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AZ ELMÉLET



Definíció

• Méreg: olyan élettelen anyag, amely a szervezetbe 
kerülve 

• 1. önmagában vagy bomlástermékein keresztül        
• 2. fizikokémiai vagy kémiai úton az életfolyamatokat 
• 3. átmenetileg vagy tartósan károsítja, így              
• 4. egészségkárosodást vagy halált okoz. 

• Mérgezés: a méreg által okozott szervezeti 
károsodások együttese.



• Gyógyszerek
• Kábítószerek, élvezeti szerek

• Stimulánsok; hallucinogének; bódítók; kokain

• Ipari, háztartási mérgek
• Marószerek és detergensek; fémes és nemfémes elemek;

alkoholok; szerves oldószerek és szénhidrogének; vérmérgek;
gázok, gőzök, porok

• Mezőgazdasági szerek
• Rovarirtók; gyomirtók; rágcsálóirtók; gombaölők; egyebek

• Növények
• Gombák
• Állatok

• Rovarok; kétéltűek/hüllők; puhatestűek; emlősök



A mérgezés súlyosságát befolyásoló 
tényezők

• A méreg
• Minősége, összetétele
• Állapotformája, halmazállapota
• Mennyisége, koncentrációja, felülete
• Behatásának ideje (c•t=K)
• Bejutásának módja, helye
• Oldódási viszonyai

• A szervezet
• Reakciója, „reakcióideje”
• Általános állapota (máj, vese …..)
• Egyéni érzékenysége (célszerv)
• Hozzászokás



A mérgezés diagnózisa
• Klinikai

• Kórelőzmény
• Betegvizsgálat
• Eszközös vizsgálatok
• Toxikológiai analízis

• Patológiai-igazságügyi
• Kórelőzmény
• A kadáver vizsgálata
• Toxikológiai analízis

• Az eredmény
• Mérgezés gyanítható, valószínűsíthető, bizonyítható vagy 

kizárható
• Az összkép nem értékelhető



A toxikológiai analízis
• Honnan?

• Gyanús anyagból
– étel-, ital-, gyógyszer-, vegyszerminta

• Élőből
– vér, vizelet – széklet, haj, köröm – hányadék, gyomormosó folyadék

• Halottból
– + gyomor-bél és tartalma, zsigeri szervek, agyvíz, csont, bőr, zsír

• Kihantolt tetemből
– + talaj, koporsótöredékek, ruházat

• Hogyan?
• Kvantitatív vizsgálattal
• Kvalitatív/szemikvantitatív vizsgálattal



A klinikus gondolatmenete
• Mérgezés gyanítható

• Típusos helyszín, helyzet, körülmény; kórelőzményi adatok
• Jellegzetes tünetek

• Mérgezés valószínűsíthető
• Gyanú + támogató klinikum

• Mérgezés igazolható
• Gyanú + egyértelmű klinikum és/vagy toxikológiai analízis

• Mérgezés kizárható
• Gyanú + kizáró klinikum és/vagy toxikológiai analízis

• Az összkép nem értékelhető
• Gyanú + bizonytalan klinikum és/vagy toxikológiai analízis



A gyanú felvetése
• MINDIG!!!
• Anamnézis

– Reguláris gyógyszer: mellékhatás, intoxikáció, megvonás

– Típusos helyszín
– pl. fürdőszoba, garázs, sufni, csatorna, borospince, silógödör, gabonaraktár,

vegyi üzem, közút

– Típusos helyzet, körülmény
– pl. szépen felöltözött, ágyban fekvő beteg; búcsúlevél; üres gyógyszeres,

vegyszeres doboz, edény; szétszórt, kifolyt gyógyszer, vegyszer; nem várt
módon hiányzó, „eltűnt” gyógyszer, vegyszer; gomba vagy növényi
maradványok; használt tű, fecskendő, öngyújtó;

– pl. meghibásodott gép, csővezeték, szellőző-, fűtőberendezés; különleges
vagy jellegzetes szag, pl. alkoholos, aromás, acetonos, édeskés, szúrós,
záptojás, fokhagyma, keserűmandula, répa, retek, dohos széna, rothadt
hal, permetszer

– pl. autóbaleset, erőszakos cselekmény, személyi sérüléssel, anyagi kárral
járó cselekmény



– Típusos kórelőzményi adatok
– 1. A beteg vagy szemtanú állítja a mérgezés tényét. 
– 2. A beteg típusos előzményt és tüneteket mond el. 
– 3. Egy helyen, egy időben/rövid időn belül több ember hirtelen, 

hasonló tüneteket produkálva rosszul lesz. 
– 4. Egészségesnek vélt ember váratlanul, hirtelen, más nyilvánvaló okkal 

nem magyarázhatóan rosszul lesz vagy exitál. 
– 5. Nehezen értelmezhető, valószínűtlen tünetkombinációk.

• Jellegzetes tünetek
• Akut

– tudatzavar; kóros légzés; kóros szívritmus és/vagy vérnyomás; hányás,
hasmenés; kóros testhő; epilepsziás görcs, kényszermozgások,
izomremegés, izomfeszítések; különleges vagy jellegzetes lehelet; bőr-
nyálkahártya-vér furcsa színe; külsérelmi nyomok

– hipoxémia, hiperkapnia, metabolikus acidózis (!pH<7.0!), respiratorikus
ac/alk, seK eltérései, kóros Hgb jelenléte, oxigén szaturációs gap

• Krónikus
– központi és perifériás idegrendszeri eltérések, pszichiátriai tünetek;

máj, vese, csontvelő bántalma; szívritmuszavarok



De…

• A diagnózist nehezítheti
» jószándékú félrevezetés („megfáztam”, „elrontottam a gyomrom” 

….)
» vétlen elhallgatás (nem tudja, hogy méreg)
» „pszichés bénultság” („jajistenkém!”)
» bizonytalanság („hááááát!” ….)

• beteg; hetero
» disszimuláció
» szimulálás
» gyermek (fenyítéstől fél)
» ellentmondó információk
» többféle lehetőségre utaló adatok
» „attól, hogy valaki kéményseprő, még lehet katolikus…”
» tömeghisztéria



A munkahipotézis…

• A beteg

– Mérgezett és ez a probléma lényege
– Mérgezett, de más az alapbaj

– Nem mérgezett



A GYAKORLAT



TÉVHITEK

• Toxikológia = részegek, drogosok, öngyilkosok
• A mérgezettek ellátásának nincs értelme

• Legveszélyesebb méreganyagok:
• béta-blokkolók, vérnyomáscsökkentők, altatók
• kígyóméreg, skorpióméreg

• Leginkább veszélyeztetett szerv:
• máj, (vese)



• Az „öngyilkos beteg” mindig hazudik

• Mérgezés = szűk pupillák
• Drog = tág pupillák

• Könnyű nektek, mert van toxikológiai labor

• Toxikológia = gyomormosoda
• A mérgezésekben furosemidet kell adni
• „Könnyű nektek”, mert mindenre van ellenszer
• A toxikológia egyszerű, mert az infúzió kimossa a 

mérgeket



HOGYAN KEZDÜNK NEKI?

• ABCDE szemlélet
• Külsérelmi nyomok; ruházat, kültakaró, szagok; 

izomtónus
• Színlelő beteg leleplezése

• Toxidrómok keresése
• Score-rendszerek: GCS, AVPU, RASS, PSS

• Megfelelő kommunikáció



ABCDE-gyorsvizsgálat – speciális 
szempontok

• ÖNVÉDELEM

• Légút
– nyelv (idegrendszerre ható szerek)
– idegentest (gyógyszer, vegyszer, növényi maradvány, 

gyomortartalom)
– váladék (clozapin, marószerek, organofoszfátok)
– ödéma (marószerek, irritáló gőzök/gázok, növények) 
– spazmus (marószerek, irritáló gőzök/gázok)



• Légzés
– Oxigenizáció? 

• Légzőközpont (neuropszich szerek, alkohol, GHB, pszichoaktív szerek)

• Légzőizmok (növényvédőszerek, kálium, bárium, botulizmus, sztrichnin)

• Tüdőödéma, pneumonitisz (kardiogén – nemkardiogén: szalicilát, 
verapamil, tiazidok; irritáló gázok, füst, etilénglikol, opiátok; aspiráció)

• Bronchospazmus (irritáló gázok, füst, béta-blokkolók, OP…..)
– Légzésszám? 

• Hipoxia
• Acidózis (EG, MeOH; metformin; exogén savak)

• Anyagcsere, sejtlégzés (szimpatomimetikumok, szétkapcsolók)
• Sejtmérgek, vérmérgek (CO, metHb, cianid, H2S, sulfHb)

– Elfekvés – tüdőembolia
– Bradipnoe – mozgatás; naloxon (→ légútbiztosítás)



• Keringés
– Tachiaritmia

• tdpVT (Ik-blokkolók)
• Egyéb speciális VT/VF (feszültségfüggő nátrium-csatorna blokkolók = 

NaCB, metilxantinok, digitálisz, fluorid, extrém katekolaminémia) 
– Bradiaritmia és blokk 

• Szimpatolitikumok, paraszimpatomimetikumok, 
membránstabilizálók, kalcium-csatorna blokkolók (CCB), digoxin, 
izomrelaxánsok; bárium

– Pumpaelégtelenség
• NaCB, nem dihidropiridin CCB, BB; fémek, szénhidrogének; OP és 

egyéb növényvédőszerek
– Hipotenzió

• Hipovolémia
• Kardiogén
• Vazoplégia
• Szepszis



• Neurológia
– (AVPU+)RASS+GCS 
– Színlelő beteg 
– Halmozott görcsrohamok

• metilxantinok, INH, I/b, szimpatomimetikumok,  
neuropszichiátriai szerek, hidrazinok, OP/karbamátok, szerves 
oldószerek

• Egész test/eset
– Külsérelmi nyomok
– Ruházat, kültakaró, színek, szagok
– Izomtónus, rabdomiolízis/crush
– Testhőmérséklet

• adrenerg, antidopaminerg, szerotonerg, antikolinerg, 
hipermetabolikus





Bradikardia Típusos társuló tünetek

Béta-blokkolók RR ↓, vc ↓

Verapamil, diltiazem RR ↓(↓), vc ↑, pH ↓

Digitálisz hányás, seK ↑

Nátrium csatornablokkolók RR →↓, QRS ↑

Kolinerg toxidróm miózis, fokozott szekréciók

Opioid-analgetikus toxidróm RR ↓, szedáció, miózis, légzésdepresszió

Centrális izomrelaxánsok RR ↓, szedáció (konvulzió)

Bárium RR ↑, seK ↓↓

Fluorid seCa ↓↓, seK ↑(↑), seMg ↓↓, bőrelváltozások

Lítium tremor, nisztagmus, diszartria, ataxia, izomrigiditás

Tachikardia Típusos társuló tünetek

Szimpatomimetikus toxidróm RR ↑, midriázis, nyugtalanság, tremor (konvulzió)

Teofillin, koffein RR ↓, seK ↓, pH ↓, hányás (konvulzió)

Antikolinerg toxidróm midriázis, száraz bőr és nyh-k, zavartság

Hipermetabolikus toxidróm hipertermia, verejtékezés

Perifériás értágítók, izomrelaxánsok RR ↓(↓)

Vérmérgek és mérgesgázok fejfájás, szédülés, hányás; acidózis

Hipoxia - megvonás





• Richmond Agitation/Sedation Score
» +4 Combative. Overtly combative, violent, immediate danger to 

staff
» +3 Very agitated. Pulls or removes tube(s) or catheter(s); 

aggressive
» +2 Agitated. Frequent non-purposeful movement, fights ventilator
» +1 Restless. Anxious but movements not aggressive vigorous

» 0 Alert and calm

» -1 Drowsy. Not fully alert, but has sustained awakening (eye-
opening/eye contact) to voice (>10 seconds)

» -2 Light sedation. Briefly awakens with eye contact to voice (<10 
seconds)

» -3 Moderate sedation. Movement or eye opening to voice (but no 
eye contact)

» -4 Deep sedation. No response to voice, but movement or eye 
opening to physical stimulation

» -5 Unarousable. No response to voice or physical stimulation



enyhe 1 közepes 2 súlyos 3
emésztőrendszer hányás, hasmenés, fájdalom

irritáció, I fokú égés a szájban
endoszkópia: eritéma, ödéma

kifejezett/ elhúzódó hányás
II-III fokú égés a szájban, diszfágia
endoszkópia: ulceratív lézió

masszív vérzés, perforáció 
súlyos diszfágia
endoszkópia: ulceratív transzmurális lézió

légzés irritáció, köhögés, enyhe diszpnoe,
bronchospazmus
MRTG: enyhe kóros tünet

elhúzódó köhögés, diszpnoe, stridor

MRTG: közepes tünetek

manifeszt légzési elégtelenség

MRTG: súlyos kóros tünetek
idegrendszer álmosság,ataxia, vertigo

nyugtalanság

enyhe kolinerg tünetek, paresztézia
vizuális, audiotorikus zavar

eszméletlenség-fájdalomérzet
rövid apnoe, bradipnoe
agitáció, delírium, konvulzió
elhúzódó kolinerg tünetek
lokális paralízis

légzésdepresszió
extrém agitáció
GM, státusz epileptikusz,
meningizmus
generalizált paralízis
vakság, süketség
mély kóma ( GCS < 8)

keringés izolált ES
enyhe hipo- hipertenzió

bradikardia/tachikardia
pitvarfibrilláció, I-II fokú AV blokk
iszkémiás jelek
hipo- ill. hipertónia

Lown IV
aszisztólia
AMI
III fokú AV blokk, hipertenzív krízis

metabolizmus enyhe sav-bázis zavar
enyhe elektrolit zavar
enyhe hipoglikémia
rövid hipertermia

sav/bázis zavar (7,15/7,6)
K 2,5/6,5
hipoglikémia (2,5 alatt)
hosszabb hipertermia

pH 7,15 alatt v. 7,7 felett
K 2,5 alatt v. 7,0 felett
hipoglikémia (1,5 alatt )
veszélyes hipo ill. hipertrmia

máj min. enzim emelkedés (2-5x) enzim emelkedés 5-50x májelégtelenség

vese min. protein ill. hematuria masszív protein ill. hematuria
renalis inszuff. creat. 200-500

anuria
creat nagyobb mint 500

vér enyhe hemolízis
10-30% metHb, HbCO 15%-ig

hemolízis, koag. zavar
30-50% metHb, HbCo 15-30%
anémia, thrombocitopénia
leukopénia

masszív hemolízis, koag. zavar
metHb nagyobb mint 50%
HbCO nagyobb mint 30%
súlyos anémia, -pénia

izomrendszer enyhe fájdalom
CPK 250-1500

rigiditás, faszcikuláció
rhabdomiolízis
(CPK 1500-10000)

extrém görcsök
kompartmant szindróma
CPK > 10000

bőr irritáció, I fokú égés v. II fokú égés
10%-ig
lokális duzzanat, prurItusz
enyhe fájdalom
maghőmérséklet 32 oC-ig

II fokú égés 10-50%regionális duzzanat
közepes fájdalom
maghőmérséklet 29-32 oC között

II fokú égés nagyobb mint 50%III-IV fokú 
égések
extenzív duzzanat, légúti obstrukció
maghőmérséklet 29 oC alatt

szem irritáció, lakrimáció kornea abrázió, pontszerű fekély perforáció



• Akut ↔ krónikus

• lítium
• teofillin
• digitálisz

– szalicilát, vas, INH, valproát

• mérgesgázok, vérmérgek (CO, cián, MetHb)

• fémek (Pb, Hg, Cd, Th)

• szénhidrogének



A toxikológiai terápia alappillérei

• Dekontamináció

• Elimináció

• Antidotum és/vagy specifikus terápia

• Szupportív terápia



• Clin Toxicol (Phila). 2013 Mar; 51(3): 140-6
• However, evidence to exclude that gastric lavage could be beneficial in those

situations is also lacking. Until methodologically sound clinical studies are
published demonstrating or excluding that lavage hastens clinical recovery
rates or improves patient outcomes, the conclusion remains the same as in
2004: gastric lavage should not be performed routinely, if at all, for the
treatment of poisoned patients. In the rare situation where gastric lavage
might seem appropriate, clinicians should consider treatment with activated
charcoal or observation and supportive care in place of gastric lavage. New
evidence since 2004 suggests the need to emphasize that gastric lavage should
be performed only where the expertise exists

• Clin Toxicol (Phila). 2005; 43(2): 61-87
• Based on volunteer studies, activated charcoal is more likely to produce benefit

if administered within one hour of poison ingestion. The administration of
activated charcoal may be considered if a patient has ingested a potentially
toxic amount of a poison up to one hour following ingestion.

• Although volunteer studies demonstrate that the reduction of drug absorption
decreases to values of questionable clinical importance when charcoal is
administered at times greater than one hour, the potential for benefit after one
hour cannot be excluded.



• Clin Toxicol. 1999, 37(6): 731-51
• The use of multiple-dose activated charcoal should be considered if the

patient has ingested a life threatening amount of carbamazepine,
dapsone, phenobarbital, quinine, or theophylline, and may obviate the
need for invasive extracorporeal techniques in these cases.

• The optimum dose of charcoal is unknown but it is recommended that after
an initial dose of 50–100 g to an adult, activated charcoal should be
administered at a rate of not less than 12.5 g/h or equivalent. Lower doses
(10–25 g) of activated charcoal may be employed in children less than 5
years of age

• Position paper update: Whole bowel irrigation for
gastrointestinal decontamination of overdose
patients. R. THANACOODY, E. M. CARAVATI, W. G. TROUTMAN, J. HÖJER, B. 
E. BENSON, K. HOPPU, A. ERDMAN, R. BEDRY, and B. MÉGARBANE 

• the conclusion remains the same as in 2004: WBI should not be performed
routinely - but can be considered for potentially toxic ingestions of
sustained-release or enteric-coated drugs, drugs not adsorbed by activated
charcoal (e.g., lithium, potassium, and iron) and for removal of illicit drugs
in body “packers ”or “ stuffers. ”



– Amitől félünk
• verapamil/diltiazem, I/a, I/c, propranolol, digoxin, teofillin, INH, 

fémes vegyületek, halogénezett szénhidrogének, HF, cianidok, 
egyes növényvédő szerek és növények

• dihidropiridin CCB, fenotiazinok, butirofenonok/tioxanténok, ciklusos 
antidepresszánsok (bupropion, venlafaxin), trazodon, dibenzoazepinek, 
ziprazidone, risperidone; lamotrigin, karbamazepin; tramadol; metformin, 
baclofen, tizanidin; etilénglikol, metanol, fémsók, egyes marószerek

– Méregmegkötés a gyomorban
• kalcium (oxálsav, oxalátok, fluorid); magnézium-, nátrium-

szulfát (bárium- és ólomsók); tojásfehérje, albumin (higany, 
réz); Fuller-föld, bentonit, agyagos föld (bipiridill gyomirtók); 
Na-bikarbonát (vas, fém-foszfidok); Na-polisztirén-szulfonát
(káliumsók); paraffin (szénhidrogének); étolaj (fenol és 
származékai); aszkorbinsav oldat (krómsók, szelén)

– Amit le kell mosni
• marószerek, szénhidrogének, HF, növényvédő szerek



– Egyértelmű lineáris dózisfüggőség
• valproát, fenitoin, lítium, teofillin, szalicilát, paracetamol, 

kolchicin, vas, INH, fluorid

– Ürülés, kitapadás
• antidepresszánsok, barbiturát, fenitoin, opiátok; antikolinerg

szerek; aszpirin, vas 
• bupropion, quetiapin, valproát; nitrátok; CCB

– Helyes technika

– Orvosi szén nem köti
• Fémek, fémsók
• Alkoholok, aldehidek
• Savak, lúgok
• Fluorid



– Vértisztítás (teofillin; barbiturát, karbamazepin, lítium, valproát; 
metformin, paracetamol, szalicilát; alkoholok; tallium; hiperkalémia)

• HD
• HP
• AP

– Gyorsított ürülés
• Szén ismételt adása
• Forszírozott diurézis

– Térrendezés
• NaHCO3 (NaCB)

– Megkötés
• Lipid rescue (helyi érzéstelenítők, …?)
• Kelátképzők (fémek)
• Fab (digoxin …. kolchicin, TCA)



– Célra tartás
• Receptor (M, α, β, A, BZD, op, H, 5-HT ……….)
• Enzim (alkohol, folsav, B1, B6, K1, metilénkék, oximok, 

hidroxikobalamin ……..)
• Antitoxin
• Kelátképző

– Cél közelébe lövés
• Ioncsatorna (nátrium, kalcium)
• Cseremechanizmus (magnézium)
• Intracelluláris anyagcsere (inzulin)
• Egyéb
• Oxigén!!!



Amit ki kell iktatni

Amit………………………                      Amivel     ..………………………

• benzodiazepinek
• NaCB
• CCB
• BB
• digitálisz
• QTc↑
• teofillin
• INH
• EG, MeOH
• opiátok
• gőzök, gázok

• flumazenil
• NaHCO3

• kalcium
• kalcium
• MgSO4; lidokain
• MgSO4

• adenozin, benzodiazepin, BB,B6

• B6

• B1, B6, alkohol
• naloxon
• oxigén (párásított)



Drogabúzus
• Tempo larghetto, largo

• Naloxon, flumazenil
• Szupportív

• Tempo presto, prestissimo
• RASS +1: klonazepam
• RASS +2- +3: klonazepam/midazolam, haloperidol, (ketamin)
• RASS +4: midazolam, haloperidol, ketamin/propofol
• RASS +2- +4 cél: GCS 9-10, AVPU-V/P, RASS -3/-4

• Szomatikus
– Ritka, néha életveszélyes

• Konvulzió, hipertermia, szerotonin szindróma, ACS/aritmia, 
sérülés



Újraélesztés – speciális szempontok

• Resuscitation 95 (2015) 165-7
– Önvédelem
– Standard gyógyszerek magasabb dózisai (adenozin, 

atropin, katekolaminok)
– Nem standard gyógyszerek (esmolol, glukagon, HIET, 

kalcium, lipid, NaHCO3)
– Prolongált CPR
– ECLS
– Hemodialízis

– Antidotum



KONKLÚZIÓK 1.
• A leggyakoribb szerek

• Benzodiazepinek, SSRI; alkohol, drog; marószerek, CO, füst, klórgáz, benzin, fagyálló; egyes 
növényvédő szerek; gombák

• A legveszélyesebb szerek
• NaCB, verapamil/diltiazem, propranolol, opiátok, INH, 

bupropion, digoxin, teofillin
• fémsók, sokféle növényvédő szer, halogénezett CH 
• néhány növény, gyilkos galóca

• A leginkább veszélyeztetett szervek
• légzés (légzőközpont, légutak)
• keringés (pumpa, ritmus, értónus)
• idegrendszer (konvulzió, tudat)
• anyagcsere (hipertermia, acidózis, ionzavarok)



KONKLÚZIÓK 2.
• Toxidrómok - kórélettan
• Krónikus intoxikációk

• Amit ne csináljunk
• furosemid

• Amit bárhol meg kell csinálni
• gondolni a mérgezésre
• a nagyon veszélyes anyagokat dekontaminálni
• PVB, EKG, vc, astrup, mintavétel
• folyadékpótlás, oxigén, fájdalomcsillapítás

• Speciális szemlélet, attitűd, kommunikáció


