za okolje;
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-

kemične snovi, ki lahko, čeprav ne ustrezajo kriterijem za razvrščanje kot nevarne, v
skladu s prejšnjima alinejama, zaradi svojih fizikalno-kemijskih, kemijskih ali
toksikoloških lastnosti in načina, kako so uporabljene ali na kakšen način so prisotne
na delovnem mestu, predstavljajo tveganje za varnost in zdravje delavcev in

-

kemične snovi, za katere je določena mejna vrednost za poklicno izpostavljenost
(navedena so v prilogi I pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu) (Uradni list RS, št. 100/01).

1.1.1 Razvrščanje kemikalij
Po Praktičnih smernicah za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi (Praktičnih smernicah za
delo z nevarnimi kemičnimi snovmi 2003) kemikalije razvrščamo glede na:

a) fizikalno kemijske lastnosti, ki predstavljajo nevarnost za požar in eksplozijo


eksplozivne (oznaka E): to lastnost imajo trdne, tekoče, pastozne ali želatinozne
kemične snovi, ki lahko eksotermno (sprošča se toplota) reagirajo tudi brez zračnega
kisika, pri čemer se zelo hitro sproščajo plini, ki pod določenimi pogoji detonirajo, se
hitro vžgejo ali zaradi segrevanja in povečanja tlaka eksplodirajo, če so prostorsko
omejeni;



oksidativne (oznaka O): to lastnost imajo kemične snovi, ki povzročijo močno
eksotermno reakcijo, kadar so v stiku z drugimi snovmi (predvsem z vnetljivimi);



zelo lahko vnetljive (oznaka F+): to lastnost imajo kemične snovi, ki imajo izredno
nizko plamenišče in nizko vrelišče ter plinaste kemične snovi, ki so vnetljive pri stiku
z zrakom pri običajni temperaturi in normalnem tlaku;



lahko vnetljive (oznaka F): to lastnost imajo


kemične snovi, ki se v stiku z zrakom lahko segrejejo in same po sebi vnamejo že
pri običajni temperaturi in normalnem tlaku brez dovajanja zunanje energije;



trdne kemične snovi, ki se lahko hitro vnamejo že po kratkotrajnem stiku z virom
vžiga in odtlej dalje gorijo ter se porabljajo tudi po odstranitvi tega vira;



tekoče kemične snovi, ki imajo zelo nizko plamenišče;



kemične snovi, ki v stiku z vodo ali njeno paro v nevarnih količinah sproščajo
lahko vnetljive pline;
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vnetljive (R10): to lastnost imajo kemične snovi, ki imajo nizko plamenišče.

b) razvrščanje na podlagi zdravju nevarnih lastnosti, ki predstavljajo tveganje za zdravje,
in so označene kot:


zelo strupene (oznaka T+): to lastnost imajo kemične snovi, ki pri zaužitju, vdihavanju
ali pri prehajanju skozi kožo že v zelo majhnih količinah povzročajo smrt ali akutne
oziroma kronične okvare zdravja;



strupene (oznaka T): to lastnost imajo kemične snovi, ki pri zaužitju, vdihavanju ali pri
prehajanju skozi kožo že v majhnih količinah povzročajo smrt ali akutne oziroma
kronične okvare zdravja;



zdravju škodljive (oznaka Xn): to lastnost imajo kemične snovi, ki pri zaužitju,
vdihavanju ali pri prehajanju skozi kožo lahko povzročijo smrt ali akutne oziroma
kronične okvare zdravja;



jedke (oznaka C): to lastnost imajo kemične snovi, ki lahko poškodujejo ali uničijo
živo tkivo, če pridejo z njim v stik;



dražilne (oznaka Xi): to lastnost imajo kemične snovi, ki niso jedke, vendar lahko že
pri kratkotrajnem, dolgotrajnejšem ali ponavljajočem se stiku s kožo ali sluznico
povzročijo njeno vnetje;



povzročajo preobčutljivost (R42 ali R43): to lastnost imajo kemične snovi, ki lahko pri
vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo preobčutljivost, tako da ob nadaljnji
izpostavljenosti tej kemični snovi pride do nastanka značilnih negativnih učinkov;



rakotvorne (R45, R49): to lastnost imajo kemične snovi, ki lahko pri zaužitju,
vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo raka oziroma povečajo verjetnost
njegovega nastanka;



mutagene (R46): to lastnost imajo kemične snovi, ki lahko pri zaužitju, vdihavanju ali
prehajanju skozi kožo povzročijo dedne genetske okvare ali povečajo verjetnost
njihovega nastanka;



strupene za razmnoževanje (R60, R61): to lastnost imajo kemične snovi, ki lahko pri
zaužitju, vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo ali povečajo verjetnost
nastajanja ne-dednih škodljivih učinkov na potomstvo in/ali škodljivih učinkov na
moške ali ženske razmnoževalne funkcije ali sposobnosti.

c) razvrščanje na podlagi nevarnih kemičnih snovi za okolje.
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1.2 Kemične opekline

Kemikalije, ki povzročijo tako imenovan kemični vžig, so dražilne in jedke. Klasificiramo
jih med nevarne kemikalije, saj imajo potencial, da povzročajo kemične opekline v stiku s
kožo ali z očmi. Nekatere od teh kemikalij predstavljajo nevarnost tudi zaradi
sekundarnega nerealiziranega toksičnega delovanja (Diphex, 2013).

Kemična poškodba kože in sluznice nastane ob stiku ponesrečenca z dražilno kemikalijo.
Kemično poškodbo lahko povzročijo različne vrste dražilnih ali jedkih kemikalij, kot so:
baze, oksidanti, kisline, topila, kalatna sredstva (Liaoc in Rossignol, 2000; Nehles et al.,
2006, Brvar 2013).
Kemična opeklina nastane zaradi izmenjave ionov in elektronov med dražilnimi
kemikalijami in tkivom.
Brvar (2013) navaja, da je obseg kemične poškodbe odvisen od:
 koncentracije kemikalije,
 količine kemikalije,
 lastnosti kemikalije,
 dela politega telesa (obraz, oči, udje,...) in
 pretečenega časa pred izpiranjem.

V svetu in Sloveniji poznamo pogoste primere poškodb s kemičnimi opeklinami. Nedavna
raziskava v Evropski uniji je pokazala, da 16% delavcev dela z nevarnimi kemikalijami.
Po podatkih inšpektorata za delo Republike Slovenije se letno ponesreči 40 - 60 delavcev,
ki utrpijo kemične opekline. Največkrat si delavci poškodujejo oči (50%), nato obraz (7%),
noge (7%) in zgornje okončine (5%) (Korat, 2013).
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1.3 Dražilne kemične snovi

Dražilne kemične snovi so kemične snovi, ki lahko že po kratkotrajnem, dolgotrajnejšem
ali ponavljajočem se stiku s kožo ali sluznico povzročijo njeno vnetje oziroma bolečino,
rdečino in oteklino (Brvar, 2013).
Standardna opozorila »R« za te snovi (Stavki »R«)
R36

Draži oči

R37

Draži dihala

R38

Draži kožo

R41

Nevarnost hudih poškodb oči

R43

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost (Urad za kemikalije RS, 2013)

Slika 1: Grafični znak - simbol za opozarjanje na nevarnost (Praktične smernice za delo z
nevarnimi kemičnimi snovmi, 2003)

1.4 Ukrepi za varno delo
Potrebno je upoštevati splošne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe ter dodatne
tehnične, organizacijske in individualne ukrepe. Dražilne kemične snovi so v vseh
agregatnih stanjih, zato je od kemične zgradbe odvisno, kako bodo delovale na človeka
(Praktične smernice za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi, 2003).
Dražilne snovi v obliki plinov, pare ali prahu predstavljajo veliko nevarnost za respiratorni
trakt. V vodi lahko topne dražilne snovi so nevarne predvsem za zgornje dihalne poti, saj
pri stiku z vodo kemično dražijo sluznico in povzročajo vnetno reakcijo. Dražilne kemične
snovi ne dražijo le sluznice zgornjih dihalnih poti, pač pa tudi sluznico oči in nosu, na koži
pa lahko povzročajo tudi kemične opekline (Praktične smernice za delo z nevarnimi
kemičnimi snovmi, 2003).
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Nadalje poznamo dražilne snovi, ki so v vodi slabo topne, so pa zato zelo dobro topne v
maščobah. Za te snovi je značilno, da ne povzročajo draženja, zato je začetna reakcija
minimalna, kasneje pa pride do znakov okvare pljuč, ki so lahko zelo dramatične in tudi
resnično nevarne.
Dražilne kemične snovi v tekoči obliki delujejo na kožo in sluznico dihal (grla, nosu in
oči). Ob neposrednem stiku delujejo korozivno ter poškodujejo tkivo (Praktične smernice
za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi, 2003).

1.4.1 Tehnični ukrepi
Naj naštejemo elemente Praktičnih smernic za delo z nevarnimi kemikalijami (Praktične
smernice za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi, 2003), ki zajemajo naslednje tehnične
ukrepe.
Osnovni tehnični ukrep, ki ima prednost pred vsemi ukrepi je, da se zamenja dražilna
kemična snovi z manj nevarno ali nenevarno snovjo. Uporabljamo zaprti sistem, da ločimo
nevarno območje dela od delovnega mesta oziroma procesa. Pomembno je tudi
prezračevanje, ki mora biti ustrezno zagotovljeno, in sicer se priporoča kombinacija več
prezračevalnih sistemov. Uporabljamo naprave in priprave, ki so odporne na dražilne
kemične snovi. Mnoge umetne snovi namreč praviloma niso odporne na dražilne kemične
snovi. Poskrbljeno mora biti tudi za poseben nadzor električnih naprav zaradi povečane
nevarnosti korozije (Praktične smernice za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi, 2003).

1.4.2 Organizacijski ukrepi
Praktične smernice pri delu z nevarnimi kemikalijami zajemajo tudi organizacijske ukrepe,
ki navajajo naslednja opisana navodila (Praktične smernice za delo z nevarnimi kemičnimi
snovmi, 2003).
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Potrebno je označiti vsa mesta, kjer se shranjujejo kemikalije, in zagotoviti, da je na
delovnem mestu čim manj dražilnih kemikalij. Tla morajo biti narejena iz takšnih
materialov, da jih agresivnost kemikalij ne uniči. Delavci morajo upoštevati navodila, ki
so napisana v varnostnih in tehničnih listih. Zagotoviti moramo, da ne pride do razlitja
kemikalij, oziroma delavce, ki delajo s kemikalijami poučiti, kaj naj storijo v primeru
razlitja dražilne kemikalije. Transport znotraj podjetja mora potekati tako, da ne pride do
razlitja oziroma politja.

Potrebno je poskrbeti tudi za ustrezno ravnanje z odpadki.

(Praktične smernice za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi, 2003).

1.4.3 Individualni varnostni ukrepi
Po Praktičnih smernicah za delo z nevarnimi kemikalijami moramo upoštevati individualne
varnostne ukrepe, ki obsegajo naslednja opisana priporočila. (Praktične smernice za delo z

nevarnimi kemičnimi snovmi, 2003).
Upoštevati moramo navodila glede nošenja ustrezne delovne obleke in njene menjave ob
morebitnem kontaminiranju. Potrebno si je zaščititi roke, oči in dihala. Zato je potrebno
nošenje varovalne opreme, med katero štejemo zaščitne rokavice, očala in obrazne
ščitnike, poskrbeti pa moramo tudi za zaščito dihal z zaščitno masko z ustreznim filtrom.
(Praktične smernice za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi, 2003).

1.5 Prva pomoč

V skladu s Praktičnimi smernicami za delo z nevarnimi kemikalijami morajo biti v
delovnem prostoru vedno pripravljene plastenke za izpiranje oči s čisto vodo, pri ravnanju
z večjimi količinami kemikalij pa tudi vodne prhe za izpiranje drugih delov telesa.
Oprema za nudenje prve pomoči mora biti nameščena na vidnem mestu v primeru nezgode
ali nujnega primera, to mesto mora biti jasno označeno in delavcem dobro poznano.
(Praktične smernice za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi, 2003).
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Prva pomoč v primeru politja z dražilnimi kemikalijami je bistvenega pomena. Pri politju
veljajo osnovna pravila, ki so povzeta po

Sekciji za klinično toksikologijo

(http://www.ktf.si/). Ta so naslednja:
Politje kože
 zapustimo mesto nezgode,
 odstranimo obleko in morebitne trde delce (uporabljamo varovalna sredstva),
 zagotovimo osnovne življenjske funkcije,
 začnemo izpirati z večjo količino vode, katere temperatura naj bo med 20-30° C, to
počnemo vsaj 20 minut ali dalj,
 pazimo, da ne kontaminiramo še nepoškodovane kože,
 rano sterilno povijemo (obraza ne povijamo) in
 pokličemo številko 112 (Možina in sod. 2005)

Politje oči
 odstranimo morebitne kontaktne leče,
 jedkih tujkov ne odstranjujemo z gazo, izpiramo jih z vodo,
 začnemo s hitrim izpiranjem, in sicer
 s palcem in kazalcem razpremo očesni veki in izpiramo z blagim curkom vode,
curek vode usmerimo v notranji kot očesne reže (ne na zrklo), pri poškodbi obeh
očes pa na koren nosu. Oči izpiramo najmanj 20 minut ali več, odvisno od
koncentracije snovi in časa izpostavljenosti. Temperatura vode mora biti med 20 30° C . Z nevtralizacijskimi sredstvi, ne izpiramo, ker lahko dodatno poškodujejo
oči. Poškodovanca mora pregledati tudi okulist (Možina in sod. 2005; Šarc, 2013).

Kemične poškodbe na očeh so nujna stanja. Pomembno je, da pravočasno in pravilno
ukrepamo, saj lahko le tako obvarujemo oko/oči pred nadaljnjimi zapleti. Zaplete
rešujemo s kirurškimi posegi in z dolgotrajnim zdravljenjem (Drnovšek-Olup in Novinec,
2005).
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Po vsakem politju s kemikalijami je potrebno izpiranje. Nikoli ne smemo odlašati, tudi če
takoj po politju nimamo težav, ker se te lahko pojavijo pozneje (Brvar, in sod., 2010).
Na Sliki št. 2 je s pomočjo simulacije prikazan razvoj kemične opekline pri politju s
kemikalijo glede na čas delovanja.

Slika 2: Stimulacija razvoja poškodbe, ki jo povzročijo kemikalije v času 3 ur (Prevor,
2013)

1.5.1 Izpiralna sredstva
1.5.1.1 Voda
Voda se v večini primerov uporablja kot prvo sredstvo pri izpiranju politja s kemikalijami,
saj je voda skoraj vedno na razpolago, je v neomejeni količi in je brezplačna
Velika količina vode z mehaničnim učinkom odstrani kemikalije s površine telesa. S tem
razredči kemikalije in zmanjša, oziroma preprečuje poškodbo tkiv in prodiranje kemikalije
v telo. Slabost vode je, da zahteva zgodnje ukrepanje in to pomeni, da moramo z
izpiranjem začeti v prvih 10-ih sekundah, kar pa vemo, da ni vedno izvedljivo. Potrebna je
zelo velika količina vode v daljšem časovnem obdobju izpiranja. Voda je običajno hladna
in lahko pripelje do podhladitve ponesrečencev. Voda ima pri izpiranju politij z dražilnimi
in jedkimi kemikalijami še eno pomembno slabost: hipotoničnost glede na tkiva. Voda
tako hitro prodira v poškodovana tkiva in s tem hkrati pospešuje tudi prodiranje nevarnih
10

kemikalij v telo, s čimer lahko celo poslabša kemično opeklino in sistemsko toksičnost
(Yano et al., 1993; Açikel, et al. 2001; Brvar, 2013).

1.5.1.2 Diphoterine®
Diphoterine® je sterilna raztopina, ki pri izpiranju obdrži koristne mehanične in dilucijske
učinke vode. Diphoterine® ima nevtralizacijsko in absorpcijsko sposobnost, tako da razen
pasivne dekontaminacije omogoča še aktivno dekontaminacijo. Diphoterine® je amfoterna
in kelatna polivalentna raztopina z veliko vezalnimi mesti, s katerimi lahko aktivno veže in
aktivira številne dražilne kemikalije. Diphoterine® se pomembno razlikuje od hipotonične
vode tudi v tem, da je hipertonična raztopina in s tem dodatno zaustavlja prodiranja
nevarnih kemikalij v tkiva oziroma lahko celo spremeni smer osmotskega gibanja
kemikalij in ustvari tok iz poškodovanih tkiv proti površini kože ali oči (Hall et al., 2002;
Mathieu et al., 2007; Bodson et al., 2008).
Diphoterine® se je že izkazal za uspešno dekontaminacijsko sredstvo v številnih kemijskih
nezgodah v industriji in v laboratorijih, saj ponesrečenci z jedkimi kemikalijami, predvsem
kislinami in bazami, po izpiranju z Diphoterine® v prvi minuti po politju niso imeli
posledic ali pa so bile le-te minimalne (Nehles et al., 2006; Mathieu et al., 2007, Hall et
al., 2002, Merle et al., 2005, Donoghue et al., 2010). Delavci, ki so za izpiranje oči in/ali
kože uporabili Diphoterine®, so bili po nesreči tudi krajši čas odsotni z dela (Nehles et al.,
2006, Mathieu et al., 2007, Hall et al., 2002, Merle et al., 2005).
Proizvajalec Diphoterine® tako zagotavlja, da v kolikor začnemo izpiranje v času ene
minute po politju z dražilno kemikalijo, naj ne bi poškodovanec utrpel posledic politja z
dražilno ali jedko kemikalijo.
Diphoterine® spada med medicinske pripomočke in ustreza evropskemu standardu za
varnostne prhe pri prvi pomoči na delovnih mestih (EN15154). Uporaba Diphoterine® je
tudi varna, saj je le ta nestrupen, ne draži oči in kože in ne senzibilizira kože (Hall et
al.,2002; Mathieu et al., 2007; Bodson et al. 2008). Diphoterine® je v ponudbi na tržišču
v obliki 200 ml razpršilke za kožo in oči ter v prenosni jeklenki, ki nadomesti vodne tuše v
industriji (Sferam 2013).
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V tabeli št. 1. so prikazane prednosti in slabosti vode in Diphoterine® pri izpiranju po
politju z dražilnimi oziroma jedkimi kemikalijami (Diphex 2013).
Tabela 1: Primerjava vode in Diphoterina® pri izpiranju s politjem kemikalij (Diphex,
2013)
DIPHOTERINE®

VODA
Prednosti

Slabosti

Prednosti

Z mehaničnim učinkom

Z mehaničnim učinkom

izpere dražilne

izpere dražilne kemikalije

Slabosti

kemikalije
Dilucijski učinek

Dilucijski učinek

Polivalentna

Polivalentna

Teoretična učinkovitost
dokazana na glavnih
kemičnih snoveh.
Potrebno je preučiti primer
do primera za posamezne
snovi.

Lahko dostopna
Hipotonična

Hipertonična

Prodiranje kemikalij

Zaustavlja prodiranja

skozi tkiva, zlasti skozi

nevarnih kemikalij v tkiva

oči.
Razvoj kemične

Prepreči razvoj kemične

opekline

opekline

Intervencijski čas: 10 s

Intervencijski čas: 60 s

Možnost kasnejše težje

Zmanjšanje oziroma

oblike poškodbe

preprečitev kasnejše
poškodbe

Možna

podhladitev

ponesrečenca
V nekaterih primerih so

Zmanjšanje oziroma

Potreben posvet pri

potrebna kirurška

kirurško zdravljenje ni

zdravniku.

zdravljenja.

potrebno.
Amfoterično:
omogoča vzpostaviti pH.

Ni toksična

Ni toksičen
Sterilen

Rok uporabe
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Pri pregledu literature smo ugotovili, da so mnenja o koristnosti vode in amfoterne,
hipertonične in kelatne raztopine Diphoterine® še vedno deljena (Schrage et al., 2011,
Brent 2013), saj ne obstaja prospektivna, randomizirana in dvojno slepa raziskava o
izpiranju politij z jedkimi kemikalijami, kar je tudi razumljivo glede na okoliščine. Glede
na to smo se odločili, da učinkovitost izpiranja z vodo in amfoterno, hipertonično in
kelatno raztopino preverimo z randomizirano in dvojno slepo raziskavo izpiranja politij z
dražilno kemikalijo, ki ne pušča trajnih posledic pri politjih kože.
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2 NAMEN
Namen magistrske naloge je bil preveriti, ali izpiranje z vodo in amfoterno, hipertonično in
kelatno raztopino enako učinkovito prepreči kemično poškodbo kože po politju z dražilno
kemikalijo.
Magistrska naloga je sestavljena iz treh delov. V prvem delu je predstavljena teorija, ki je
bila že preučevana in napisana ter statistične podatke o poškodbah, ki nastanejo zaradi
politja z dražilnimi kemikalijami v Sloveniji.
V drugem delu smo pripravili protokol oziroma modela izpostave dražilni kemikaliji, kjer
smo določili primerno koncentracijo in volumen natrijevega hidroksida (v nadaljevanju
NaOH) na površini kože in čas izpostavljenosti.
V tretjem delu naloge pa smo s pomočjo modela izpostave dražilni kemikaliji
pripravljenega v drugem delu naloge s pomočjo prostovoljcev preskusili, ali je izpiranje z
vodo enako učinkovito kot izpiranje z amfoterno, hipertonično in kelatno raztopino, za
preprečitev kemične poškodbe kože po politju z dražilno kemikalijo.

Hipoteze:

H1: Po stiku kože z dražilno kemikalijo se pojavi bolečina in rdečina.
H2: Z izpiranjem kože z vodo (v času ene minute) po politju z dražilno kemikalijo,
ublažimo bolečino in skrajšamo čas kožne rdečine.
H3: Z izpiranjem kože (v času ene minute) z amfoterno, hipertonično in kelatno raztopino,
hitreje ublažimo bolečino in popolnoma preprečimo pojav kožne rdečine po politju z
dražilno kemikalijo.
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3 METODE DELA

3.1 Mnenje etične komisije

3.1.1 Ocena etičnih vidikov raziskave s strani raziskovalcev

Po našem mnenju potek raziskave ni etično sporen, saj smo za draženje kože uporabili
15% NaOH, ki po preteku 55 sekund stika s kožo povzroči le draženje kože z lokalno
bolečino in rdečino (preizkušeno v predhodnih poskusih na raziskovalcih). Poleg tega smo
kožo izpirali z vodo ali Diphoterine®, ki je registriran medicinski pripomoček namenjen
izpiranju kože in se že uporablja v klinični praksi.

3.1.2 Ocena etičnih vidikov raziskave s strani etične komisije
Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je na seji 8. aprila 2014 ocenila, da je
raziskava etično sprejemljiva in nam s tem izdala soglasje za izvedbo raziskave. Odgovor
komisije je priložen v prilogah (Priloga 2: Ocena komisije za medicinsko etiko).

3.2 Priprava modela (določitev koncentracije in volumna NaOH,
površina kože in čas izpostave)
Pripravili smo model kemičnega draženja kože, ki smo ga nato uporabili za preskušanje
različnih oblik izpiranja kože po izpostavi dražilni kemikaliji.
Preizkušanje različnih koncentracij in volumnov NaOH, površine in čas izpostave, smo
opravili na lastni koži (raziskovalka in mentor).
Za NaOH smo se odločili, ker je to ena izmed najpogosteje uporabljenih kemikalij v
industriji in laboratorijih. Poleg tega so NaOH za preizkušanje izpiranja z Diphoterine® in
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vodo že uporabili pri laboratorijskih poskusih in na živalskih modelih. Na Kemijskem
inštitutu v Ljubljani so pripravili različne koncentracije NaOH (2, 4, 6, 8, 10, 12 in 15%).
Čas izpostave kože NaOH smo določili glede na navodila za izpiranje z Diphoterine®. V
navodilih za uporabo Diphoterine® je navedeno, da je potrebno Diphoterine® uporabiti v
času ene minute po izpostavitvi kemikaliji. V izogib očitku o nepravilnem izpiranju
oziroma o prepoznem izpiranju z Diphoterine® smo se tako odločili, da bo čas izpostave
NaOH lahko največ 55 sekund, tako da bomo v poskusu lahko še pravočasno, v času ene
minute, pričeli z izpiranjem.
Za določitev pravilne koncentracije smo na lastno kožo nanašali po 1 ml NaOH v
naraščajočih koncentracijah in opazovali pojav bolečine in rdečine. Ugotovili smo, da
NaOH v »dražilni« koncentraciji 2% po 55 sekundni izpostavi ne povzroča ničesar.
Bolečina se je pričela pojavljati komaj pri 55 sekundni izpostavi 6-8 % NaOH, blaga
rdečina pa pri 10 - 12% NaOH. Pri poizkusu s 15% NaOH se je izkazalo, da se bolečina
vedno pojavi že tekom 55-sekundne izpostave, rdečina kože pa še le nekaj minut po
končani izpostavi in izzveni po nekaj urah ter ne pušča vidnih posledic. Glede na te
preliminarne rezultate smo se odločili, da bomo uporabili 15% NaOH.
Površino izpostave smo določili na 5 x 5 cm (25 cm2) iz praktični razlogov, ker je to
standardizirana velikost zložencev, ki jih uporabljamo v bolnišnicah. S preizkušanjem smo
nato ugotovili, da za prepojitev zložencev z NaOH zadošča 5 ml NaOH.
S takšnim pristopom smo zagotovili, da je bila v drugem delu poskusa pri vseh
prostovoljcih koža izpostavljena enaki površini (25 cm2), količini (5 ml), koncentraciji
NaOH (15%) in tudi času (55 sekund).
Za preverjanje bolečine, smo uporabili bolečinsko lestvico od 0 do 10 (0 - ni bolečine, 10 najhujša možna bolečina) (Pirc,2005). Površino rdečine pa smo določili s pomočjo
izračuna mrežne karte s kvadratki, velikimi 2 x 2 mm v velikosti 5 x 5 in 7 x 7 cm.
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Slika 3: Mrežna karta za določitev površine kožne rdečine

3.3 Prostovoljci
Za pomoč pri raziskavi smo se obrnili na Gasilsko brigado Ljubljana (v nadaljevanju GBL)
s prošnjo za testiranje. Poveljnik GBL nam je prošnjo odobril in nam omogočil, da smo v
času dnevne izmene testirali poklicne gasilce. V raziskavo je bilo tako vključenih 36
poklicnih gasilcev GBL. Gasilci so v raziskavo stopili prostovoljno po natančni seznanitvi
poteka in namena raziskave. Privolitev v raziskavo so potrdili s podpisom obrazca
Obveščen pristanek (Priloga 3: Prošnja za izvedbo raziskave na Gasilski brigadi
Ljubljana). Po končani raziskavi so bili seznanjeni z rezultati in z njihovim pomenom. Pri
prostovoljcih smo opravili anamnezo o morebitnih boleznih in zdravljenih, predvsem o
kožnih boleznih in alergijah ter celjenju preteklih ran. Opravili smo tudi osnovni klinični
pregled (telesna temperatura, krvni tlak, pulz, frekvenca dihanja).
Prostovoljce smo razdelili v dve skupini s pomočjo žreba zloženega listka. Vsak
prostovoljec je pred začetkom izvlekel listek, na katerem je bila označena skupina 1 ali 2.
Z oznako 1 je bilo označenih 8 listkov, z oznako 2 pa 28 listkov. Prostovoljci, ki so
izvlekli številko 1 so kontrolna skupina, ki jim po nanosu dražilne kemikalije mesta nanosa
nismo izpirali. Ostalim 28 prostovoljcem smo naključno izpirali kemikalijo z vodo ali
Diphoterinom®.
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3.4 Izpostava dražilni kemikaliji
V raziskavi smo uporabili 15% (NaOH), ki po 55 sekundah stika s kožo povzroči draženje
kože z lokalno bolečino in rdečino (preizkušeno v predhodnih poskusih na raziskovalcih).
Raztopino NaOH so pripravili na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. S pomočjo brizge smo
enakomerno nanesli 5 ml 15% NaOH po kvadratnem zložencu s površino 25 cm2 in jo za
55 sekund položili prostovoljcem na medialno, neporaščeno stran podlakti.
Po 55 sekundah smo odstranili zloženec in prostovoljci so ocenili stopnjo bolečine s
pomočjo bolečinske lestvice (0-10; 0 - ni bolečine, 10 - najhujša možna bolečina)(Pirc,
2005), nato smo prostovoljcem začeli izpirati izpostavljeni dela telesa z vodo ali
Diphoterine®, razen pri kontrolni skupini.

3.5 Izpiranje kože
Za izpiranje kože smo uporabili 200 ml pršilnike napolnjene z vodo ali Diphoterine®.
Pršilke smo pred poskusom predali tretji osebi, ki je prekrila oznake z neprosojnim
papirjem bele barve, tako da preiskovanci in raziskovalci med izpiranjem kože nismo
vedeli, kaj uporabljamo za spiranje kože (dvojno slepi poskus). Tretja oseba je prekrite
razpršilnike tudi označila s številkami od 1 do 28 in podatke o tem zapisala na papir ter jih
dala v zaprto kuverto, ki smo jo odprli šele na koncu poizkusa.
Diphoterine® je brez barve in vonja, tako kot voda, zato raziskovalci in prostovoljci tudi
na osnovi zgleda in vonja nismo mogli ločiti pršilk z vodo in Diphoterine®. Pršilnike z
vodo ali Diphoterine® označene s številkami smo po naključnem vrstnem redu uporabljali
za spiranje 28 prostovoljcev.
Z izpiranjem kože s pršilko napolnjeno z vodo ali Diphoterine® smo pričeli takoj po 55
sekundni izpostavi 15% NaOH. Kožo smo izpirali 2 minuti in pri tem izpraznili 200 ml
pršilnik (200 ml razpršilnik se izprazni v 2 minutah). Pršilniki so bili med izpiranjem
oddaljeni 10 cm od kože in pravokotno usmerjeni glede na površino kože. Med izpiranjem
(po 1 minuti) in po končanem izpiranju (po 2 minuti) so prostovoljci ocenili stopnjo
bolečine. Bolečino in spremembo barve kože smo ocenili še po 15, 60, 120, 240 in 360
18

minut po izpiranju. Kontrolni skupini 8 prostovoljcev kože nismo izpirali. Bolečino in
rdečino kože smo spremljali v enakem časovnem obdobju kot prostovoljcem, ki smo jim
prizadeti del telesa spirali.
Po končanem poizkusu smo preverili, s katerim sredstvom smo izpirali in prostovoljcem
posredovali podatke, ali smo jih izpirali z vodo ali Diphoterine®. Podatke o bolečini in
trajanju ter intenzivnosti rdečine smo nato razdelili glede na vrsto izpiranja in kontrolno
skupino.

3.6 Statistična obdelava podatkov
Podatke smo prikazali s pomočjo aritmetične sredine in standardnih napak, če ni v besedilu
označeno drugače.
Pri statistični analizi razlik prisotnosti bolečine in rdečine med skupinami smo uporabili
Kruskal-Wallisov in Mann-Whitneyev test.
Pri statistični analizi razlik med velikostjo površine rdečine in stopnjo bolečine med
skupinama smo uporabili analizo variance z Bonferronijevo korekcijsko metodo.
Pri preizkušanju hipotez smo upoštevali p < 0,05 za statistično značilen.
Rezultate smo obdelali s statističnim programom SPSS 11.5 (Statistical Package for Social
Sciences; SPSS Inc., Chicago, ZDA).
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4 REZULTATI
4.1 Predstavitev vzorca
V raziskavi je sodelovalo 36 zdravih poklicnih gasilcev GBL. Vsi prostovoljci so bili
moški. Povprečna starost vseh vključenih gasilcev v raziskavi je bila 38 let.

17%
33%

28%

20-30 let
30-40 let
40- 50 let
nad 50 let

22%

Slika 4: Delež prostovoljcev glede na starost
Povprečna starost v kontrolni skupini je 32 let, v drugi skupini pri izpiranju z vodo 37 let in
v tretji skupini pri izpiranju z Diphoterinom® 40 let. Starost prostovoljcev se med
skupinami ni statistično pomembno razlikovala. Nihče ni imel kožne bolezni ali znane
alergije na kemikalije.
Pri statističnih izračunih smo uporabili rezultate le 35 prostovoljcev. Enega prostovoljca
smo izključili tekom raziskave, ker nismo zbrali vseh podatkov.
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4.2 Bolečina po izpostavi NaOH
Po 55 sekundni izpostavi NaOH se je bolečina pojavila pri 88 % prostovoljcev (31/35).
Stopnjo bolečine so ocenili od 1 do največ 4 (bolečinska lestvica 0-10). Povprečna stopnja
bolečine je bila 1,7 ± 1,1. Bolečine ni čutilo 12% prostovoljcev (4/31) (Tabela 2).
Tabela 2. Pojav in stopnja bolečine pri prostovoljcih izpostavljenih NaOH in izpranih z
vodo ali Diphoterinom®
Čas

po

začetku Skupina
izpostavljena NaOH
izpostave NaOH
(kontrolna skupina)
(št. prostovoljcev z

Skupina
izpostavljena NaOH
in izprana z vodo
(št. prostovoljcev z

bolečino/št. vseh

bolečino/št. vseh

prostovoljcev;

prostovoljcev;

povprečna stopnja

povprečna stopnja

bolečine pri

bolečine pri

prostovoljcih z

prostovoljcih z

bolečino) (n=8)

bolečino) (n=14)

Skupina
izpostavljena NaOH
in
izprana
z
Diphoterinom®
(št. prostovoljcev z
bolečino/št. vseh
prostovoljcev;
povprečna stopnja
bolečine pri
prostovoljcih z
bolečino) (n=13)

55 sekund

8/8; 2,1 ± 1,0

11/14; 2,3 ± 0,9

11/13; 1,7 ± 0,6

2 minuti

7/8; 2,3 ± 1,0

3/14; 1,3 ± 0,6

1/13; 1

3 minute

7/8; 2,0 ± 1,2

0/14; 0

0/13; 0

15 minut

6/8; 1,8 ± 0,8

0/14; 0

0/13; 0

60 minut

5/8; 1,2 ± 0,4

0/14; 0

0/13; 0

120 minut

1/8; 1

0/14; 0

0/13; 0

240 minut

0/8; 0

0/14; 0

0/13; 0

360 minut

0/8; 0

0/14; 0

0/13; 0

Prisotnost bolečine ocenjena (da/ne) se po 55 sekundah izpostave NaOH med vsemi tremi
skupinami prostovoljcev ni statistično pomembno razlikovala (p = 0,39) (Tabela 2). Prav
tako se med vsemi tremi skupinami ni razlikovala stopnja bolečine (0 - 10) ocenjena takoj
po izpostavi NaOH (p = 0,39).
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4.2.1. Bolečina po izpostavi NaOH in izpiranju z vodo in
Diphoterinom®

V prvi skupini prostovoljcev (kontrolna skupina) se je po 55-sekundni izpostavi NaOH
bolečina pojavila pri 100 % prostovoljcev (8/8).

Prostovoljci, vključeni v kontrolno

skupino, so bolečino ocenili s povprečno vrednostjo 2,1 ± 1,0; največja stopnja bolečine je
bila 4 stopnja. Bolečina se je pri prostovoljcih v kontrolni skupini postopno zniževala in pri
vseh popolnoma izzvenela po 4 urah (tabela 2, slika 5).

Legenda:
0 - 4 = stopnja bolečine
P1 – P8 = številka prostovoljca
55 sek - 360 min = čas od začetka poskusa
Slika 5: Stopnja bolečine pri prostovoljcih izpostavljenih le NaOH (kontrolna skupina)
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V drugi skupini prostovoljcev, ki smo jo po izpostavi NaOH izprali z navadno vodo, je
bolečino po 55 sekundni izpostavi NaOH občutilo 86% le-teh (11/14). Povprečna stopnja
bolečine je bila 2,3 ± 0,9; največja stopnja bolečine je bila 4. Po prvi minuti izpiranja z
vodo je bolečino čutilo le še 21% prostovoljcev (3/14), povprečna stopnja bolečine je bila
1,3 ± 0,6; najvišja ocenjena bolečina pa 2. Na koncu 2-minutnega izpiranja z vodo oziroma
3 minute po začetku poskusa, nihče od prostovoljcev ni več čutil bolečine (0/14). Bolečina
se tekom nadaljnjega 6 urnega opazovanja ni ponovila pri nobenem od prostovoljcev
(0/14) (Tabela 2, Slika 6).

Legenda:
0 - 4 = stopnja bolečine
P1 – P14 = številka prostovoljca
55 sek - 360 min = čas od začetka poskusa
Slika 6: Stopnja bolečine pri prostovoljcih izpostavljenih NaOH in izpranih z vodo
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V tretji skupini prostovoljcev, ki smo jih po izpostavi NaOH izprali z Diphoterinom®, je
bolečino po 55 sekundni izpostavi NaOH občutilo 85% prostovoljcev (11/13). Povprečna
stopnja bolečine je bila 1,7 ± 0,6; največja stopnja bolečine je bila 3. Po prvi minuti
izpiranja z Diphoterinom je bolečino občutil le še en prostovoljec (7%, 1/13), ki je
bolečino ocenil z najnižjo stopnjo (1). Na koncu 2-minutnega izpiranja z Diphoterinom
oziroma 3 minute po začetku poskusa, nihče od prostovoljcev ni več čutil bolečine (0/13).
Bolečina se v času nadaljnjega 6-urnega opazovanja ni ponovila pri nobenem prostovoljcu
(0/13) (Tabela 2, Slika 7).

Legenda:
0 - 4 = stopnja bolečine
P1 – P13= številka prostovoljca
55 sek - 360 min = čas od začetka poskusa
Slika 7: Stopnja bolečine pri prostovoljcih izpostavljenih NaOH in izpranih z
Diphoterinom®
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4.2.2 Primerjava prisotnosti in stopnje bolečine med skupinami

4.2.2.1 Primerjava prisotnosti in stopnje bolečine med skupinami
po izpostavi NaOH in 1 minuti izpiranja z vodo ali Diphoterinom®
Prisotnost bolečine (da/ne) ocenjena po 1 minuti izpiranja z vodo ali Diphoterinom® (2
minuti po začetku poskusa) se je med vsemi tremi skupinami statistično pomembno
razlikovala (p = 0,01). Nadaljnja primerjava prisotnosti bolečine med posameznimi
skupinami je pokazala, da je prisotnost bolečine pri kontrolni skupini, ki je po izpostavi
NaOH nismo izpirali, pomembno pogostejša (7/8) kot pri skupini, ki smo jo izprali z vodo
(3/14) (p = 0,01 ) in skupini, ki smo jo izprali z Diphoterinom® (1/13) (p = 0,01). Med
skupinama, ki smo ju izpirali z vodo (3/14) in Diphoterinom® (1/13) pa po eni minuti
izpiranja ni bilo statistično pomembne razlike v prisotnosti bolečine (p = 0,32) (Tabela 2,
Slika 8).
Statistična primerjava stopnje jakosti bolečine (lestvica 0 - 10) 1 minuto po izpiranju z
vodo in Diphoterinom® ni bila izvedljiva zaradi premajhnega števila prostovoljcev s
prisotno bolečino v posameznih skupinah, npr. v skupini izprani z Diphoterinom® je imel
bolečino po izpiranju le en prostovoljec (1/13).
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p=0.01
p=0.01
p=0.32

STOPNJA BOLEČINE (0-10)

4

3

2

1

0
NaOH

NaOH + voda

NaOH+Dipho

Slika 8: Primerjava prisotnosti in stopnje bolečine po izpostavi NaOH in 1 minuti izpiranja
z vodo ali Diphoterinom®

4.2.2.2 Primerjava prisotnosti in stopnje bolečine med skupinami
po izpostavi NaOH in 2 minutah izpiranja z vodo ali
Diphoterinom®
Prisotnost bolečine (da/ne) ocenjena po 2 minutah izpiranja z vodo ali Diphoterinom® (3
minute po začetku poskusa oziroma ob zaključku izpiranja) se je med vsemi tremi
skupinami statistično pomembno razlikovala (p = 0,01). Nadaljnja primerjava prisotnosti
bolečine med posameznimi skupinami je pokazala, da je prisotnost bolečine pri kontrolni
skupini, ki je po izpostavi NaOH nismo izpirali (7/8), pomembno pogostejša, kot pri
skupini, ki smo jo izprali z vodo (0/14) (p = 0,01 ) in skupini, ki smo jo izprali z
Diphoterinom® (0/13) (p = 0,01). Med skupinama, ki smo ju izpirali z vodo (0/14) in
Diphoterinom® (0/13) pa na koncu izpiranja ni bilo statistično pomembne razlike v
prisotnosti bolečine (p = 1,00), saj je le ta prenehala pri vseh prostovoljcih (Tabela 2, Slika
9).
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Statistična primerjava stopnje jakosti bolečine (lestvica 0-10) po dveh minutah izpiranja z
vodo in Diphoterinom® ni bila izvedljiva zaradi odsotnosti bolečine pri vseh prostovoljcih,
ki smo jih izpirali z vodo ali Diphoterinom®.

p=0.01
p=0.01
p=1.00

STOPNJA BOLEČINE (0-10)
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3

2

1

0
NaOH

NaOH + voda

NaOH+Dipho

Slika 9: Primerjava prisotnosti in stopnje bolečine po izpostavi NaOH in 2 minutah
izpiranja z vodo ali Diphoterino®

4.2.2.3 Primerjava prisotnosti in stopnje bolečine med skupinami
15 in 60 minut po izpostavi NaOH in 2 minutah izpiranja z vodo
ali Diphoterinom®

Prisotnost bolečine (da/ne) ocenjena po 15 in 60 minut izpostavi NaOH in izpiranju z
vodo ali Diphoterinom® se je med vsemi tremi skupinami statistično pomembno
razlikovala (p = 0,01 in p = 0,01). Nadaljnja primerjava prisotnosti bolečine med
posameznimi skupinami je pokazala, da je prisotnost bolečine pri kontrolni skupini, ki je
po izpostavi NaOH nismo izpirali (6/8 in 5/8, glede na čas), pomembno pogostejša, kot pri
skupini, ki smo jo izprali z vodo (0/14 in 0/14) (p = 0,01 ) in skupini, ki smo jo izprali z
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Diphoterinom® (0/13 in 0/13) (p = 0,01). Med skupinama, ki smo ju izpirali z vodo (0/14)
in Diphoterinom® (0/13) pa 15 in 60 minut po začetku poskusa ni bilo statistično
pomembne razlike v prisotnosti bolečine (p = 1,00), saj je le-ta že izzvenela pri vseh
prostovoljcih (Tabela 2, Slika 10).
Statistična primerjava stopnje jakosti bolečine 15 in 60 minut po začetku poskusa ni bila
izvedljiva zaradi odsotnosti bolečine pri vseh prostovoljcih, ki smo jih izpirali z vodo ali
Diphoterinom®.

p=0.01
p=0.01
p=1.00
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NaOH + voda

NaOH+Dipho

Slika 10: Primerjava prisotnosti in stopnje bolečine 15 minut po izpostavi NaOH in 2
minutah izpiranja z vodo ali Diphoterinom®
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4.2.2.4 Primerjava prisotnosti in stopnje bolečine med skupinami
120, 240 in 360 minut po izpostavi NaOH in 2 minutah izpiranja z
vodo ali Diphoterinom®

Prisotnost bolečine 120, 240 in 360 minut po izpostavi NaOH in izpiranju z vodo ali
Diphoterinom® se med vsemi tremi skupinami ni statistično pomembno razlikovala (p =
0,18, p = 1,00 in p = 1,00; glede na čas) (Tabela 2, Slika 11).

p=1.00
p=1.00
p=1.00

STOPNJA BOLEČINE (0-10)
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Slika 11: Primerjava prisotnosti in stopnje bolečine 120 minut po izpostavi NaOH in 2
minutah izpiranja z vodo ali Diphoterinom®
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4.3 Rdečina kože po izpostavi NaOH in izpiranju z vodo ali
Diphoterinom®

Prisotnost in površina pordele kože, ki smo ju ocenjevali po 55 sekundah izpostavitve
NaOH se v 55 sekundah in v 2 - 3 minutah po nanosu ni več pokazala rdečina pri nobeni
skupini. Prisotnost rdečine smo lahko ocenili pri 15, 60, 120, 240 in 360 minutah po 55
sekundni izpostavi NaOH. Kontrolna skupina (Slika 12) in 2-minutnem izpiranju z vodo
(Slika 13) ali Diphoterinom® (Slika 14) sta prikazani v tabeli 3.
Tabela 3: Prisotnost in površina rdečine pri prostovoljcih izpostavljenih NaOH in izpranih
z vodo ali Diphoterinom®
Čas po
začetku

Skupina izpostavljena
NaOH
Št. prostovoljcev z

izpostave

rdečino / št. vseh

NaOH

prostovoljcev;
povprečna površina
rdečine pri
prostovoljcih z rdečino
(cm2) (n=8)

Skupina izpostavljena
NaOH in izprana z
vodo
Št. prostovoljcev z

Skupina izpostavljena
NaOH in izprana z
Diphoterinom®
Št. prostovoljcev z

rdečino / št. vseh

rdečino / št. vseh

prostovoljcev;

prostovoljcev;

povprečna površina

povprečna površina

rdečine pri

rdečine pri

prostovoljcih z rdečino

prostovoljcih z rdečino

(cm2) (n=14)

(cm2) (n=13)

15 minut

8/8; 3,7 ± 2,0

5/14; 1,2 ± 1,0

2/13; 1,6 ± 0,1

60 minut

8/8; 10,5 ± 5,9

3/14; 3,1 ± 3,1

3/13; 1,4 ± 0,7

120 minut

8/8; 3,1 ± 3,0

3/14; 1,7 ± 1,6

2/13; 0,9 ± 0,6

240 minut

4/8; 1,0 ± 0,2

2/14; 1,8 ± 1,7

0/13; 0

360 minut

0/8; 0

0/14; 0

0/13; 0
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V prvi skupini prostovoljcev (kontrolna skupina) je bila 15 minut po izpostavi NaOH
rdečina kože vidna pri vseh prostovoljcih (100%; 8/8). Povprečna površina rdečine je bila
po 15 minutah 3,7 ± 2,0 cm2. Po 60 in 120 minutah po začetku poskusa je bila rdečina še
vedno vidna pri vseh prostovoljcih (100 %; 8/8), s povprečno površino rdečine 10,5 ± 5,9
cm2 in 4,1 ± 3,0 cm2. V času naslednjih 2 ur je bolečina pri štirih prostovoljcih izzvenela,
tako da je bila 240 minut po začetku poskusa rdečina kože vidna le še pri 50%
prostovoljcev (4/8) in njihova povprečna površina rdečine se je pomembno zmanjšala (1,0
± 0,2 cm2). Po 6 urah je rdečina izzvenela pri vseh prostovoljcih (0/8) (Tabela 3, Slika 12).

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Legenda:
0 - 18 = površina rdečine izražena v cm2
P1 – P8 = številka prostovoljca
15- 360 min = čas od začetka poskusa
Slika 12: Površina rdečine kože pri prostovoljcih izpostavljenih le NaOH (kontrolna
skupina)
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V drugi skupini prostovoljcev, ki smo jih po izpostavi NaOH izprali z navadno vodo, je
bila 15 minut po izpostavi NaOH vidna rdečina kože pri 35% prostovoljcev (5/14).
Povprečna površina rdečine po 15 minutah je bila 1,2 ± 1,0 cm2. Po 60 in 120 minutah po
začetku poskusa je bila rdečina vidna le še pri 21% prostovoljcev (3/14) s povprečno
površino rdečine 3,1 ± 3,1 cm2 in 1,7 ± 1,6 cm2. Tekom naslednjih 2 ur je bolečina
izzvenela še pri enem prostovoljcu, tako da je bila 240 minut po začetku poskusa vidna le
še pri 14% prostovoljcev (2/14) in njihova povprečna površina rdečine je bila 1,8 ± 1,7
cm2. Po 6 urah je rdečina izzvenela pri vseh prostovoljcih (0/14) (Tabela 3, Slika 13).
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1

P14

P13

P12
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P10

P9

P8

P7

P5

P6

P1
P2
P3
P4

0

Legenda:
0 - 7 = površina rdečine izražena v cm2
P1 – P14 = številka prostovoljca
15- 360 min = čas od začetka poskusa
Slika 13: Površina rdečine kože pri prostovoljcih izpostavljenih NaOH in izpranih z vodo
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V tretji skupini prostovoljcev, ki smo jih po izpostavi NaOH izprali z Diphoterinom®, je
po 15-minutni izpostavi NaOH vidna rdečina kože pri 15% prostovoljcev (2/13).
Povprečna površina rdečine po 15 minutah je bila 1,6 ± 0,1cm2. Po 60 minutah od začetka
poizkusa se je rdečina pojavila še pri enem prostovoljcu, tako da je bila rdečina vidna pri
23% prostovoljcev (3/13) s povprečno površino rdečine 1,4 ± 0,7 cm 2. 120 minut po
začetku poskusa je bila rdečina ponovno vidna le pri dveh prostovoljcih (15 %; 2/13) s
povprečno površino le 0,9 ± 0,6 cm2. Po 4 urah opazovanja je rdečina dokončno izzvenela
pri vseh prostovoljcih (0/14) (Tabela 3, Slika 14).
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Legenda:
0 - 2 = površina rdečine izražena v cm2
P1 – P13 = številka prostovoljca
15- 360 min = čas od začetka poskusa
Slika 14: Površina rdečine kože pri prostovoljcih izpostavljenih NaOH in izpranih z
Diphoterinom®
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4.3.1 Primerjava prisotnosti in površine rdečine med skupinami
po izpostavi NaOH in izpiranju z vodo ali Diphoterinom®

4.3.1.1 Primerjava prisotnosti in površine rdečine med skupinami
15 minut po izpostavi NaOH in izpiranju z vodo ali Diphoterinom®

Prisotnost rdečine (da/ne), ocenjena 15 minut po izpostavi NaOH in izpiranju z vodo ali
Diphoterinom®, se je med vsemi tremi skupinami statistično pomembno razlikovala (p =
0,01). Nadaljnja primerjava prisotnosti rdečine med posameznimi skupinami je pokazala,
da je prisotnost rdečine pri kontrolni skupini, ki je po izpostavi NaOH nismo izpirali,
pomembno pogostejša (8/8) kot pri skupini, ki smo jo izprali z vodo (5/14) (p = 0,01 ) in
skupini, ki smo jo izprali z Diphoterinom® (2/13) (p = 0,01). Med skupinama, ki smo ju
izpirali z vodo (5/14) in Diphoterinom® (2/13), pa 15 minut po začetku poskusa ni bilo
statistično pomembne razlike v prisotnosti rdečine (p = 0,24) (Tabela 3, Slika 15).
Površina rdeče kože, 15 minut po izpostavi NaOH in izpiranju z vodo ali Diphoterinom®,
se je med vsemi tremi skupinami statistično pomembno razlikovala (p = 0,01). Nadaljnja
primerjava površine rdečine med posameznimi skupinami je pokazala, da je površina
rdečine pri kontrolni skupini, ki je po izpostavi NaOH nismo izpirali (3,7 ± 2,0),
pomembno večja kot pri skupini, ki smo jo izprali z vodo (1,2 ± 1,0) (p = 0,01 ) in skupini,
ki smo jo izprali z Diphoterinom® (1,6 ± 0,1) (p = 0,01). Med skupinama, ki smo ju
izpirali z vodo in Diphoterinom® pa 15 minut po začetku poskusa ni bilo pomembne
razlike v površini rdeče kože (p = 1,00) (Tabela 3, Slika 15).
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Slika 15: Primerjava prisotnosti in površine pordele kože 15 minut po izpostavi NaOH in 2
minutah izpiranja z vodo ali Diphoterinom®
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4.3.1.2 Primerjava prisotnosti in velikost površine rdečine med
skupinami 60 minut po izpostavi NaOH in izpiranju z vodo ali
Diphoterinom®

Prisotnost rdečine (da/ne), ocenjena 60 minut po izpostavi NaOH in izpiranju z vodo ali
Diphoterinom®, se je med vsemi tremi skupinami statistično pomembno razlikovala (p =
0,01). Nadaljnja primerjava prisotnosti rdečine med posameznimi skupinami je pokazala,
da je prisotnost rdečine pri kontrolni skupini, ki je po izpostavi NaOH nismo izpirali,
pomembno pogostejša (8/8) kot pri skupini, ki smo jo izprali z vodo (3/14) (p = 0,01 ) in
skupini, ki smo jo izprali z Diphoterinom® (3/13) (p = 0,01). Med skupinama, ki smo ju
izpirali z vodo (3/14) in Diphoterinom® (3/13), pa 60 minut po začetku poskusa ni bilo
statistično pomembne razlike v prisotnosti rdečine (p = 0,92) (Tabela 3, Slika 16).
Površina rdeče kože 60 minut po izpostavi NaOH in izpiranju z vodo ali Diphoterinom®
se je med vsemi tremi skupinami statistično pomembno razlikovala (p = 0,01). Nadaljnja
primerjava površin rdečine med posameznimi skupinami je pokazala, da je površina
rdečine pri kontrolni skupini, ki je po izpostavi NaOH nismo izpirali (10,5 ± 5,9),
pomembno večja kot rdečina pri skupini, ki smo jo izprali z vodo (3,1 ± 3,1) (p = 0,01 ) in
skupini, ki smo jo izprali z Diphoterinom® (1,4 ± 0,7) (p = 0,01). Med skupinama, ki smo
ju izpirali z vodo in Diphoterinom®, pa 60 minut po začetku poskusa ni bilo pomembne
razlike v površini rdeče kože (p = 1,00) (Tabela 3, Slika 16).
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Slika 16: Primerjava prisotnosti in velikost površine pordele kože 60 minut po izpostavi
NaOH in 2 minutah izpiranja z vodo ali Diphoterinom®
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4.3.1.3 Primerjava prisotnosti in površine rdečine med skupinami
120

minut

po

izpostavi

NaOH

in

izpiranju

z

vodo

ali

Diphoterinom®

Prisotnost rdečine (da/ne), ocenjena 120 minut po izpostavi NaOH in izpiranju z vodo ali
Diphoterinom®, se je med vsemi tremi skupinami statistično pomembno razlikovala (p =
0,01). Nadaljnja primerjava prisotnosti rdečine med posameznimi skupinami je pokazala,
da je prisotnost rdečine pri kontrolni skupini, ki je po izpostavi NaOH nismo izpirali,
pomembno pogostejša (8/8) kot pri skupini, ki smo jo izprali z vodo (3/14) (p = 0,01 ) in
skupini, ki smo jo izprali z Diphoterinom® (2/13) (p = 0,01). Med skupinama, ki smo ju
izpirali z vodo (3/14) in Diphoterinom® (2/13) pa 120 minut po začetku poskusa ni bilo
statistično pomembne razlike v prisotnosti rdečine (p = 0,69) (Tabela 3, Slika 17).
Površina rdeče kože 120 minut po izpostavi NaOH in izpiranju z vodo ali Diphoterinom®
se je med vsemi tremi skupinami statistično pomembno razlikovala (p = 0,01). Nadaljnja
primerjava površin rdečine med posameznimi skupinami je pokazala, da je površina
rdečine pri kontrolni skupini, ki je po izpostavi NaOH nismo izpirali (3,1 ± 3,0),
pomembno večja, kot rdečina pri skupini, ki smo jo izprali z vodo (1,7 ± 1,6) (p = 0,01 ) in
skupini, ki smo jo izprali z Diphoterinom® (0,9 ± 0,6) (p = 0,01). Med skupinama, ki smo
ju izpirali z vodo in Diphoterinom®, pa 120 minut po začetku poskusa ni bilo pomembne
razlike v površini rdeče kože (p = 1,00) (Tabela 3, Slika 17).
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Slika 17: Primerjava prisotnosti in površine pordele kože 120 minut po izpostavi NaOH in
2 minutah izpiranja z vodo ali Diphoterinom®
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4.3.1.4 Primerjava prisotnosti in velikost površine rdečine med
skupinami 240 minut po izpostavi NaOH in izpiranju z vodo ali
Diphoterinom®

Prisotnost rdečine (da/ne), ocenjena 240 minut po izpostavi NaOH in izpiranju z vodo ali
Diphoterinom®, se je med vsemi tremi skupinami statistično pomembno razlikovala (p =
0,01). Nadaljnja primerjava prisotnosti rdečine med posameznimi skupinami je pokazala,
da je prisotnost rdečine pri kontrolni skupini, ki je po izpostavi NaOH nismo izpirali,
pomembno pogostejša (4/8), kot pri skupini, ki smo jo izprali z vodo (2/14) (p = 0,03 ) in
skupini, ki smo jo izprali z Diphoterinom® (p = 0,01). Med skupinama, ki smo ju izpirali z
vodo (2/14) in Diphoterinom® (0/13), pa 240 minut po začetku poskusa tudi ni bilo
statistično pomembne razlike v prisotnosti rdečine (p = 0,32), čeprav med prostovoljci, ki
smo jih izprali z Diphoterinom®, nihče ni imel pordele kože (0/13) (Tabela 3, Slika 18).
Površina rdeče kože, 240 minut po izpostavi NaOH

in izpiranju z vodo ali

Diphoterinom®, se med vsemi tremi skupinami statistično ni več pomembno razlikovala (p
= 0,17) (Tabela 3, Slika 18).
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Slika 18: Primerjava prisotnosti in površine pordele kože 240 minut po izpostavi NaOH in
2 minutah izpiranja z vodo ali Diphoterinom®
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4.3.1.5 Primerjava prisotnosti in velikost površine rdečine med
skupinami 320 minut po izpostavi NaOH in izpiranju z vodo ali
Diphoterinom®

Prisotnost rdečine (da/ne), ocenjena v 360 minutah po izpostavi NaOH in izpiranju z vodo
ali Diphoterinom, je pokazala, da nihče od prostovoljcev ni imel rdečine. To potrjuje
primernost modela, ki ne pušča dolgotrajnejših posledic.
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5 RAZPRAVA
V magistrski nalogi smo pripravili model oziroma protokol draženja kože s kemikalijo in
nato protokol tudi uspešno uporabili pri raziskavi učinkovitosti izpiranja kože po izpostavi
dražilni kemikaliji. V klinični toksikologiji so podobne raziskave izredno redke, saj je
njihova izvedba vedno omejena z etičnimi pomisleki oziroma težavami namernega
izpostavljanja ljudi nevarnim kemikalijam. Pri pregledu literature namreč nismo našli
protokola enominutnega kemičnega draženje kože za proučevanje izpiranja kože v sklopu
prve pomoči.
V prvem delu naloge smo zato pripravili protokol draženja kože s kemikalijo s
poskušanjem na lastni koži. Pri tem smo uporabili alkalno kemikalijo NaOH, ki je ena
najpogosteje uporabljenih kemikalij v proizvodnji, laboratorijih in v gospodinjstvu, npr. v
čistilih. Poleg tega so NaOH že uporabili v podobnih poskusih s celičnimi kulturami in
živalskimi modeli izpiranja z vodo in drugimi dekontaminacijskimi sredstvi (Blomet et
al.,2002; Mathieu et al.,2007).
V raziskavi smo najprej uporabili 2 % NaOH, ki je glede na Uredbo (ES) št. 1272/2008
razvrščena med dražilne kemikalije, vendar se izkazalo, da le enominutna izpostava 2 %
NaOH ne povzroči draženja kože. Vzrok je najverjetneje v prekratki izpostavitvi, saj za
nastanek kemijske poškodbe ni pomembna le koncentracija kemikalije, ampak tudi čas
izpostavitve. Časa izpostavitve v naši raziskavi nismo smeli podaljšati preko ene minute,
saj smo v drugem delu raziskave želeli preskusiti delovanje dekontaminacijskega sredstva
Diphoterine®, za katerega proizvajalec navaja, da ga je potrebno uporabiti tekom prve
minute po politju z dražilno in jedko kemikalijo (Hall et al.,2002; Mathieu et al.,2007;
Bodson et al., 2008). Glede na to da nismo mogli podaljšati časa izpostavitve, smo se
odločili za uporabo bolj koncentrirane raztopine NaOH in ugotovili, da se bolečina in
rdečina zanesljivo pojavita po enominutni izpostavitvi 15 % NaOH. V prvem delu
raziskave smo tako pripravili protokol draženja kože s kemikalijo za preizkušanje prve
pomoči pri politjih z dražilnimi kemikalijami, kjer smo 25 cm2 neporaščene kože nadlahti
za 55 sekund izpostavili 5 ml 15 % NaOH.
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Rezultati prvega dela magistrske naloge kažejo na pomanjkljivosti označevanja in
razvrščanja kemikalij med dražilne (oznaka Xi) in jedke (oznaka C) kemikalije le na
osnovi koncentracije kemikalije v pripravku, saj smo s poskusom pokazali, da enominutna
izpostava dražilni koncentraciji (2 %) NaOH glede na opisano razvrstitev ne povzroči
ničesar, poleg tega pa enominutna izpostava »jedki« 15 % NaOH, glede na razvrstitev
Uredbe (ES) št. 1272/2008, deluje le dražilno s prehodno bolečino in rdečino. Pri
razvrščanju kemikalij med dražilne kemikalije, ki povzročajo le dražilen občutek, rdečino
in oteklino, ter jedkimi kemikalijami, ki povzročajo hude opekline in razjede, tako ni
pomembna sama koncentracija kemikalije ali pH, temveč je zelo pomemben tudi čas
izpostavljenosti kemikaliji.
V nadaljevanju magistrske naloge smo primernost protokola oziroma modela kemičnega
draženja kože potrdili tudi na prostovoljcih, saj se je rdečina kože pojavila pri vseh
prostovoljcih, ki smo jih izpostavili 15 % NaOH (kontrola skupina), in je nato postopno
izzvenela v 6 urah. Prehodno bolečino po enominutni izpostavi NaOH je začutilo le 90 %
prostovoljcev, 10% prostovoljcev pa bolečine po izpostavi 15 % NaOH sploh ni občutilo.
Glede na to bi v prihodnje verjetno lahko preizkusili protokol s še bolj koncentrirano
NaOH in s tem dosegli izrazitejše klinične učinke brez trajne poškodbe tkiv. Odsotnost
bolečine pri 10 % prostovoljcev bi lahko deloma pripisali specifičnim lastnostim poklicnih
gasilcev, saj bi lahko le-ti imeli višji bolečinski prag. Ne glede na to pa odsotnost bolečine
pri nekaterih prostovoljcih ni motila nadaljnjega poteka raziskave, saj so bili le-ti v
raziskavi enakomerno porazdeljeni med vse tri skupine glede na vrsto dekontaminacije.
V drugem delu magistrske naloge smo s pomočjo pripravljenega protokola draženja kože z
NaOH preskusili učinkovitost spiranja z vodo in Diphoterine®, ki je amfoterna,
hipertonična in kelatna raztopina, namenjena prvi pomoči pri politjih z jedkimi in
dražilnimi kemikalijami. Diphoterine® je sterilna raztopina, ki pri izpiranju obdrži koristen
mehanični in dilucijski učinek vode. V nasprotju z vodo pa ima Diphoterine® tudi
nevtralizacijsko in absorpcijsko sposobnost in tako poleg pasivne dekontaminacije
omogoča še aktivno dekontaminacijo (Hall et al., 2002; Mathieu et al.,2007; Bodson et
al.,2008). Pri pregledu literature smo ugotovili, da so mnenja o koristnosti vode in
amfoterne, hipertonične in kelatne raztopine Diphoterine® še vedno deljena (Schrage et
al.,2011; Brent et al., 2013), saj ne obstaja prospektivna, randomizirana in dvojno slepa
raziskava o izpiranju politij z jedkimi ali dražilnimi kemikalijami.
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Z našo randomizirano in dvojno slepo raziskavo pa smo potrdili, da izpiranje z vodo in
Diphoterine® statistično pomembno zmanjša stopnjo bolečine ter pojavnost in površino
rdečine kože po izpostavitvi dražilni kemikaliji, nismo pa ugotovili statistično pomembne
razlike med izpiranjem z vodo in Diphoterine® na pojavnost bolečine in rdečine po
izpostavitvi NaOH. Z raziskavo smo pokazali, da je pri prvi pomoči z izpiranjem po
izpostavitvi dražilni kemikaliji pomemben predvsem mehanični in dilucijski učinek
izpiranja. Velika količina vode in Diphoterine® med izpiranjem z mehaničnim učinkom
odstrani dražilne in jedke kemikalije s površine telesa, poleg tega kemikalije, ki so v stiku s
telesom, razredči, s čimer zmanjša oziroma prepreči poškodbo tkiv in prodiranje kemikalij
v telo (Yano et al. 1993, Açikel et al. 2001, Brvar 2013). Dodaten amfoteren in
hipertoničen učinek Diphoterine® pri izpiranju po izpostavitvi dražilni kemikaliji pa je
glede na naše rezultate nepomemben. Ne glede na to pa se je v naši raziskavi nakazovala
večja učinkovitost izpiranja z Diphoterine® pri zmanjšanju bolečine in rdečine pri
izpiranju z Diphoterine® po izpostavitvi NaOH, vendar le to ni bilo statistično pomembno.
Tako je pri izpiranju z vodo po eni minuti bolečino čutilo še 21 % prostovoljcev, pri
izpiranju z Diphoterinom®, pa le še 7 % prostovoljcev. Poleg tega so prostovoljci, pri
katerih smo uporabili za izpiranje Diphoterine®, občutili blažjo stopnjo bolečine, kot
prostovoljci pri katerih smo za izpiranje uporabili vodo. Tudi rdečino kože je 15 minut po
izpiranju z Diphoterine® imelo manj prostovoljcev (15 %), kot je bilo takšnih
prostovoljcev pri izpiranju z vodo (35 %). Poleg tega so imeli prostovoljci, katere smo
izprali z Diphoterine®, eno uro po izpiranju manjšo površino pordele kože, kot so jo imeli
prostovoljci, katere smo izprali z vodo. Po izpiranju z Diphoterine® je rdečina kože tudi
hitreje izzvenela in bila prisotna do največ 2 uri po izpostavi NaOH, pri izpiranju z vodo pa
je bila rdečina vidna še 4 ure po izpostavi NaOH. Zanimivo je tudi, da se pri skupini
prostovoljcev, izpranih z Diphoterine®, površina rdečine po izpiranju ni več večala, ampak
se je le še zmanjševala. V nasprotju s tem pa se je rdečina kože pri skupini brez izpiranja in
skupini, ki smo jo izpirali z vodo, večala do 60 minute in se šele nato začela zmanjševati.
Ne glede na vsa zgornja opažanja o večji učinkovitosti izpiranja z Diphoterine® glede na
izpiranje z vodo pa nam v naši raziskavi le tega ni uspelo statistično potrditi. Vzrok za to bi
lahko bile določene pomanjkljivosti naloge oziroma protokola izpostave kože dražilni
kemikaliji. Na primer, v poskusu bi lahko uporabili višjo koncentracijo NaOH, ki bi
močneje poškodovala kožo, s čimer bi verjetno dobili tudi bolj izrazite razlike med
skupinami prostovoljcev glede na vrsto izpiranja. Možno je, da bi se dodatno amfoterno in
hipertonično delovanje Diphoterine® bolj izkazalo pri hujših kemičnih poškodbah kože,
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saj je Diphoterine® namenjen predvsem prvi pomoči pri politju z jedkimi kemikalijam, ki
močneje poškodujejo kožo in povzročijo razjede kože (Hall et al., 2002; Mathieu et
al.,2007; Bodson et al., 2008). V industrijskih obratih in laboratorijih se pogosto zgodijo
nesreče z nevarnejšimi in bolj koncentriranimi kemikalijami, poleg tega pa lahko pride
tudi do politja večjih in bolj občutljivih delov teles delavcev, na primer po očeh obrazu,
spolovilu itn.
Naslednja pomanjkljivost naše naloge je majhno število prostovoljcev, predvsem
prostovoljcev, ki so imeli po izpiranju z vodo in Diphoterine® še vedno prisotno bolečino
in/ali rdečino, saj nam je majhno število prostovoljcev z bolečino in/ali rdečino po
izpiranju onemogočilo natančnejšo statistično primerjavo med skupinami. Bistvene in
merljive spremembe so bile v našem poskusu vidne namreč samo na začetku poizkusa.
Tudi to bi lahko v prihodnje izboljšali z uporabo še višje koncentracije NaOH. Možno pa je
tudi, da bi pri uporabi druge dražilne ali jedke kemikalije (npr. klorovodikove kisline)
dobili drugačne rezultate, vendar to ne bi smela biti pomanjkljivost naloge, saj naj bi bila
voda in Diphoterine® »univerzalni« dekontaminacijski sredstvi.
V prihodnje tako načrtujemo optimizacijo protokola oziroma modela kemičnega draženja
kože z izrazitejšimi in dolgotrajnejšimi simptomi (npr. bolečina) in znaki (npr. rdečina
kože), ki pa bodo morali biti še vedno le prehodni in ne bodo smeli puščati trajnih posledic,
saj bi bilo to etično nesprejemljivo. Poleg tega nameravamo preizkusiti tudi učinkovitost
spiranja z drugimi dekontaminacijskimi sredstvi, na primer z 0,9 % NaCl (fiziološka
raztopina), fosfatnim pufrom, boratnim pufrom in polietilenglikolom, ki pa se v praksi
redkeje uporabljajo zaradi številnih omejitev (Brvar, 2013). Tako na primer, fosfatni pufer
ni primeren za izpiranje oči in ne deluje na jedke oksidante / reducente, zato teh
dekontaminacijskih sredstev nismo vključili v našo magistrsko nalogo.
Zaključimo lahko, da smo v magistrski nalogi pripravili uporaben protokol draženja kože z
NaOH in potrdili učinkovitost izpiranja z vodo in amfoterno, hipertonično in kelatno
raztopino v prvi minuti po izpostavi dražilni koncentraciji, ni pa nam uspelo prikazati
pomembne razlike med izpiranjem z vodo in amfoterno, hipertonično in kelatno raztopino,
kar pa bomo poskusili narediti v prihodnjih raziskavah z optimizacijo protokola draženja
kože in vključitvijo večjega števila prostovoljcev.
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6 ZAKLJUČEK
Kemikalije se uporabljajo v vseh gospodarskih dejavnostih in veliko delavcev je vsak dan
izpostavljena nevarnimi kemikalijam. Prav tako smo nevarnim kemikalijam izpostavljeni
tudi v domačem okolju. V primeru poškodbe je potrebno pravilno in hitro ukrepanje.
Kemične poškodbe, ki jih povzročajo dražilne ali jedke kemikalije ob politju, lahko
preprečimo s pravilnim rokovanjem oziroma z upoštevanjem navodil pri uporabi
varovalnih sredstev ter s takojšnjim izpiranjem, da preprečimo prodiranje nevarnih
kemikalij skozi povrhnjico kože.
Hipoteze, ki smo si jih postavili pred začetkom raziskave lahko delno potrdimo.
Izpostavitev kože 15 % NaOH za 55 sekund deluje dražilno in povzroči le prehodno
bolečino in rdečino kože, ki izzveni po nekaj urah brez trajnih posledic.
Izpiranje kože z vodo in amfoterno, hipertonično in kelatno raztopino v prvi minuti po
izpostavitvi dražilni koncentraciji NaOH skrajša trajanje in jakost bolečine ter trajanje in
površino rdečine.
Izpiranje kože z amfoterno, hipertonično in kelatno raztopino v prvi minuti po izpostavitvi
dražilni koncentraciji NaOH ni pomembneje učinkovitejše od izpiranja z vodo.
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