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Santrauka
Ašarinės arba pipirinės dujos yra vis dažnesnis žmonių 
savigynos būdas. Dujas savigynai gali įsigyti bet koks 
asmuo, nes leidimo nereikia. Šiame straipsnyje bus ap-
žvelgta ašarinių dujų sudėtis, jų veikimas bei galimi svei-
katos pažeidimai.

Įvadas 
Ašarinės ir pipirės dujos yra nevienalyčių medžiagų gru-

pės, vadinamos riaušių malšinimo, priekabiavimo, neveiks-
numo arba ašarojimo efektą sukeliančiomis medžiagomis. 
Pradėtos naudoti prancūzų armijos karininkų Pirmajame 
pasauliniame kare, dabar visuomenėje naudojamos asmeninei 
apsaugai, jas naudoja ir teisėsaugos agentūros, tramdyda-
mos kovinius subjektus ir kontroliuodamos žmonių minias 
raušių metu [1]. Manoma, kad šios medžiagos nepavojingos 
gyvybei ir teigiama, kad jos sukelia tik ūmų akių skausmą, 
ašarojimą, odos ir kvėpavimo takų dirginimą. 

Tyrimo tikslas - išanalizuoti  bei aptarti įrodymais pa-
grįstą informaciją apie ašarinių dujų poveikį akims.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Pasirinkta taikyti mokslinės literatūros apžvalgą ir ana-

lizę. Informacijos buvo ieškoma PubMed, UpToDate, Google 
Scholar duomenų bazėse. Visateksčiai straipsniai atrinkti, 
jei jų pavadinimas, santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, 
kad tyrimas yra tinkamas šiai apžvalgai. Paieškoje naudoti 
raktažodžiai: ašarinės dujos, ašarotojai, akių sužalojimai, pi-
pirinės dujos, chloracetofenonas (angl. tear gas, lacrimators, 
eye injuries, pepper spray, chloroacetophenone).

Diskusija
Trys dažniausiai ašarinėse dujose naudojamos medžia-

gos yra o-chlorbenzilidenemalononitrilas (CS), chlorace-
tofenonas (CN) ir aliejingosios dervos paprika (OC). Nors 
šnekamojoje kalboje jas vadiname   ašarinėmis dujomis, CN, 
CS ir OC junginiai iš tikrųjų yra ne dujos, o kietosios me-

džiagos, būdamos kambario temperatūroje. Šios medžiagos 
mažai tirpios vandenyje, dauguma ištirpintos organiniuose 
tirpikliuose, todėl jas galima naudoti kaip aerozolius arba 
mikrodaleles. Kitas būdas aerozoliuoti šias medžiagas, yra 
panaudoti aukštos temperatūros dispersiją, paprastai didesnę 
nei 700 laipsnių Celsijaus [1]. Viena iš pirmųjų  pradėtų 
naudoti medžiagų yra CN. Dauguma anksti praneštų CN 
akių sužalojimų buvo sukelti  sprogstamojo tipo ašarinių 
dujų ginklais iš arti. Sprogstamojo tipo ginklo sužalojimas 
susideda iš įvairių komponentų, įskaitant sprogimo jėgą, ter-
minę energiją, šiukšles iš kasetės ir pačią cheminę medžiagą. 
Kadangi CN yra miltelių pavidalo, šie milteliai gali veikti 
kaip dalelės, kurios prasiskverbia į akį ir gali ją pažeisti. At-
sižvelgiant į šių ginklų sudedamąsias dalis, akių sužalojimus 
sukelia ne tik dalelės, bet sprogimas [2]. Manoma, kad CS 
yra mažiau toksiškas už CN ir mažiau tikėtina, jog sukels 
akių sužalojimus [3]. Kitas tyrimas parodė, kad imant abiejų 
medžiagų vienodas koncentracijas, CS sukėlė konjunktyvitą, 
kai CN sukėlė ragenos pažeidimą ir iritą [4]. OC koncentra-
cija purškikliuose svyruoja nuo 1 iki 15 proc., priklausomai 
nuo gamintojo [5]. Nors atlikti išsamūs kapsaicino tyrimai, 
su OC tyrimų atlikta nedaug. Taip gali būti todėl, kad OC 
dažnai naudojamas maisto produktuose ir plačiai laikomas 
mažiausiai toksišku [6]. Pipiriniai purškalai nėra visiškai 
saugūs, nes gauta nemažai pranešimų apie akių komplikacijas 
dėl OC. Aprašyta viena mirtis, susijusi su OC panaudojimu 
prieš sergantįjį astma [7]. Pacientų gydymas, patekus dujoms, 
turi būti pradėtas kaip visada – nuo kvėpavimo funkcijos 
užtikrinimo, tinkamo deguonies tiekimo ir ventiliacijos bei 
hemodinamikos užtikrinimo. Prieš plaunant veidą, jį reikia 
nuvalyti drėgnu rankšluoščiu, kad būtų pašalintos dalelės. 
Norint pašalinti teršalus nuo veido, reikia jį gausiai nuplauti 
vandeniu ir muilu. Jeigu yra smarkus odos pažeidimas, ge-
riausias pasirinkimas yra drėkinimas druskos tirpalu. Kiti 
tirpalai (pienas, kūdikių šampūnas, antacidiniai vaistai) buvo 
ištirti ir gauta prieštaringų duomenų apie jų naudą, tačiau 
daugiau žalos nedaro. Atrodo, kad tyrimų modeliuose am-
foterinis kompleksinis drėkinimo skystis yra veiksmingas 
nukenksminti įvairias chemines medžiagas, patekusias į odą 
ar akis, tačiau dažniausiai jo nėra daugelyje klinikinių aplin-
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kybių, todėl ieškant alternatyvių nukenksminimo skysčių, 
negalima atidėti  nukenksminimo vandeniu [1]. Pirmos mi-
nutės yra labai svarbios nukentėjusiems nuo pipirinių dujų, 
todėl akių drėkinimas vandeniu ar fiziologiniu tirpalu turėtų 
būti pradedamas iškart. Drėkinimas turėtų trukti mažiausiai 
10-20 minučių, bet galima ir ilgiau, jei pacientui ir toliau 
pasireiškia akių dirginimo simptomai. Prieš drėkinimą rei-
kėtų išimti kontaktinius lęšius. Siekiant sumažinti skausmą, 
blefarospazmą ir pagerinti drėkinimą, reikia naudoti vietinį 
anestetiką. Esant CS poveikiui, į drėkinamąjį tirpalą galima 
įpilti muilo arba šampūno, nes CS mažai tirpsta vandenyje. 
Buvo pastebėta, kad amfoterinis kompleksinis drėkinimo 
skystis yra veiksmingas akių drėkinimui ir gali užkirsti kelią 
tolesniam cheminiam akies sužalojimui. Pacientams, paty-
rusiems sunkius cheminius sužalojimus, sisteminiai korti-
kosteroidai gali sumažinti uždegimą. Dėl didelių ragenos 
pažeidimų reikia konsultuotis su oftalmologu [1]. Nors ir 
teigiama, kad ašarinės dujos yra visiškai saugios, vienkartinė, 
o ypač, kartotinė ekspozicija, gali sukelti ilgalaikes akių 
komplikacijas. Pipirinės dujos gali būti labai pavojingos 
žmonėms, sergantiems astma. Specifinių priešnuodžių ap-
sinuodijus nėra, gydymas simptominis.

Išvados
1. Pipirines dujas įsigyti paprasta, jos naudojamos daž-

nai, tačiau gali sukelti stiprų sveikatos pažeidimą.
2. Specifinio priešnuodžio nėra, gydymas simptomi-

nis. 

Literatūra
1. Tidwell RD, Wills BK. Tear Gas and Pepper Spray Toxicity. 

StatPearls Publishing 2022. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK544263/

2. Kim YJ, Payal AR, Daly MK. Effects of tear gases on the eye. 
Surv Ophthalmol 2016;61(4):434-42.

      https://doi.org/10.1016/j.survophthal.2016.01.002

3. Blain PG. Tear gases and irritant incapacitants. 1-chloroacetop-
henone, 2-chlorobenzylidene malononitrile and dibenz[b,f]-1,4-
oxazepine. Toxicol Rev 2003;22(2):103-10.

      https://doi.org/10.2165/00139709-200322020-00005
4. Gaskins JR, Hehir RM, McCaulley DF, Ligon EW. Lacrimating 

agents (CS and CN) in rats and rabbits. Acute effects on mouth, 
eyes, and skin. Arch Environ Health 1972;24(6):449-54.

      https://doi.org/10.1080/00039896.1972.10666123
5. Smith J, Greaves I. The use of chemical incapacitant sprays: a 

review. J Trauma 2002;52(3):595-600.
      https://doi.org/10.1097/00005373-200203000-00036
6. Chan TC, Vilke GM, Clausen J, Clark RF, Schmidt P, Snowden T, 

et al. The effect of oleoresin capsicum 'pepper' spray inhalation 
on respiratory function. J Forensic Sci 2002;47(2):299-304.

      https://doi.org/10.1520/JFS15247J
7. Steffee CH, Lantz PE, Flannagan LM, Thompson RL, Jason DR. 

Oleoresin capsicum (pepper) spray and 'in-custody deaths'. Am 
J Forensic Med Pathol 1995;16(3):185-92.

      https://doi.org/10.1097/00000433-199509000-00001

EFFECTS OF TEAR GAS ON THE EYES AND 
TREATMENT
G.Tamaliūnas

Keywords: tear gas, lacrimators, eye injuries, pepper spray, 
chloroacetophenone.

Summary
Tear gas or pepper spray is an increasingly common way for 

self-defense to spread among people. Gas can be purchased for 
self-defense by any citizen, as they do not need a permit. This ar-
ticle will review the composition of tear gas, its operation and pos-
sible health effects.
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