Ethyleenglycol
Toedieningsweg: oraal
Blootstelling en toxiciteit
Volwassenen:
Toxische effecten zijn te verwachten vanaf inname van 200 mg/kg. Potentieel lethale dosis: > 1,4
g/kg [1]
Minimum lethale dosis: ongeveer 100 ml [2]
Minimum toxische dosis: 0,20 ml/kg lichaamsgewicht (ongeveer 14 ml) [3]
Minimum lethale dosis: 1-1,50 ml/kg lichaamsgewicht (ongeveer 100 ml) [3]
10-30 ml van 80-99% ethyleenglycol oplossing is potentieel toxisch. [4]
Een minimum toxische dosis is niet vastgesteld bij kinderen. Toxische effecten zijn waargenomen bij
inname van minder dan 30 ml verdunde ethyleenglycoloplossing (<50%). [4]

Symptomen: metabole acidose, braken, CZS-depressie, hyperoxalurie, hyperoxalemie, acuut
nierfalen en hypocalciëmie. [5] Ethyleenglycol is toxisch voor de lever en nieren, met een fatale
afloop als gevolg. [6,7]
Mechanisme: ethyleenglycol wordt in de lever door alcoholdehydrogenase omgezet in
glycoaldehyde. Aldehyde dehydrogenase zet glycoaldehyde om in glycolzuur (figuur 1). [1]
De toxiciteit wordt vooral veroorzaakt door een aantal toxische metabolieten: glycolzuur en
oxaalzuur. [1] Oxaalzuur kan de cardiac output verminderen, met als gevolg het cheleren van
calcium. [8] Nierfalen wordt veroorzaakt door het afzetten van calciumoxalaatkristallen in de
proximale tubuli. [5] Calciumoxalaatkristallen zijn ook aangetoond in het centrale zenuwstelsel (CZS)
en de vaatwanden. [8] Glycoaldehyde, glycolaat en glycoxalaat veroorzaken een depressie van het
CZS en nieroedeem met als gevolg renale toxiciteit. [8]
Naast een verhoogd glycolzuurgehalte wordt vaak ook een verhoogd lactaatgehalte gevonden. [8] De
oorzaak hiervan is niet duidelijk. Mogelijk speelt de remming van de citroenzuurcyclus en de aerobe
stofwisseling door glycolzuur met daardoor een toegenomen lactaatproductie in de lever een rol. [8]
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Figuur 1 metabolisme van ethyleenglycol. [1]
Advies volgens de literatuur
Zowel bij kinderen en volwassen vermijden vanwege de kans op toxiciteit van de lever en nieren.
Bewaking in de G-Standaard
De bewaking op ethyleenglycol is niet opgenomen in de G-Standaard omdat deze hulpstof voor orale
toediening alleen in Vivotif capsules voorkomt. De hoeveelheid ethyleenglycol hierin zal zal naar
verwachting klein zijn.
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