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 ARSURI CHIMICE-  diagnostic si tratament 

 

Incidenţa leziunilor chimice a crescut şi s-a diversificat progresiv, o dată cu 

procesul de industrializare. In prezent, substanţele care pot provoca arsuri sunt larg 

răspândite, atât în mediul profesional cât şi în cel casnic. 

Intre arsurile termice şi cele chimice există un grad de similaritate: ambele 

produc denaturare proteică şi generează plăgi asemănătoare. Pe de altă parte, între 

cele două mecanisme lezionale există şi deosebiri semnificative: arsurile termice 

sunt produse prin expunere de scurtă durată la temperaturi mari, în timp ce arsurile 

chimice se produc prin acţiunea mai îndelungată a substanţei chimice, în suprafaţă şi 

profunzime, până la îndepărtarea completă a substanţei. In cazul arsurilor termice, 

se produce o coagulare rapidă a proteinelor, prin efect termic, în timp ce în arsurile 

chimice distrucţia proteinelor se produce atât sub acţiunea căldurii, cât şi prin 

mecanisme chimice. 

Gradul de lezare tisulară, ca şi nivelul de toxicitate sistemică sunt date de natura 

chimică a substanţei, concentraţia acesteia, durata expunerii şi mecanismul de 

acţiune. 

În funcţie de mecanismul de acţiune, agenţii chimici ce pot provoca arsuri pot fi: 

• substanţe reducătoare – acţionează prin reducerea legăturilor amidice, reacţie 

exotermă (alchil mercuric, diboran, litium aluminium hidrid); 

• substanţe oxidante - acţionează prin adăugarea unui atom de oxigen, sulf sau 

halogen la structura proteinelor, ceea ce alterează funcţionalitatea acestora 

(hipoclorit de sodiu, permanganat de potasiu, peroxizi, acid cromic); 

• substanţe corozive – corodează tegumentul şi produc denaturări proteice 

masive (fenoli, hidroxid de sodiu, potasiu, amoniu şi calciu); 

• substanţe toxice plasmatice -formează esteri cu proteinele sau inhibă ioni 

anorganici, care sunt necesari funcţiei celulare normale (acid formic, acetic, oxalic, 

hidrofluoric); 

• substanţe desicante - agenţi higroscopici, care extrag apa din ţesuturi, în cadrul 

unor reacţii de obicei exoterme (acid sulfuric concentrat); 

• substanţe vezicante - acţionează prin alchilarea ADN; produc vezicule, ca 

urmare a eliberării de proteaze din lizozomii celulelor bazale alterate. 

In funcţie de clasificarea chimică, se poate discuta acţiunea acizilor şi a bazelor. 

• Acizii - sunt substanţe care donează protoni, deci eliberează ioni de hidrogen 

şi reduc valoarea pH-ului sub 7. Ionii de hidrogen vor protona orice amină sau sit 

carboxilic, ceea ce duce la alterarea structurii proteice. în timp, ionii de hidrogen vor 

cataliza hidroliza proteinelor până la aminoacizi. Acizii pot acţiona şi prin alte 

mecanisme concomitente (desicare, chelare de calciu). 

• Bazele - acceptă protoni; preiau atomi de hidrogen din grupările amine 

protonate şi din grupările carboxilice proteice. În timp, catalizează hidroliza 



2 
 

proteică. Pot acţiona şi prin alte mecanisme concomitente (formare de săruri şi 

săpunuri, acţiune corozivă). 

Principii de tratament 

Intervenţia promptă la locul accidentului este esenţială pentru reducerea 

gravităţii leziunilor şi diminuarea riscului de toxicitate sistemică: 

• îndepărtarea rapidă a hainelor îmbibate (ca măsură de precauţie, pentru a nu 

se produce contaminarea mediului sau a persoanelor din jur); 

• spălarea abundentă a plăgilor şi tegumentelor contaminate. 

Spălarea diluează agentul chimic şi îl îndepărtează de pe tegument, corecteaza 

efectul higroscopic pe care unii agenţi îl au asupra tegumentului. Spălarea trebuie 

practicată folosind cantităţi mari de apă curgătoare, la temperatura de 25-30°C 

(pentru a preveni hipotermia), pe o durată de 15-30 de minute. Este contraindicată 

aplicarea pe plagă a soluţiilor neutralizante, care produc, în majoritatea cazurilor 

tot o reacţie exotermă, ce poate agrava leziunea iniţială. 

Se monitorizează temperatura corporală şi se evaluează impactul toxic 

sistemic pe care agentul cauzal îl poate avea, realizând gazometria si ionograma 

serică - repetate în primele 24-36 de ore sau până la stabilizare metabolică. Faţă de 

cele termice, arsurile chimice necesită adesea analgezie suplimentară. 

Plaga arsă este clasificată şi tratată după aceleaşi principii ca şi în cazul 

arsurilor termice. Particularităţile acesteia sunt caracterul progresiv şi durata mai 

îndelungată a procesului de vindecare. 

Ingestia substanţelor chimice poate provoca leziuni de arsură la nivel buco-

esofagian şi gastric, precum şi reacţii toxice sistemice. Inhalarea vaporilor toxici sau 

aspirarea substanţei în tractul respirator produc arsuri ale căilor aeriene; edemul 

laringian masiv şi rapid instalat, precum şi reacţia severă de bronhospasm pot fi 

fatale. Necesită IOT precoce şi suport ventilator. 

Toxicul poate avea efecte nocive cardio-circulatorii: depresie miocardică, 

scăderea rezistenţei vasculare periferice. In cadrul reanimării lichidiene, aceste 

efecte trebuie compensate, cu menţinerea unui debit cardiac cât mai aproape de 

normal şi a unei oxigenări tisulare adecvate. Dializa poate fi utilă şi necesară, 

pentru a îndepărta toxicul şi produşii acestuia din organism. 

Particularitati 

 

Acidul fluorhidric este considerat cel mai puternic acid anorganic cunoscut; 

datorită capacităţii sale de a dizolva siliciul, este folosit pe scară largă în industria 

sticlei. Este un agent deshidratant şi totodată coroziv, care la contactul cu ţesuturile 

determină lezuni specifice cu o evoluţie particulară. Mecanismul patogenic este 

complex, datorită ionului de fluor, care este solubil în lichidele biologice, formând 

săruri monofluorice instabile; se produce o reacţie de ionizare spontană cu 
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eliberarea ionului de fluor ce se deplasează către metalele bivalente de la nivel 

celular, în special Ca şi Mg. Prin mobilizarea calciului intracelular, funcţia celulară 

este abolită. În acelaşi timp anionii de fluor inhibă complexul enzimatic ATP-aza Na/K 

de la nivelul peretelui celular, generând un eflux masiv de K. Tabloul clinic este 

polimorf, cu leziuni de aspect variabil, în funcţie de concentraţia substanţei, 

suprafaţa contactului lezional şi durata acestuia. Leziunile sunt evolutive, având la 

debut o profunzime inşelătoare. Semnul clinic patognomonic este durerea 

persistentă şi deosebit de intensă, refractară la antialgicele obişnuite. Această durere 

este determinată de efluxul masiv de K de la nivel celular. La concentraţii mari de 

peste 50% efectele locale apar imediat. Durerile sunt intense, iar distrugerile tisulare 

sunt importante, reprezentate de regulă de escare de culoare cenuşie. În cazul 

concentraţiilor mici, sub 20%, tegumentele au la început aspect indemn. Efectul 

congestiv apare tardiv, după un interval de latenţă variabil, de câteva ore pană la 24 

h. Netratate corect, leziunile locale se aprofundează, transformându-se în escare de 

culoare alb-gălbuie, insoţite uneori de decalcifieri ale scheletului subiacent. 

Manifestările sistemice pot fi extrem de grave; nesancţionate la timp, pot deveni 

letale. Paraclinic, se constată modificări specifice ale ionogramei sangvine, 

reprezentate de hipocalcemie marcată (sub 0,65 mmol/l). Anionul de fluor poate 

avea un efect toxic direct asupra fibrelor miocardice. Activând adenilat-ciclaza 

miocardică, stimulează producţia de AMP ciclic, crescând astfel iritabilitatea 

miocardului. Ca urmare a acestor modificări determinate de ionul de fluor, apar o 

serie de tulburări ale ritmului cardiac, refractare la tratament chiar şi după 

reechilibrarea hidroelectrolitică şi normalizarea aspectului ionogramei. Tratamentul 

arsurilor produse cu acid fluohidric constituie o maximă urgenţă. Tratamentul 

general vizează prevenirea fenomenelor toxice sistemice, prin corectarea rapidă a 

ionogramei sangvine. Se administrează calciu giuconic i.v. în doze mari. Pe de altă 

parte, inducerea unei alcaloze metabolice va spori excreţia urinară a ionilor de fluor; 

în cazurile grave pacienţii vor fi dializaţi. 

Tratamentul local se va începe în acelaşi timp cu cel general. Se va practica lavajul 

plăgilor cu mari cantităţi de apă, apoi se va aplica local calciu sub formă de gel sau 

soluţie de calciu gluconic 10%. O altă metodă folosită pentru neutralizarea ionilor de 

fluor este injectarea profundă peri- şi sublezională de calciu gluconic 10% în doze de 
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0,5 ml/ cm2, pană la dispariţia durerii. În cazul arsurilor profunde se va practica 

excizia totală a escarelor pană în plan suprafascial. Datorită tropismului mare pe care 

îl are fluorul pentru ţesuturile aflate în suferinţă (acestea oferindu-i mari 

disponibilităţi de metale bivalente eliberate prin distrugerile celulare), defectul 

rezultat prin excizia ţesuturilor lezate va fi acoperit temporar cu homogrefe 

refrigerate, care vor fi schimbate zilnic. Acoperirea definitivă a defectului se va face 

după 48-96 de ore, folosind autogrefe. În cazul arsurilor întinse prodse de soluţii 

diluate de acid fluorhidric, aspectul lezional poate fi variabil, de la tegumente 

aparent indemne (durerea fiind unicul semn clinic), pană la fenomene congestive 

importante. În astfel de situaţii se vor administra perfuzii intraarteriale de calciu 

gluconic 10% în doze mari, sub controlul tensiunii arteriale.  

Leziunile corneo-conjunctivale necesită irigaţii abundente cu soluţii diluate de calciu 

gluconic 1%, repetate la un interval de aproximativ 2-3 ore timp de 2-4 zile. 

Pacienţii cu leziuni semnificative la nivelul feţei şi suspecţi de arsuri inhalatorii vor fi 

monitorizaţi şi supuşi unui tratament specific: oxigenoterapie şi ventilaţie asistată la 

nevoie. În cazul leziunilor pulmonare se vor administra corticoizi, minim 3 luni. În 

cazul ingestiei de acid fluorhidric lavajul gastric de urgenţă este obligatoriu.  

Fosforul alb este un agent incendiar, folosit în general pentru fabricarea 

arsenalului de război (grenade de mană, bombe). Leziunile produse cu fosfor alb 

sunt deosebit de grave. În prezenţa aerului, acesta se aprinde, degajarea locala de 

căldură având efect exploziv. La contactul cu ţesuturile, acestea sunt intens 

deshidratate, formându-se pentaoxidul de fosfor, anhidrida care în continuare 

consumă apa, transformându-se în acid fosforic. La nivel tisular, fosforul declanşează 

o serie de reacţii clinice în cascadă, proiectilul de fosfor penetrând ţesuturile spre 

profunzime. Leziunile de arsură sunt mixte, rezultate prin combinarea componentei 

termice cu cea chimică. Leziunea locală are un aspect caracteristic de necroză 

profundă şi miros specific de usturoi. Primul ajutor, acordat de regulă la locul 

accidentului presupune îndepărtarea tuturor hainelor, apoi irigaţie cu cantităţi mari 

de apă sau ser fiziologic.  Se pansează umed pe perioada transportului către un spital 

de specialitate. Aceste arsuri sunt considerate mari urgenţe. Pentru identificarea 

agentului lezional şi pentru o corectă apreciere a suprafeţei lezate, local se pot aplica 

soluţii de sulfat de cupru 0,5%; se formează un film subţire de sulfat de cupru de 
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culoare neagră care facilitează identificarea agentului patogen penetrat în ţesuturi. 

Excizia totală a ţesuturilor arse se va face de maximă urgenţă, indiferent de 

întinderea leziunilor. O altă componentă a tratamentului de urgenţă este reanimarea 

hidro-electrolitică. Indiferent de suprafaţa lezată, fosforul are capacitatea de a trece 

în circulaţia sistemică generând grave dezechilibre electrolitice: hipocalcemie şi 

hiperfosfatemie, asociate cu tulburări grave ale ritmului cardiac, chiar moarte subită. 

Monitorizarea nivelului seric de calciu şi fosfaţi precum şi a funcţiei cardiace este 

necesară şi obligatorie pană la stabilizarea pacientului, în cazurile grave pot apare 

complicaţii generale grave, cu hemoliza intravasculară sau insuficienţa hepato-

renală. 

Oxidul de calciu (var nestins) sau hidroxidul de calciu (var stins), determină 

leziuni particulare cu o evoluţie specifică. Este un produs folosit frecvent în 

construcţii, în amestec cu apa, nisip şi pietriş. La contactul cu ţesuturile, oxidul de Ca 

(cimentul) reacţionează cu secreţiile glandelor sudoripare printr-o reacţie exotermă. 

Fiind foarte higroscopic, determină o deshidratare tisulară masivă. În urma reacţiei 

de hidratare, oxidul de Ca se transformă în hidroxid de Ca, compus caustic din grupa 

bazelor tari. Acesta, la rândul său, continuă acţiunea distructivă tisulară printr-un 

mecanism specific substanţelor alcaline. Tratamentul este local, prin indepătarea 

mecanică a resturilor de ciment rămase pe tegument, apoi irigarea cu apă în jet 

puternic, pentru a indepărta cât mai rapid hidroxidul de Ca. De regulă leziunile 

produse de ciment sunt profunde, chiar dacă iniţial par superficiale. Fără un 

tratament corespunzător, evoluţia este lentă şi de regulă septică. Excizia totală 

precoce a ţesuturilor lezate, apoi grefarea reprezintă soluţia ideală pentru aceste 

leziuni. 

Fenolul (acidul carbolic) este o hidrocarbură aromatică, derivată din gudron. 

Acţiunea antiseptică a fenolului a fost prima dată demonstrată în Franţa în anul 1864 

de către Lemaire. Ulterior, acesta a fost recomandat pentru aseptizarea sălilor de 

operaţie, fiind condiţionat sub forma de spray, cu timpul insă, folosirea fenolului ca 

agent terapeutic a fost mult limitată datorită efectelor adverse şi deceselor raportate 

în literatura medicală. S-a constatat că acest produs se resoarbe rapid, chiar şi prin 

tegumentele indemne, trecând şi în circulaţia sistemică, unde se leagă ireversibil de 

albuminele circulante. Efectul citotoxic al fenolului induce rapid modificări ale 
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funcţiei cardiace, în special tulburări de ritm, de tipul aritmiilor ventriculare. Cele mai 

frecvente cazuri de intoxicaţii cu fenol au fost raportate după ingestii accidentale sau 

aplicări tegumentare repetate. În cazul ingestiei, doza letală este sub 1 g, iar leziunile 

tegumentare apar ca urmare a unui contact prelungit. Rezultatul unui astfel de 

contact este necroza urmată de gangrena. Cele mai frecvente efecte secundare 

apărute după contactul cu astfel de substanţe sunt dermatitele şi depigmentărle. În 

ultima vreme, tot mai frecvente au fost cazurile de intoxicaţii cu fenol prin absorbţie 

la nivelul tegumentelor. In astfel de situaţii, un tratament prompt şi corect este de 

importanţă vitală. Foarte utile s-au dovedit irigările cu cantităţi mari de apă. Cel mai 

bun solvent este polietilenglicolul. Acesta se poate folosi pentru curăţarea plăgilor 

după lavaj. Utilă este şi administrarea i.v. de bicarbonat de Na, deşi cercetările 

efectuate pană acum au arătat că nu există posibilitatea de a disocia fenolul de 

albuminele circulante. 

Gazele toxice de luptă sunt agenţi vezicanţi, care cuprind o gamă largă de 

compuşi folosiţi în arsenalul de război: compuşii arsenicali (yperita, lewisita, N-

muştar) şi bazele halogenate (fosgenul). Aceste substanţe distrug sistemele 

enzimatice celulare. Leziunile produse interesează atât tegumentele cât şi ţesutul 

epitelial, mai ales de la nivelul ochilor şi tractului respirator. Primele simptome 

determinate de contactul cu compuşii arsenicali sunt senzaţia de arsură la nivelul 

ochilor şi gâtului, precum şi senzaţia de sufocare. Leziunile tegumentare apar după 

aproximativ  4 h, iniţial sub formă de eritem. După 12-48 h, la nivelul tegumentelor 

expuse apar veziculele, semne clinice patognomonice. Concomitent apare pruritul 

intens localizat în special în regiunea axiiară şi perineală. Din vezicule se evacuează 

un lichid seros, iar după indepătarea lor răman multiple ulceraţii superficiale şi foarte 

dureroase. Expunerea prelungită determină necroze tegumentare, insoţite de 

conjunctivite severe şi uneori chiar de ulcere corneene şi bronşite necrozante. In 

câteva zile, leziunile pulmonare şi bronşice se suprainfectează. În cazurile severe, se 

asociază supresia medulară, complicaţie gravă ce poate fi fatală. Lewisita este cel 

mai cunoscut compus arsenical. Este foarte puternic, iar simptomele clinice apar 

rapid după expunere. Iritaţia ochilor se produce imediat, fiind urmată rapid de 

hipersalivaţie, lăcrimare şi strănut în salve. Fosgenul este cea mai cunoscută bază 

halogenată. După expunere se constată tumefierea rapidă a zonelor expuse, cu 
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formarea imediată a veziculelor. După aproximativ o săptămană la nivelul 

tegumentelor apar escare cu aspect particular şi evoluţie extrem de lentă. Expunerea 

ochilor determină dureri foarte intense şi chiar orbire definitivă. Inhalarea acestor 

gaze determină rapid hipersecreţie bronşică şi edem pulmonar acut, adesea fatal. 

Tratamentul profilactic presupune evitarea contactului, folosind mănuşi şi cizme de 

cauciuc precum şi masca de gaze. Tratamentul se va institui de urgenţă. Hainele se 

vor indepărta cât mai rapid, acestea fiind izolate în pungi speciale. Regiunile expuse 

se vor spăla cu apă în cantităţi mari, iar la nivelul ochilor se vor face irigaţii 

abundente cu apă, ser fiziologic sau bicarbonat de Na 1,26%. Pentru prurit se vor 

administra sedative şi antihistaminice. Veziculele vor fi excizate, aplicându-se 

pansamente cu topice antibacteriene, iar necrozele profunde vor fi tratate 

asemănător arsurilor termice. În cazul leziunilor oculare tratamentul este local şi 

constă în lavajul abundent şi aplicare de unguente cu antibiotice. Leziunile 

respiratorii necesită tratament simptomatic, în cazurile cu aplazie medulară, aceasta 

este de obicei refractară la transfuziile de sânge şi trebuie luat în considerare un 

transplant medular. Tulburările hidro-electrolitice pot apare în etapa iniţială de 

formare a veziculelor, fiind sancţionate terapeutic de urgenţă, prin administrarea de 

soluţii osmotice în perfuzie. 

Evolutie si prognostic 

Prognosticul vital este în general bun, cu excepţia cazurilor în care leziunile 

sunt produse de substanţe ce se absorb pe cale sistemică, determinând complicaţii 

generale grave. În ceea ce priveşte prognosticul vital, acesta este rezervat. Vindecate 

spontan arsurile chimice produc cicatrici vicioase şi inestetice. Procesul de cicatrizare 

este interferat de compuşii chimicoproteici rezultaţi în urma reacţiilor chimice locale 

şi rămaşi la nivel tisular. Aceşti compuşi sunt luaţi ca „non seif’’ de către organism, 

declanşand reacţii autoimune de tip tardiv, care influenţează procesul normal de 

cicatrizare prin stimularea producţiei de colagen şi inhibarea maturării cicatricii. Ca 

urmare, apar cheloide monstruoase şi instabile. Maturarea definitivă se realizează 

foarte lent prin depuneri importante de colagen, generând adesea placarde 

cicatriciale cu aspect tumoral. O altă particularitate a acestor cicatrici este riscul 

foarte crescut de malignizare. Prin urmare, sechelele cicatriciale ale arsurilor chimice 

sunt deosebit de grave, atât din punct de vedere estetic cât şi funcţional. Ele se pot 

preveni numai prin chirurgicalizarea precoce a leziunilor chimice. Adesea, în ciuda 

tratamentului corect, aceşti pacienţi necesită intervenţii chirurgicale reconstructive 

ulterioare. 


