
 

 

Általános toxikológia  

Zacher Gábor 



A toxikológia helyzete 

Magyarországon 

• nem önálló szakterület 

• nincs külön szakvizsga 

• a betegek száma évente 25 ezer 

• 2,75 osztálynak van speciális toxikológiai 

feladata  

• HBCS finanszírozása javult  

• a betegek 30%-a súlyosnak minősül 



Klinikai Toxikológiai Osztály 

• 62 éve működik 

• ágyszám 2007 04.01-től 46 (5 ágy intenzív, 12 ágy szubintenzív, 2 ágy elkülönítő) 

• betegforgalom évente 12000 fő, 33 fő/nap 

• 16 orvos, 42 nővér 

• naponta 3 fő ügyeletes 

• felvételi terület Budapest, Pest-megye 

• speciális mérgezetteket az ország egész területéről felveszünk  

• átlagos ápolási idő 1,9 nap 

• halálozás 1,1% 

• gyógyszerkeret 2,5 MFt/hó 

• betegeink 90%-a toxikológiai beteg 



Népszerűségi lista (egyéb szerek) 

• kábítószerek 

• CO, füstbelehelés 

• marószerek 

• allergia 

• klórgáz 

• gomba 

• önakasztás 

• méreggel ölő állatok marása 



Népszerűségi lista (gyógyszerek) 
az összes mérgezés 45%-ban az alkohol szerepet játszik 

• benzodiazepinek 

• meprobamat 

• alkohol 

• antidepresszánsok 

• barbiturátok 

• béta-blokkolók 

• carbamazepin 

• pirazolon 

• NSAID 

• Ca-antagonisták 

• paracetamol 



Hol kell ellátni a mérgezetteket ? 
• a toxikológia a Sürgősségi Betegellátás része 

• a betegek 60%-a 24 órán belül toxikológiai szempontból 

gyógyul 

• a 30-40% súlyos beteg ellátása centrumba való 

• 24 órában elérhető toxikológiai laboratórium 

• folyamatos és hozzáértő intenzív háttér 

• elérhető antidótumok 

• állandó konzíliáriusi háttér 

• krízisellátásban járatos pszichiáter jelenléte 24 órában 

Következtetés: országosan 4 centrum kialakítása a súlyos  

mérgezettek ellátására 



Poison Controll Center 

• 24 órában elérhető információs központ 

mely, 

• elsősorban gyógyszerészeti és orvosi 

információkat ad de, 

• elérhető legyen a lakosság számára is (?) 

USA-ban több mint 50 központ, de Európa számtalan országában 

is működik már. Hazánkban működik a Toxikológiai Tájékoztató 

Szolgálat, mely egy PCC alapja lehetne. 



A toxikológiai diagnosztika 

• anamnézis, heteroanamnézis 

• betegvizsgálat 

• EKG 

• általános labor vizsgálatok 

• képalkotó diagnosztika 

• endoszkópia 

• speciális toxikológiai vizsgálatok 

-ágy mellett végezhető vizsgálatok 

-labor igényű vizsgálatok 



Anamnézis, heteroanamnézis 

• mi volt otthon ? 

• szemetes, kuka, WC ellenőrzése 

• orvosi dokumentumok, zárójelentések 

• volt-e már hasonló kísérlete 

• hangoztatta-e szuicid szándékát 



Betegvizsgálat 

• legfontosabb a vitális paraméterek 

biztosítása 

• általános belgyógyászati vizsgálati forma 

követendő 

• score rendszerek-beszéljünk egy nyelven 

• differenciáldiagnosztikai nehézségek 

(eszméletlen betegeink 5-8%-a stroke-os, kardiogén sokkja van) 



Az első perc 

• Állapotfelmérés 

– Nézek 

– Tapintok 

– Szagolok 

– Hallgatok 

– Kérdezek 

– Gondolkozom 



A második perc 

• Semmiben sem különbözik a hagyományos 

ellátástól, de a bogár a fülemben duruzsol, 

mérgezés(?) 

• Próbálok valamilyen bizonyítékot keresni 

– Doboz 

– Üveg 

– Növény 

– Állat 

– Heteroanamnézis 



Glasgow Coma Scale 
szemnyitás   spontán   4 

    felszólításra   3 

    fájdalomra   2 

    nincs    1 

motoros válasz  utasításra   6 

    fájdalomra elhárító  5 

    normál flexiós válasz 4 

    abnormális flexiós tónus 3 

    extenzió   2 

    nincs válasz   1 

szóbeli válasz  orientált   5 

    dezorientált   4 

    csak szavak   3 

    csak hang   2 

    nincs válasz   1 



enyhe 1 közepes 2 súlyos 3

emésztőrendszer hányás, hasmenés, fájdalom kifejezett/  elhúzódó hányás masszív vérzés, perforáció

irritáció, I fokú égés a szájban II-III fokú égés a szájban súlyos diszfágia

endoszkópia: eritéma, ödéma diszfágia endoszkópia: ulceratív transzmurális lézió

endoszkópia: ulceratív lézió

légzés irritáció, köhögés, enyhe diszpnoe elhúzódó köhögés, diszpnoe manifeszt légzési elégtelenség

bronhospazmus stridor MRTG: súlyos kórós tünetek

MRTG: enyhe kóros tünet MRTG: közepes tünetek

idegrendszer álmosság,ataxia, vertigo eszméletlenség-fájdalomérzet légzésdepresszió

nyugtalanság rövid apnoe, bradipnoe extrém agitáció

enyhe kolinerg tünetek agitáció, delírium GM, státusz epileptikusz, meningizmus

paresztézia konvulzió generalizált paralízis

vizuális, audiotorikus zavar elhúzódó kolinerg tünetek vakság, süketség

lokális paralízis mély kóma ( GCS kisebb mint 8)

keringés izolált ES bradikardia/ tahikardia Lown IV

enyhe hipo- hipertenzió pitvarfibrilláció I-II fokú  AV blokk aszisztólia

iszkémiás jelek AMI

hipo- ill. hipertónia III fokú AV blokk, hipertenzív krízis

metabolizmus enyhe sav-bázis zavar sav/ bázis zavar (7,15/ 7,6) pH 7,15 alatt v. 7,7 felett

enyhe elektrolit zavar K 2,5/ 6,5 K 2,5 alatt v. 7,0 felett

enyhe hipoglikémia hipoglikémia (2,5 alatt) hipoglikémia (1,5 alatt )

rövid hipertermia hosszabb hipertermia veszélyes hipo ill. hipertrmia

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

vese min. protein ill. hematuria masszív protein ill. hematuria anuria

renalis inszuff. creat. 200-500 creat nagyobb mint 500

vér enyhe hemolízis hemolízis, koag. zavar masszív hemolízis, koag. zavar

10-30% metHb, HbCO 15%-ig 30-50% metHb, HbCo 15-30% metHb nagyobb mint 50%

anémia, thrombocitopénia HbCO nagyobb mint 30%

leukopénia súlyos anémia, -pénia

izomrendszer enyhe fájdalom rigiditás, faszcikuláció extrém görcsök

CPK 250-1500 rhabdomiolízis (CPK 1500-10000) kompartmant szindróma

CPK nagyobb mint 10000

bőr irritáció, I fokú égés v. II fokú égés 10%-ig II fokú égés 10-50% II fokú égés nagyobb mint 50% 

lokális duzzanat, prurItusz regionális duzzanat III-IV fokú égések

enyhe fájdalom közepes fájdalom extenzív duzzanat, légúti obstrukció

maghőmérséklet 32 oC-ig maghőmérséklet 29-32 oC között maghőmérséklet 29 oC alatt

szem irritáció, lakrimáció kornea abrázió,  pontszerű fekély perforáció



Elváltozások Adrenerg Antikolinerg Antikolineszteráz Opioid Szedato-hipnotikus

légzésszám nő nincs változás nincs változás csökken csökken

szívfrekvencia nő nő csökken normál/csökkent normál/csökkent

rektális hőmérséklet nő nő nincs változás normál/csökkent normál/csökkent

vérnyomás nő nincs változás/nő nincs változás normál/csökkent normál/csökkent

tudatállapot éber/agitált beszűkült/hallucináció beszűkült/zavart beszűkült beszűkült

pupillák tág tág szűk szűk normál

nyálkahártyák nedves száraz nedves normál/csökkent normál

kültakaró hideg verejték száraz verejtékes normál/csökkent normál

reflexek élénk normál normál/csökkent normál/csökkent normál/csökkent

bélhangok élénk csökkent élénk csökkent normál

vizelés/vizelet kiválasztás nő csökkent nő normál normál

egyéb görcsök görcsök görcsök

izom faszcikulációk

Toxikodromok 



Adrenerg toxinok 

• Asthma gyógyszerek 

• Fenetilaminok, kokain 

• MAO inhibitorok 

• Thyroid hormonok 



Antikolinerg toxinok 

• Atropin, scopolamin (növények) 

• Antihisztaminok 

• Antipszichotikumok 

• Ciklikus antidepresszánsok 



Antikolineszteráz toxinok 

• Karbamát és organofoszfát inszekticidek 

• Nikotin származékok 

• Muszkarin tartalmú gombák 



Opioid toxinok 

• Máktea 

• Morfin származékok 



Szedato-hipnotikus toxinok 

• Benzodiazepinek 
• Barbiturátok 

• Meprobamat (Andaxin) 

• Chloralhydrat 

• Etanol 

• GHB, GBL 



Pupilla szűkületet ill. tágulatot okozó 

szerek 

 
miózis midriázis

barbiturátok amfetamin származékok

karbamátok antikolinerg szerek

clonidin antihisztaminok

etanol kokain

izopropil alkohol triciklikus antidepresszánsok

organofoszfátok dopamin

opiátok, opioidok megvonási tünetegyüttes

fenciklidin (PCP) glutethimid

fenotiazinok LSD

fizosztigmin MAO inhibitorok

pilocarpin PCP



A mentális status változását 

okozó szerek 
beszűkült tudatállapot agitált állapot zavartság, delírium

antiarritmiás szerek szimpatomimetikumok alkohol/gyógyszer megvonás

antihipertenzív szerek adrenerg agonisták antikolinerg szerek

antipszihotikumok amfetamin származékok antihisztaminok

ciklikus antidepresszánsok koffein szénmonoxid

bethanechol kokain származékok cimetidin

karbamátok ergot alkaloidák nehéz fémek

nikotin MAO inhibitorok lítium

organofoszfátok theophyllin származékok szalicilátok

fizosztigmin antikolinerg szerek

pilocarpin antihisztaminok

alkoholok antiparkinson szerek

barbiturátok antipszihotikumok

benzodiazepinek spazmolitikumok

 -hidroxi vajsav (GHB) ciklikus antidepresszánsok

ethklorvinol cyclobenzaprine

analgetikumok -blokkolok

hasmenés elleni szerek clonidin

cianidok etanol

hidrogén szulfid szedato-hipnotikumok

hipoglikémiát okozó szerek LSD

lítium marihuána

szalicilátok meszkalin

PCP

pajzsmirigy hormonok



Tahi- ill. bradikardiát okozó szerek 
tahikardia bradikardia

amfetamin származékok antiarritmiás szerek (1a, 1c)

antikolinerg szerek -blokkolók

antihisztaminok Ca-csatorna blokkolók

koffein karbamátok

szénmonoxid clonidin

clonidin ciklikus antidepresszánsok

kokain digoxin

cianidok lítium

ciklikus antidepresszánsok metoclopramid

megvonás elleni szerek opiátok, opioidok

efedrin organofoszfátok

hidralazin fizosztigmin

hidrogén szulfid propoxiphen

methemoglobinémia quinidin

PCP

fenotiazinok

pszeudoefedrin

teofillin

pajzsmirigy hormonok



Generalizált görcsöket okozó szerek 
amfetamin

antihisztaminok

antikolinergikumok

antipszihotikumok

koffein/teofillin

karbamátok

szénmonoxid

kokain

ciklikus antidepresszánsok

etilénglikol

INH

ólom

lidocain

lítium

metanol

organofoszfátok

PCP

hipoglikémiát okozó szerek

propranolol

szalicilátok



Izomtónus változást okozó szerek 

disztóniás reakciót okozó szerek

haloperidol

metoclopramid

olanzapin

fenotiazin

risperidon

diszkinéziát okozó szerek

antikolinergikumok

kokain

PCP

risperidon

izomridgiditást okozó szerek

fekete özvegy csípése

malignus hipertermia

malignus neuroleptikus szindróma

PCP

sztrichnin

fentanil



A maghőmérséklet változását 

okozó szerek 
hipotermia hipertermia

alkoholok amfetamin származékok

barbiturátok antikolinerg szerek

ciklikus antidepresszánsok antihisztaminok

hipoglikémiát okozó szerek kokain származékok

opioidok triciklikus antidepresszánsok

fenotiazinok megvonási tünetegyüttes

kolhicin LSD

lítium MAO inhibitorok

malignus hiperthermia

PCP

fenotiazinok

szalicilátok

szerotonin szindróma



Dekontamináljunk vagy ne? 



Dekontamináció 

• beteg lemosása 

• hánytatás 

• gyomormosás 

• hashajtás 

• bélmosás 

• orvosi szén 



Külső dekontamináció 

• növényvédő szerek 

• marószerek 

• élősködők 

• radioaktív szennyeződések 

• elhanyagolt küllemű beteg 



Szem dekontaminációja 

• Bő vizes öblítés 

• Ne használjunk ellenanyagokat 

• Nem lehet elég korán kezdeni és későn 

befejezni 



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK 

DIPHOTERINE 
® 

The Ideal Product 

• Folyadék: mehanikai hatás 

• Abszorpciós kapacitás: megállítja a 

maró hatást és univerzálisan használható, 

mint a víz  

• Hipertóniás: megállítja a penetrációt 

Diphoterine 

The chemical  

burn 
ELSŐSEGÉLY: 

VÍZ 



ABSZORPCIÓS KAPACITÁS 

DIPHOTÉRINE 
® 

Diphoterine 

Megállítja a 

roncsolást 

The chemical  

burn 
ELSŐSEGÉLY: 

VÍZ The Ideal Product 



HOGYAN HASZNÁLJUK? 

A HASZNÁLAT 

Olyan, mint a klasszikus mosófolyadékok 

A szemre: 

Ergonómikus feltét >
 

A bőrre : 

Palackok és sprayk >
 

The chemical  

burn 

ELSŐSEGÉLY: 

VÍZ The Ideal Product Diphotérine A HASZNÁLAT 



Hordozható fali 

szemmosó 

SZEM ÉS BŐR DEKONTAMINÁLÁSRA 

500 ml (szem) / 200 ml (bőr)  

1 percen belüli dekontaminálásra 

A HASZNÁLAT 

The chemical  

burn 

ELSŐSEGÉLY: 

VÍZ The Ideal Product Diphotérine A HASZNÁLAT 



A SZEM DEKONTAMINÁLÁSÁRA 

50 ml az azonnali 

beavatkozásra 10 

másodpercen belül 

A HASZNÁLAT 

SZEMMOSÓ 

The chemical  

burn 

ELSŐSEGÉLY: 

VÍZ The Ideal Product Diphotérine A HASZNÁLAT 



A BŐR DEKONTAMINÁLÁSÁRA 

100 ml / 200 ml az azonnali 

beavatkozásra 1 percen belül 

A HASZNÁLAT 

 Micro és Mini DAP 

The chemical  

burn 

ELSŐSEGÉLY: 

VÍZ The Ideal Product Diphotérine A HASZNÁLAT 



A BŐR DEKONTAMINÁLÁSA 

5 liter, azonnali 

beavatkozásra 1 percen 

belül 

A HASZNÁLAT 

DAP 

The chemical  

burn 

ELSŐSEGÉLY: 

VÍZ The Ideal Product Diphotérine A HASZNÁLAT 



Hánytatás 

• csak tiszta tudatú betegnél 

• közvetlenül a méreganyag bevételét 

követően (határidő 60 perc) 

• garat mechanikus ingerlése 

• meleg (sós) víz itatása 

• ipecachuana szirup 



Gyomormosás 

• csak életveszélyes mérgek bevétele esetén 

• kontraindikáció: 
– nem biztosított légutak 

– hidrokarbon mérgezés 

– vérzés veszélye esetén 

– perforáció veszélye esetén 

– marószer mérgezés  

 bal oldalfekvő Trendelenburg helyzetben, 36-40 Ch vastag síkosított 

 szonda,, melyet szájon át vezetünk le, 2-300 ml testmeleg vízzel, 

 a mosást addig kell folytatni míg a mosófolyadék tiszta nem lesz 



Történt mérgezés 

igen      nem 

marószer, hidrokarbon 

nem végzünk gyomormosást 

a toxin még a gyomorban? 

extrém toxicitás 

nagy adagok 

nincs antidótum 

a szén megköti 

GYOMORMOSÁS 

a szén megköti orvosi szén adása 

nem 

igen 

igen 
Retard készítmények 

Body packer 

Nehézfém 

Extrém mennyiségű  szer 

BÉLMOSÁS 



Gyomormosás 

• Gyomor ürülését 

késleltetik: 

– aszpirin 

– vaskészítmények 

– barbiturátok 

– antikolinerg szerek 

• Csökkentik a 

bélrendszer motilitását 

– opiátok 

– atropin 

– antidepresszánsok 

– phenytoin 

Ezen esetekben 1 órán túl is indokolt lehet a gyomormosás 



Endoszkópos gyomorvizsgálat 

• Nem vérzésforrást, Helicobactert, vagy 

malignus elváltozást keresünk 

• Kizárólagosan a redők és a gyomortócsa 

érdekel 

– Fal redői közé ékelődött szemcsék 

– Bezoárok (meprobamat, vas) 

 



Speciális esetek 

• Albumin, tojásfehérje-rézgálic 

• Szappanos víz-Sterogenol 

• Paraffinolaj-benzin 

• Liszt szuszpenzió-elemi jód, jódtinktúra 

• Etanol (pl. konyak)-metanol, etilénglikol 



Sebészeti dekontamináció 

• A betegnek nincs akut hasi katasztrófája, mégis a 
beavatkozás abszolút indikációjú 

– Bezoárok 

– Ólom idegentest nyelése 

– Gombelem, ceruzaelem nyelése 

• Bőrben, bőr alatt lévő idegentestek kimetszése 

– Elemi higany autoinjekciója 

– Permetszer autoinjekció 

– Inzulin túladagolás 

– Benzin autoinjekció 



Hashajtás 

• nincs szerepük a mérgezett betegek 

ellátásában 

• súlyos mellékhatások 

– elhúzódó hasmenés 

– dehidráció 

– ion zavarok 



Bélmosás 

• Indikáció: 
– enteroszolvens gyógyszerek 

– vaskészítmények 

– body packers 

– verapamil 

– theophyllin 

– ampicillin 

– aspirin 

– lítium 

– paraquat 

– növényi magvak 

– arzén 



Bélmosás 

• duodenumba v. jejunumba levezetett 

szondán keresztül 

• 1500-2000 ml/h polietilénglikol 

• előtte és alatta metoclopramid adása jav. 

• a beteg folyadék és ion háztartását nem 

zavarja 



Orvosi szén 

• általános antidótum 

• adagja 1g/kg 

• kontraindikáció: 

– nem biztosított légutak 

– vérzés veszélye 

– perforáció veszélye 

– marószer mérgezés 



Orvosi szén 

• Ismételt 2-4 óránkénti adása javasolt: 

– carbamazepin 

– digoxin 

– nadolol 

– barbiturátok 

– gluthethimid 

– theophyllin mérgezés esetén 



Forszírozott diurézis 

• Vizelet savanyítás 

– amfetamin 

– kinin 

– koffein 

– lidocain 

– theophyllin 

– TCA mérgezés esetén 

• Vizelet lúgosítás 

– barbiturát 

– metanol 

– szalicilát 

ammónium klorid 

arginin hidroklorid 

nátrium bikarbonát 

Nem használatos! 



Összefoglalva 

• Toxikológia=gyomormosás 

• Ha fennáll az indikáció el kell végezni 

• Ha nem akkor nem 

• Mindkettőt rögzíteni kell a beteg 

dokumentációjában 

• A beavatkozások járhatnak szövődményekkel 



Pszichiátriai szerek okozta 

mérgezések 



Mit várunk el egy gyógyszertől ? 

• Széles hatásspektrum 

• Széles terápiás dózishatár 

• Ne legyen mellékhatás 

• Ne legyen toxikus 

• Jól kombinálható 

• Olcsó 

• Ha felírtuk, tudjunk jól 

aludni 

Ilyen gyógyszer nincs ! 



Mely szereket használjuk naponta ? 

• Antidepresszánsok 

• MAO bénítók 

• Lítium 

• Carbamazepin 

• Benzodiazepinek 

• Barbiturátok 

• Egyéb szedatohipnotikumok 

• Clonidin 

• Disulfiram 

• Ergot derivátumok 

• Fenothiazinok és egyéb antipszichotikumok 

• Valproa sav 



Toxikológiai beteg… 

• …ellátása nem pszichiátriai osztályra való. 

• …nek számít az ittas egyén is, ennek ellátása nem 

a pszichiátriai osztály feladata. 

• …nél is kialakulhat delírium tremens, melynek 

ellátása nem pszichiátriai feladat. Stabil 

vegetatívum mellett további kezelése pszichiátriai 

osztályon folytatódjon. 



Néhány speciális szövődmény 

• Crush szindróma 

• QT szakasz megnyúlása 

• Torsade de pointes 



Kompressziós szindróma, Crush 

szindróma, rhabdomiolízis 

• Nem egy kórkép, de közel állnak egymáshoz 

• Zárt faszciarekeszen belül megnövő nyomás 

miatti izomkárosodás, mely keringészavarral, 

idegrendszeri károsodással, hiperkalémiával, 

mioglobinuriával, akut veseelégtelenséggel 

járhat együtt 

• A kompressziós szindróma oka és 

következménye is lehet a rhabdomiolízisnek 



Okok - a faszciarekesz tartalma 

megnő 

• Trauma 

• Intenzív fizikai aktivitás 

• Égés 

• Kígyómarás 

• Halmozott görcsroham 

• Akut vénás és/vagy artériás elzáródás 

• Hipotermia, hipertermia 



Okok – a faszciarekesz mérete 

csökken  

• Műtét során a faszcia szoros zárása 



Okok - külső kompresszió 

• Tartós elfekvés 

– Mérgezés 

– Stroke 

– Anyagcserezavar 

– Eszméletlen beteg nem megfelelő ápolása 

– Hipotermia/hipertermia 



Mi is történik? 

• A szöveti nyomás emelkedik, csakúgy, mint 
a vénás nyomás 

• Lokális keringészavar, hipoxia alakul ki 

• Hisztamin felszabadulás, mely kapilláris 
tágulattal és lokális keringés javulással jár 
együtt 

• A hisztamin fokozza a kapilláris membrán 
permeabilitást, ezért… 



Mi is történik? 

• …folyadék és fehérjék lépnek ki a sérült 

szövetek közé 

• Tovább nő a lágyrészek nyomása, csökken a 

kapilláris artériák nyomása 

• Iszkémiás károsodás 

• A érspazmus kialakulása igen ritka 



Mi is történik? 

• A faszciarekeszen belüli nyomás normális 
esetben 0 Hgmm 

• 30 Hgmm felett mikrocirkulációs zavar alakul 
ki 

• A károsodás mértéke függ a beteg egyéb 
tüneteitől is: 

– Sokk 

– Kompenzatórikus hipertónia 

– Ionzavarok… 



Szarkolemma sérülés 

• Mioglobin 

• Transzaminázok 

• CK 

• Laktát dehidrogenáz 

• Kálium 

• Foszfor felszadulás 

• Emelkedő intracerlluláris Ca szint 



Emelkedett intracerlluláris Ca2+ 

szint szerepe 

• Kóros reakció az aktin és miozin között 

mely következménye: 

– Aktivált intracelluláris proteázok 

– Foszfolipáz 

– Egyéb proteolitikus enzimek megjelenése 

• Ez további sejtsérüléshez vezet 

 



A mioglobin szerepe 

• Miociták sérülésekor mioglobin szabadul fel 

• Megnő a plazma szabad mioglobin tartalom 

• A mioglobin megjelenik a vizeletben (kóla színű) 

• A kiválasztott mioglobin ha hipovolémiával és 
acidózissal szövődik precipitálódik és blokkolja a 
renális tubuláris áramlást 

• A mioglobin disszociál globinná és ferrihemáttá pH 
5,6 alatt, ez utóbbi toxikus komponens 

• Következmény: akut veseelégtelenség 



Tünetek 

• Fájdalom (mi van ha eszméletlen a beteg?) 

• Lokális bőrelváltozások 

• Kóla színű vizelet 

• Hiperkalémia miatt szívritmuszavarok 

• A bőrszín, hőmérséklet, kapilláris újratelődés, 

disztális pulzus hiánya v. megléte nem jellemző, 

hiszen a károsodást okozó nyomásemelkedés az 

artériás középnyomás alatt van 

• A fenti tünetek megléte igen késői és tragikus jel! 



Diagnózis 

• Nyomásmérés 

• Ha nem áll rendelkezésre, akkor becslés, 

megérzés, szerencse 



Terápia 
• Bő folyadékbevitel (akár 20 l/nap) 

• A vizelet kiválasztás 200-300 ml/óra körül legyen 

• Mannitol 

– Ozmotikus diuretikum: növeli a vizelet kiválasztását 

– Plazmaexpander: elvonja a folyadékot az intersticiális 

térből 

– Renális vazodilátor: emeli a GFR-t  

– Összességében: nem oliguriás veseelégtelenség, mely 

jobb prognózisú, mint az oliguriás 

 



Vizelet alkalizálás 

• A vizelet pH-ja 6,5 felett tartandó 

• 1 l salina + 2 ampulla bikarbonát 

• Folyamatos Na2+ szint ellenőrzés 



Hiperkalémia 

• Iv. calcium ineffektív amennyiben 

hiperfoszfatémia is fennáll 

• Glukóz-inzulin adása 

• Dialízis 

• Kálium megkötő gyanták adása 



Dialízis 

• Hiperkalémia 

• Acidózis 

• Veseelégtelenség 

• Urémia 

• Oligoanuria 



Sebészi terápia 

• Feltárás 

• Nyitva kezelés 

• Halasztott varratok 



QT szakasz megnyúlás 

• Akciós potenciál megnyújtása, repolarizáció 

késleltetése 

• Korai utódepolarizáció esetén torsades de 

pointes keletkezik 



• Quinidin, amiodaron, sotalol, thiazid 

diuretikumok együtt adása veszélyes 

• K és Mg szint ellenőrzés 



ANTIDEPRESSZÁNSOK 



Antidepresszánsok hatásai 

 

• reuptake gátlás (NA/5-HT/D) 

• MAO- bénítás 

• posztszinaptikus receptorok működésének 

fokozása 

• preszinaptikus (gátló) autoceptorok antagonizálása  

• szintézis fokozása prekurzorok által 



Antidepresszánsok csoportosítása 

 

• ciklikus antidepresszánsok 

 

• szerotonin reuptake gátlók, újabb 

antidepresszánsok 

 



Ciklikus antidepresszánsok 



Amitriptlin TEPERIN 

 

25 mg drg. (50)   50 mg/2ml 

inj.(10) 

 

Clomipramin 

 

ANAFRANIL 

 

10, 25 mg tbl. (30),  

SR 75 mg (20) 

 

25 mg/2ml 

inj.(10) 

Imipramin MELIPRAMIN 

 

10, 25 mg drg. (50),  25 mg/2ml 

inj.(10) 

Dibenzepin NOVERIL 80 mg drg. (20),  

240 mg tbl. (20) 

 

 

Trimipramin 

 

SAPILENT 

 

25 mg drg. (50) 

 

25 mg/2 ml 

inj.(10) 

 

Maprotilin 

 

 

LUDIOMIL 

 

10 mg tbl. (50),  

25, 50, 75 mg (30) 

 

25 mg/5ml 

inj.(10) 

  

MAPROLU 

 

10,25,50,75 mg tbl.   

(20, 50, 100) 

 

 

Mianserin 

 

 

TOLVON 

 

30 mg (20, 100), 

60 mg (30) 

 

 

Néhány készítmény 



Farmakokinetikai tulajdonságok 

 

• terápiás tartományuk szűk 

• jól, gyorsan felszívódnak-lipofil vegyületek  

• májban metabolizálódnak-aktív metabolitok  

• first pass metabolizmusuk kb. 50-60% 

• enterohepatikus recirkulációjuk jelentős 

• fehérjekötődésük magas>90 % 

• megoszlási térfogatuk (Vd=10-50 l/kg) nagy 

• felezési idejük hosszú (8-92 óra) 

• renális exkréció  alacsony: 3-10% 



Hatásmechanizmus  

 

• reuptake gátlás 

• antikolinerg (antimuszkarin) 

• antihisztamin 

• -receptor bénító 

• GABA- receptor gátló 

• membránstabilizáló („quinidinszerű”) hatás 



Reuptake gátlás (noradrenalin,  serotonin, 
dopamin) 

• a különböző szereknél eltérő mértékű 

• a terápiás hatásért felelős 

• jelentősége túladagoláskor minimális 

 

  kezdeti hipertenzió, szimpatikus  
 tünetek 



Antikolinerg hatás 
• muszkarin receptor gátlás 

• intoxikáció esetén domináns 

 

 antikolinerg szindróma tünetei -  

 centrális tünetek: agitáció, hallucináció, konfúzió, szedáció, 

kóma, mioklónus, görcs, 

   perifériás tünetek:  hipertenzió, tahikardia, hipertermia, 
mydriasis, csökkent bélmotilitás, vizelet retenció, száraz bőr- 
és nyálkahártyák 



Antihisztamin hatás 
• H1 , ( H2)- receptor gátlás 

• jelentősége tisztázatlan 

 

 

 központi idegrendszeri tünetek 



-receptor blokkoló hatás 

• 1 (2 )receptor affinitás  

 

 

 szisztémás vazodilatáció  hipotenzió 

 



GABA receptor hatás 

• a GABA receptor komplex picrotoxin 
kötőhelyéhez kapcsolódva gátolja  a Cl- 
ionophore-t  

 

    

   konvulzió 



Membránstabilizáló („quinidinszerű hatás”) 

• gyors Na+-csatorna gátlás  depolarizáció nyúlik 

• K+-csatorna gátlás  repolarizáció nyúlik  

• Ca2+ gátlás ? 

 

 QRS, QT, PR megnyúlás, ST-T eltérések  
ritmuszavarok, vezetési zavarok 



Antidepressant Overdose Risk 

Assessment (ADORA) 

• QRS  0,1 s 

• arritmiák vagy vezetési zavarok 

• alterált mentális status (GCS<14) 

• görcs 

• légzésdepresszió (<8/min vagy asszisztált ventilláció) 

• hipotenzió (szisztolés RR<90 Hgmm) 

ADORA klasszifikáció:  

LR: egyik kritérium sincs meg;  

HR: egy  v. több kritérium jelenléte az első 6 órában 

Fulke GE, Identifying Toxicity Risk Early After 
Antidepressant Overdose,  
Am J of Emerg Med 1995;13;123-126. 



Terápia 

 

• szupportív, tüneti terápia 

• dekontamináció (>10 mg/kg, 6 órán belül)  

• aktív szén adása-1 g/kg (ismételten is?) 

• alkalizálás: NaHCO3, hiperventilláció 

• TCA elleni antitestek 

• plazmaferezis? 



Tüneti terápia 1. 

Az első 6 órában a tünet- és panaszmentes 
beteg is monitorizálandó!! 

• Konvulzió 

– diazepam (0,1 mg/kg) iv. 

– phenytoin (15 mg/kg iv. 30 perc alatt)  

– fenobarbitál (15-20 mg/kg) iv. 

– propofol (2,5 mg/kg bólus, majd  

   0,2 mg/kg/perc) 

– neuromuszkuláris blokád-EEG!! 



Tüneti terápia 2. 

• Hipotenzió 

– volumen terápia  (krisztalloid, kolloid) 

– alkalizálás 

– vazopresszor terápia-noradrenalin az első 
választandó az  -blokád miatt: 0,05-0,15 
g/kg/perc, a hatás alapján titrálva 

– intraaortikus ballonpumpa 



NaHCO3 - alkalizálás 

• 1-2 mEq/kg NaHCO3 bólusban, majd 
folyamatos infúzióban 

• artériás pH 7,45-7,5  között legyen 

• indikációi: 

– QRS > 0,1 s 

– ritmuszavarok, vezetési zavarok 

– volumen refrakter hipotenzió  

– acidózis 



Fizosztigmin  

 

• nem javasolt 

– fokozza a görcskészséget 

– bradikardiát, aszisztóliát okozhat 



Szerotonin reuptake gátlók 



Néhány készítmény  

 

• fluoxetin     PROZAC, FLOXET,    
    DEPREXIN,FEFLUZIN, APO- 
     FLUOXETIN, HUMA-
FLUOXETIN, PORTAL 

• fluvoxamin         FEVARIN 

• paroxetin         SEROXAT, REXETIN 

• sertalin          ZOLOFT, STIMULOTON 

• citalopram         SEROPRAM 

• venlaflaxin         EFECTIN 

• trazodon           DEPSAN 

• mirtazapin          REMERON 

• nefadozon 

• bupropion           WELLBUTRIN SR, ZYBAN 

• tianeptin           COAXIL 

• reboxetin   EDRONAX 

• agomelatin  VALDOXAN És a többi egyéb fantázianevű szer szinte már követhetetlen 



Farmakokinetika  

 

• terápiás indexük széles 

• jól felszívódnak a GI rendszerből 

• felezési idejük különböző (3h-6 nap) 

• megoszlási terük nagy–Vd:6-45 l/kg 

• fehérjekötődésük magas 

• májban metabolizálódnak-aktív metabolitok   

• vesén keresztül választódnak ki 



• Fuloxetin  

– használata a leggyakoribb 

– felezési ideje 4 nap 

– aktív metabolitjáé (desmethyl-fluoxetin) 8-9 nap 

– steady state: 2-3 hét 

– teljes kiürülés 4-5 hét 

• Citalopram 

– kémiailag biciklusos 

– nem szedatív 

– gyorsan, teljesen felszívódik 

– metabolitja kevésbé aktív 

– kettejük együttes felezési ideje 1,5 nap 



• Fluvoxamin: 

– uniciklusos 

– aktív metabolitja nincs 

– felezési ideje 15-16 óra 

– megemelheti a propranolol és a carbamazepin 
szérumszintjét 

• Paroxetin: 

– aktív metabolitja nincs 

– felezési ideje kb. 24 óra 

– 5-6 nap alatt ürül ki teljesen 

• Sertalin: 

– aktív metabolitja nincs 

– felezési ideje kb. 24 óra 

– 5-6 nap alatt ürül ki teljesen 



Hatásmechanizmus  

 

• serotonin reuptake gátlás  

– venlaflaxin, bupropion: NA és D reuptake gátló 
is 

– trazodon, nefazodon: direkt 5-HT és 
posztszinaptikus 1-adrenerg antagonista  

– Mirtazapin: 2-adrenerg antagonista 

– Agomelatin: MT1, MT2 melatonerg agonista, 
5-HT2c receptor antagonista 

 

 



Mérgezés tünetei 

 

• ciklikus antidepresszáns mérgezéshez hasonló, 
de jóval enyhébb tünetek 
– venlafaxin, bupropion:  fokozott görcskészség nagy adagok 

bevétele mellett 

• speciális tünetcsoport -  SZEROTONIN 
SZINDRÓMA 
– túl sok szerotonin jelenléte a CNS-ben 

– ok: 5-HTA1 receptor stimuláció 

– általában több szerotonerg ágens okozza 

(de egy is !!)  



Szerotonin szindróma kritériumai • ismert szerotonerg ágens bevezetése vagy dózisának emelése 
történt-legalább 3 a következő klinikai tünetek közül:  

» kormányozhatatlan didergés 

» inkoordináció 

» „nyugtalan lábak” 

» akaratlan izomkontractiók, mioklónus szerű 
mozgások  

» hiperreflexia 

» izzadás 

» agitáció 

» oculogyriás krízis 

» hasmenés 

» láz  

• más okok kizárhatók 

• a klinikai tünetek megjelenése előtt neuroleptikus terápia nem 
indult, ill. dózisát nem emelték 



Diagnózis 

 

• anamézis 

• klinikum 

• toxikológiai vizsgálat 

– nincs terápiás konzekvenciája 

– differenciál diagnosztikai céllal 



Terápia  

• alapvetően tüneti, szupportív terápia 

• dekontamináció<1 óra, nagy mennyiség  

• aktív szén<4 óra 1 g/kg 

• antidótum nincs 

• szerotonin szindróma  
– cyprohaptadin (Peritol) 4-8 mg 1-4 óránként  (max.: 32 

mg) po. (0,25 mg/kg/ nap gyerekeknél 1-4 részre 
osztva) 



Antipszichotikumok 

• Triciklikus vegyületek 

– Fenotiazinok 

– Tioxanthénok 

– Dibenzepinek 

• Butirofenonok 

• Benzamidok 

• Egyéb heterociklusos vegyületek 



Néhány készítmény 

hatóanyag gyári név csoport toxicitás

chlorpromazin Hibernal P E,A,H

chlorprothien Truxal T E

clozapin Leponex D A,H

haloperidol Haloperidol B E

olanzapin Zyprexa D E,A,H

promethazin Pipolphen P A,E

promethazin Tardyl

quepiatin Seroquel D A,H

risperidon Risperdal Egy. E,H

sertindol Serdolect Egy. A,H

thiorizadin Melleril P A,H

P:fenotiazin, T:thioxanten, B:butirofenon, D:dibenzodiazepin, Egy.:egyéb 

E:extrapiramidális hatás, A:anticholinerg hatás, H:hipotenzió 



Toxicitás 

• Kardiovaszkuláris 

• Központi idegrendszeri 



Kardiovaszkuláris 

• Antikolinerg hatás-tahikardia 

• Αlfa-adrenerg hatás-hipotenzió 

• Quinidin szerű membrándepresszív hatás 



Központi idegrendszeri 

• Antikolinerg hatás, szedatív hatás-központi 

idegrendszeri depresszió 

• Alfa adrenerg blokád-szűk pupillák 

• Centrális dopamin receptor blokád-

extrapiramidális disztónikus reakciók 

• ?-görcsök 

• ?-hőreguláció zavara 



Farmakokinetika 

• Erősen kötődik a plazmafehérjékhez (kiv. 

risperidon, benzamid származékok) 

• Eloszlási térfogatuk nagy 

• Eloszlásuk gyors 

• Kiürülésük lassú 

• Általában a májban metabolizálódnak 



Toxikus dózis 

• Extrapiramidális reakciók, antikolinerg 
mellékhatások, hipotenzió gyakorta 
jelentkezik terápiás adagok mellett 

• Szedatív hatással szemben tolerancia 
alakulhat ki 

• Toxikus dózis széles határok között mozog, 
rendszeres szedők „többet bírnak” 

• Túladagoltak általában a rendszeres szedők 
közül kerülnek ki 



Tünetek 

• Szedálás 

• Szűk pupillák 

• Szájszárazság 

• Száraz bőr 

• Vizelet retenció 

• Clozapin-hiperszaliváció 

• Kóma 

• Görcsök 

• Légzési elégtelenség 

• QT, QRS szakasz megnyúlás 

• Hipertermia 

   Enyhe mérgezés  Súlyos mérgezés 



Tünetek 

• Extrapiramidális hatások 

– Torticollis 

– Rágóizom spazmus 

– Okulogyriás krízis 

– Bradikinézia 



Terápia 
• vegetatív paraméterek biztosítása 

• gyomormosás csak 1 órán belül javasolt 

• hánytatás kontraindikált 

• antidótuma nincs 

• görcsök: diazepam, phenytoin 

• hipotenzió: volumen, dopamin 

• arritmia: lidocain, phenytoin 

• QT megnyúlás: bikarbonát 1-2 mEq/kg 

• agranulocitózis: G-CSF, agranulocitózis észlelését 
követő 48 órán belül 

• extrapiramidális hatások: Akineton 



Neuroleptikus Malignus 

Szindróma 
• ritka, életveszélyes, idioszinkráziás reakció 

(neuroleptikus kezelések 0,02-0,2%-a) 

 

• patogenézise tisztázatlan-centrális dopamin 
receptor blokád (?) 

 

• neuroleptikum hatására és antiparkinson szerek 
elhagyása esetén fordul elő 



NMS diagnosztikus kritériumai 
 

• neuroleptikus kezelés, 7 napon belül (depó neuroleptikumok 
esetében 2-4 hét) 

• hipertermia (>38C°) 
• izomrigiditás 
• négy tünet az alábbiak közül: 

• mentális zavar 
• tahikardia 
• hipertenzió vagy hipotenzió 
• tahipnoe vagy hipoxia 
• diaphoresis vagy sialorrhoea 
• dizarthria vagy diszfágia 
• tremor 
• inkontinencia 
• CPK emelkedés vagy myoglobinuria 
• leukocitózis 
• metabolikus acidózis 

• az állapotot nem más gyógyszer, vagy pszichiátriai betegség 
okozza 



NMS terápiája 

• vegetatív paraméterek stabilizálása, monitorizálása 

• hipertermia-fizikális hűtés 

• BZD adása, neuromuszkuláris blokád         

• dopamin antagonista-bromocriptin, amantadin 

• szövődmények (pl. rhabdomiolízis) kezelése, 

követése 



MAO - bénítók 



MAO - bénítók hatása 

 

• a preszinaptikus neuron bioaktív amin 
tartalmának növekedése 

 

• posztszinaptikus katekolamin receptor 
down-reguláció 

 

  



MAO-bénítók csoportosítása 

• szelektív 

• nem szelektív 

– „sajtreakció” - bélfali 
MAO-A irreverzibilis 
bénítása miatt a táplálékban 
(pl. sajt) lévő tiramin 
szabadon felszívódik és 
presszor hatása révén 
hipertóniás krízist okoz 

 Magyarországon nincs 

forgalomban! 

• reverzibilis 

• irreverzibilis 



Forgalomban lévő készítmények 

• moclobemid - AURORIX* 
– szelektív, reverzibilis MAO-A gátló 

 

• seleginin - JUMEX* 
– szelektív, irreverzibilis  MAO-B gátló 

– 10-20 mg/nap dózisban csak a dopamin IC szintjét 
emeli-antiparkinson hatás 

– 30 mg feletti adagban elveszti szelektivitását 
(antidepresszáns hatás) 

  



Farmakokinetika  

 

• terápiás indexük alacsony 

• jól felszívódnak a gasztrointesztinális rendszerből 

• first pass metabolizmusuk jelentős 

• fehérjekötődésük magas 

• felezési idejük (moclobemid: 1-4 óra, selegilin: 20-39 óra) 

• májban metabolizálódnak 

• selegilin metabolizmusa során biológiailag aktív 
szimpatomimetikus metabolitok–l-amfetamin, l-
metamfetamin–keletkeznek 

• d-amfetamin>l-amfetamin 



Akut intoxikáció klinikuma 

• I. fázis: látens periódus 

– ideje 6-36 óra 

– kezelt betegnél rövidebb, mint kezeletlen 

esetben 



• II. fázis: centrális és perifériás szimpatikus 
stimuláció szaka 
– CNS tünetek: agitáció, dezorientáció, hallucináció, 

letargia, kóma 

– mozgás- és tónuszavarok: hiperreflexia, „ping-pong” 
nystagmus, patológiás mozgások, izomrigiditás, 
görcsök  

– vegetatív tünetek: hányinger, kipirulás, mydriasis, 
verejtékezés, nyálfolyás, hőmérséklet emelkedés, 
tahikardia, hipertenzió 



• III. fázis: preszinaptikus neurotranszmitter 

depléció-„wash out” fázis 

– hipotenzió 

– bradikardia, aszisztólia 

– kóma 

– hipertermia csúcsa 

– halál 



• IV. fázis: szövődmények 

– rhabdomiolízis  

– veseelégtelenség 

– ARDS 

– hemolízis 

– DIC 

– intrakraniális vérzés 

 



Terápia  

• döntően szupportív, tüneti terápia!!! 

• dekontamináció 

– gasztrikus - 4-6 órán belül 

– intesztinális - extrém mennyiség 

• aktív szén-1g/kg 

• antidótuma nincs 

• eliminatív eljárások hatása nem bizonyított 



Lítium mérgezés 



Lítium 

  

• antimániás  

• antidepresszáns 

• fázisprofilaktikus hatású 



Farmakokinetikai tulajdonságok 

• terápiás tartománya szűk 

• jól felszívódik a gyomorból és a vékonybélből 

• nem kötődik fehérjéhez 

• megoszlási tere: 0,6-1,0 L/kg - multikompartment 
modell 

• felezési ideje (12, majd 22 óra) 

• nem metabolizálódik 

• a vesén keresztül ürül-bifázisos exkréció 



Hatásmechanizmusa 

 

• komplex és tisztázatlan 



Mérgezés 

 

• akut  

 

• krónikus 

 

 

 

Adverz hatások (átmeneti, perzisztáló) 



Akut mérgezés tünetei 

• gasztrointesztinális tünetek 
– hányinger, hányás, hasmenés, hasi diszkomfort 

• neurológiai tünetek 
– lehet tünetmentes is vagy 

– tremor, izomrigiditás, klónus, faszcikuláció, 
hiperreflexia, letargia, konfúzió, kóma, görcsök 

• kardiovaszkuláris tünetek 
– hipotenzió 



Krónikus mérgezés tünetei 

• gasztrointesztinális tünetek 

• neurológiai tünetek 

• kardiovaszkuláris tünetek 

• renális tünetek 

• endokrin eltérések 

• hematológiai tünetek 

• bőrtünetek 



Diagnózis  

• anamnézis 

• klinikum 

• lítium szint meghatározás 

– terápiás tartomány: 0,8-1,2 mmol/L 

– akut mérgezés esetén nincs korreláció a 
klinikummal! 

– krónikus mérgezés „terápiás szint” mellett is 
lehet 

– ismételt meghatározása SZÜKSÉGES 



Terápia  

• gasztrointesztinális dekontamináció 

• szupportív, tüneti terápia 

• elimináció 

–  hemodialízis  (CAVHD, CVVHD) 

• súlyos neurológiai tünetek - alterált mentális státusz, 
ataxia, görcsök, kóma 

• magas lítium szint és veseelégtelenség 

• akut vagy krónikus szedés melletti akut  mérgezés 
bármely tünet  



Barbiturátok 



Csoportosítás  

• Hatástartamuk alapján 

– ultrarövid-Novopan (hexobarbitál) 

– rövid-Hypnoval-Calcium (cyclobarbitál) 

– közepes-Dorlotyn, (amobarbitál), Etovaletta, 
(butobarbitál) 

– hosszú-Sertan, Sevenal, Sevenaletta, Mysoline, 
(fenobarbitál) 

  

 kombinációban más szerekkel-Tardyl, Belloid, 
Belletoval, Meristin, Troparinum comb., Germicid, 
Hypanodin, Salvador, Demalgonil 



Tünetek 

• Hideg bőr 

• Szapora pulzus 

• Cianózis 

• Hipotenzió 

• Hipotermia 

• Hipovolémia 

• Bullózus bőrelváltozások 

• Szűk, kerek egyenlő pupillák (de lehet anizokória, 
akkomodációs zavar is) 

• Nisztagmus 



Terápia 

-GCS 8 alatt intubációs védelemben 

 -sokktalanítás 

 -gyomormosás 

 -orvosi szén 

 -vizelet alkalizálás 

 -forszírozott diurézis 

 -antidekubitusz kezelés 

 -gépi lélegeztetés 

 -életfunkciók monitorizálása 

2 mg% feletti vérszint esetén hemoperfúzió 



Benzodiazepinek 



Csoportosítás  

• hatékonyságuk alapján 

– nagy pl. Dormicum, Xanax, Rivotril 

– közepes pl. Seduxen, Rudotel 

– kicsi pl. Gerodorm, Eunoctin 

 

• felezési idejük alapján 

– ultrarövid (<5 óra) pl. Dormicum, Lendormin 

– rövid (5-15 óra) pl. Xanax, Gerodorm, Signopan 

– közepes (15-40 óra) pl. Rohypnol, Eunoctin 

– hosszú (>40 óra) pl. Rivotril, Seduxen, Elenium 



Farmakokinetika 

• terápiás indexük széles 

• gyenge bázikus szerek, melyek a duodenum pH-
ján szívódnak fel leginkább  hatásuk lassabban 
alakul ki, mint a barbiturátoké 

• fehérjekötődésük magas (85-90%)-kivéve Xanax 
(70%), megoszlási terük alacsony 

• zsíroldékonyságuk különböző 

• májban metabolizálódnak (oxidácio-glukuronid 
konjugáció)-farmakológiailag aktív hosszú 
felezési idejű metabolitok 

• a konjugált metabolitok vesén át ürülnek 



A mérgezés tünetei 

• CNS tünetek 

– nisztagmus, dizartria, szedáció, delírium, kóma 
(mély kóma ritka), anterográd amnézia  

• minimális kardiorespiratórikus instabilitás 

– enyhe tenzió és szívfrekvencia csökkenés, 
légzésdepresszió 

• neuromuszkuláris tünetek 

– meglassult mozgások, ataxia, hipotónia 

• gasztrointesztinális tünetek 

– hányinger, hányás, hasmenés, ritkán inkontinencia 



Terápia  

 

• döntően szupportív, tüneti terápia 

 

• dekontamináció-aktív szén 

 

• antidótum terápia-flumazenil (Anexate) 

 

• eliminatív eljárások-effektivitásuk nem bizonyított 





Flumazenil használatának 

kontraindikációja 

• Epilepszia 

• Ismert benzodiazepin érzékenység 

• Tartós BZD kezelés (megvonás) 

• Anesztézia esetén, ha a neuromuscularis 
blokk még fennáll 

• Koponyasérülés (emeli az ICP-t) 

• Amennyiben más gyógyszer fogyasztása is 
fennáll 

 



Gyorstesztek 

• benzodiazepinek (BZD)    300 ng/ml 

• barbiturátok (BAR)    300 ng/ml 

• opiátok (MOR)    300 ng/ml 

• triciklikus antidepresszánsok (TCA)           1000 ng/ml 

• tetrahidrocannabinol (THC)     50 ng/ml 

• amfetamin (AMP)                 1000 ng/ml 

• metamfetamin (M-AMP)                1000 ng/ml 

• metadon (MTD)    300 ng/ml 

• fenciklidin (PCP)       25 ng/ml  



•az egyedi csíkok v. kazetták      alkalmazása 

javasolt 

•eredmény néhány perc alatt elkészül 

•könnyen leolvasható 

•fénymásolható 

•olcsó 



Nem benzodiazepin típusú 

benzodiazepin receptor agonisták 



Zopiclon (Imovane) 

 

• ciklopirrolon származék 

• szedatohipnotikus, görcsgátló, anxiolitikus és 

izomrelaxáns hatása van 

• terápiás indexe nagy 

• májban metabolizálódik-aktív metabolit 

• vizelettel ürül 

• T 1/2: 4-6 óra, fehérje kötődése 40-45 % 



Zolpidem (Stilnox) 

 

• imidazopiridin 

• nincs izomrelaxáns és anxiolitikus hatása 

• nincs aktív metabolitja 

• T1/2: 2-3 óra, Vd: 0,5 l/kg, fehérje kötődés: 95 % 

 



Intoxikáció esetén 

 

• benzodiazepin mérgezéshez hasonló tüneteket 

okoznak 

• hatásuk flumazenillel (Anexate) antagonizálható 

• ellátásuk a benzodiazepin mérgezéssel azonos 

 



Buspiron (Anxiron) 

 

• pirimidin-piperazin származék 

• anxiolitikum-nincs szedatohipnotikus, 

antikonvulzív és izomrelaxáns hatása 

• 5-HT1A-parciális agonista és D2-antagonista 

• általában enyhe tüneteket okoz 

• kevés tapasztalat áll rendelkezésre 



Meprobamat 

• Hipotenzió 

• Beszűkült tudatállapot 

 

• Terápia: folyadékpótlás, vazoaktív szerek, 

légútbiztosítás, lélegeztetés 

inaktív 



Scutamil-C 

• 150 mg carisoprodol 

• 100 mg paracetamol 



Disulfiram 

• Aldehid dehidrogenáz gátló 

• Acetaldehid mérgezést okoz 

• Dopamin béta-hidroxiláz gátló 

• Noradrenalin felhalmozódást okoz 

preszinaptikusan a szimpatikus 

idegvégződésekben 

• Vazodilatációt és hipotenziót okoz 



Túladagolás tünetei 

• Hányinger 

• Ataxia 

• Zavartság 

• Görcsök 

• Kóma 

 



Disulfiram-etanol kölcsönhatás 

• Kipirulás 

• Fejfájás 

• Légszomj 

• Szédülés 

• Hányinger 

• Orthosztatikus hipotenzió 



Terápia 

• Hemodialízis csak az alkoholt, az 

acetaldehidet nem eliminálja 

• Elsősorban tüneti 

– Folyadékpótlás 

– Hányáscsillapítás 

– Anxiolízis 

 



Clonidin 

• Elsősorban antihipertenzív szer 

• Nyúltagyi α2 receptorokat izgatja 

• Jelentős szedatív hatás 

• Toxikus adagban stimulálja a perifériás α1 

receptorokat, mely vazokonstrikciót okoz    

Guanfacin (Estulic), mely csak hasonló a clonidinhez, de 

szelektívebb α2 agonista  



Tünetek 

• Szimpatikus depresszió 

– Szűk pupillák 

– Kóma 

– Apnoe 

– Bradikardia 

– Hipotenzió, majd hipertenzió 

– Hipotermia 



Terápia 

• Tüneti elsősorban 

• Naloxon 



Ergot alkaloidok 

• Egyes szerek a demencia, Parkinson 

betegség kezelésére használatosak 

– Dihydroergocomine 

– Dihydroergocristine 

– Didydroergocryptine 

 



Tünetek 

• Méh összehúzódás 

• Görcsök 

• Vazokonstrikció 

– Végtag iszkémia 

– AMI 

– Abdominális angina 



Terápia 

• Nitroprussid 

• Phentolamin 

• Ca-antagonisták 

• Diazepam 

• Heparin 

• Tüneti kezelés 



Toxikológiai kalandozások a 

tüdőben 

Zacher Gábor 



Inhalációs sérülések epidemiológiája 

• AAPCC 2009 154167 inhalációs sérüléses eset 

• Mindez 6,5%-a az összes esetnek 

• 103 haláleset, mely az összhalálozás 8.9%-a 

• A halálozások felét a szénmonoxid okozta 

• Pontos hazai adatok nincsenek. De hetente 3-5 
inhalációs sérülés miatt beszállított beteget 
veszünk fel 

• Szénmonoxid mérgezettek száma idényben napi 1-
15 között van 



Az ideális méreg 

• Színtelen 

• Szagtalan 

• Íztelen 

• Gyorsan oldódik 

• Hatása a bevétel után több órával jelentkezik 

• Nem kimutatható 

• Az adott kultúra számára egzotikus 

• Kis dózisban halálos 

• Kémiai szerkezete stabil 

• A mérgezés lefolyása utánoz egy természetes 
betegséget 



Toxinok 

• Lokális hatások mellett gyorsan 

megjelennek a szisztémás hatások is 

• Az inhalációs út sebessége megegyezik az 

iv. adott szerek kar-agy idejével 

– Ezért elfogadott, hogy reanimáció alatt lehet a 

beteg tubusába gyógyszert adni 

– Sok kábítószert a vénás út mellett lehet 

sniffingelni is (heroin, kokain) 



Oxigén 

• Az oxigén (vagy régies nevén éleny vagy 

savító) oxigéncsoport elemei közé tartozik 

• Az oxigént Joseph Priestley angol kémikus 

fedezte fel 1774-ben 

• Neve a görög oxigenium (savképző) szóból 

származik  



Okozhat-e a hiperventilláció oxigén 

„mérgezést”? 

• Nem 

• Atmoszférikus nyomáson az oxigén parciális 

nyomása nem haladja meg a 21 kPa-t, míg a 

toxicitás alsó határa 30 kPa-nál kezdődik 



Oxygen toxicity syndrome 

• 40% feletti  oxigéntartalmú levegő belégzése 

atmoszférikus nyomáson toxikus lehet 

• Ahogy emelkedik a nyomás és a koncentráció 

úgy csökken a tolerálható idő 

• 0,4-1,6 ATA között elsősorban a tüdő 

károsodását okozza 

• 1,6 ATA felett a neurológiai károsodások 

dominálnak 



Oxygen toxicity syndrome 

• Kialakulásának pontos oka ismeretlen 

• Feltehetően az enzimfunkciók működésének 

gátlását okozza 

– Tüdő: folyadékvisszatartás, légzési elégtelenség 

– Kp. Idegrendszer:  ingerületátvivő anyagok 

termelésének blokkolása, direkt sejtkárosodás, 

epileptiform görcsök 



Oxygen toxicity syndrome 

• 100% oxigén belégzése max. 24 óráig 

atmoszférikus nyomáson nem toxikus 



Oxygen toxicity syndrome 

• Elsősorban központi idegrendszeri problémák 

jelentkeznek rövid ideig tartó magas 

koncentrációjú oxigén belégzésekor,nem 

légköri nyomáson 

• Tünetei elsősorban zavartság, látászavarok 

(csőlátás), légzési elégtelenség, mellkasi 

fájdalom 

• Hosszú távú expozíció esetén a sejtmembránok 

sérülésével kell számolni   



Oxygen toxicity syndrome 

• A tünetek rövid expozíció esetén gyorsan 

javulnak 

• A búvár állapotát ronthatja a megjelenő 

pánik és a kihűlés 

• Maradandó károsodás kialakulásának 

valószínűsége gyakorlatilag nulla 



Magaslati betegség 



Már 2000 m magasságtól 

jelentkezhet  

• Változó az egyéni tűrőképesség 

• A magassággal nő a gyakorisága 



Befolyásolja 

• A felfelé haladás sebessége (nagyobb 

kockázati tényező, mint maga a magasság!!) 

• Fontos az akklimatizálódásra hagyott idő. 



Élettan 

• Nagy magasságban csökken a légnyomás 

• Az O2 a nyomásgrádiens szerint jut a 
levegőből a tüdőn át a vérbe --- ha csökken 
a nyomás, kevesebb O2 jut a szövetekbe, így 
hipoxia alakul ki. 

• Beindulnak a kompenzációs 
mechanizmusok (gyorsul a légzés és a 
szívműködés)  



• A fokozott légzéssel nő a CO2 kibocsátás - 

alkalózis alakul ki (ezt néhány nap alatt a 

vese kompenzálja) 

• A lúgos pH hatására a KIR lassítja a légzést 

(akklimatizáció egy része) 

• nő a vér és szövetek O2 felvevő képessége 

• nő a vér alvadékonysága 

 



Magaslati rosszullét fajtái  

• Heveny magaslati rosszullét (HMR) - 

minden, egymással összefüggő magaslati 

rosszullét közös neve,mely a nagy 

magasságban tartózkodás után 2-4. napon 

belül jelentkezik. 

 

• jóindulatú 

• rosszindulatú 



Jóindulatú HMR 

• étvágytalanság 

• fejfájás 

• hányinger, hányás 

• alvászavar 

• mellkasi diszkomfort 



Rosszindulatú HMR 

• akár halálos is lehet 

• indulhat jóindulatú HMR-ből, de kezdődhet 

előzetes jel nélkül is 

• tüdő eredetű : cianózis, tüdőödéma 

• agyi eredetű: agyödéma, kóma 



Kezelés 

Jóindulatú HMR 

• a beteget 3-4 napig 

ugyanabban a 

magasságban kell 

tartani 

• tüneti kezelés 

(acetazolamid 5 mg/kg) 

Rosszindulatú HMR 

• azonnal alacsonyabbra 

menni 

• intenzív terápiás 

ellátás vállhat 

szükségessé 

(dexamethason 8 mg, 

hiperbárikus kamra) 



Szénmonoxid mérgezés 



Toxicitás mechanizmusa 

• 250-szer nagyobb affinitással kötődik a 

hemoglobinhoz, mint az oxigén, így a vér 

oxigénszállító kapacitása csökken, 

oxihemoglobin disszociációs görbe balra 

tolódik 

• gátolja a sejtekben a citokrómoxidázt 



Toxikus dózis 

• 1200 ppm: egészséget veszélyeztető 

mérgezést okoz 

• munkahelyi limit 25 ppm  



Tünetek 

• fejfájás, zavartság, hányinger, 

(szívbetegeknél angina, esetleg miokardiális 

infarktus) 

• alsó végtagi izomgyengeség, vizelési, 

székelési inkontinencia, gondolkodási 

nehézség, kóma, görcsök, szívritmuszavar, 

hipotónia, halál  



Tünetek – krónikus mérgezés 

• fejfájás, hányinger, hányás, hasi fájdalom, 

gyengeség, intellektuális hanyatlás, 

paresztéziák, látási zavar 

• laboreltérések: vvt, fvs  

• angina, EKG eltérések: repolarizációs zavar 

• COPD tünetei   



Mérgezés fokozatai 

• ENYHE:  -COHb <30% 

                    -általános tünetek 

• KÖZEPES:  -COHb: 30-40%  

                       -általános tünetek, markáns                       

                        szív és CNS eltérések nélkül 

• SÚLYOS:  -COHb >40% és/vagy   

                        szív és CNS tünetek,                 
 függetlenül a COHb szinttől                                       



Kezelés 

• szupportív terápia: légút- és vénabiztosítás 

• dekontamináció 

• antidótum: 100% oxigén belélegeztetése: 6 

óráról 1 órára csökkenti a COHb fél 

életidejét  

• hiperbárikus oxigén - 100% oxigén, 2-3 

atm. nyomáson: a COHb fél életideje 20 

percre csökken       



CO mérgezés és terhesség 

• Igen nagy a magzati veszélyeztetettség 

• Terhesség megszakítás meggondolandó 

• Érett terhesség esetén mihamarabbi 

császármetszés 





Ciánmérgezés 

Ipar: galvanizálás 

         fémkinyerés 

         fényképészeti eljárások 

         szintetikus gumigyártás 

         műanyagipar 

         gyom- és patkányirtók 

Égés: selyem, műanyag,  gyapjú,   
cigaretta 

Harci gázok: HCN, cianogén 
chlorid 

Növények: cián glikozidok 

(hidrolízissel HCN szabadul fel)  

 amigdalin: keserűmandula, 

sárgabarack, őszibarack, körte, 

alma  

 prunasin: babérmeggy 

 dhurrin: cirok 

 linamarin: manióka, limabab   

Előfordulás 



Patofiziológia  Tünetek 

cianid+ sejt citokrómoxidáz 

(HEM Fe3+)  oxidatív 

metabolikus folyamatok 

blokkolása   szénhidrátok 

metabolizmusa anaerob útra 

terelődik  laktát képzés 

acidózis 

 

• rendkívül gyors megjelenés (fél 

perc - órák) 

• általános: fejfájás, hányinger, 

nehézlégzés, flush,  

• cardiovascularis: tahikardia-

bradikardia, ritmuszavarok, 

magas ill. alacsony vérnyomás, 

keringési elégtelenség 

• CNS: zavartság, remegés, 

görcsök, kóma, légzésstimulálás, 

-depresszió    

• keserűmandula szagú lehelet 

• szemfenéki erek azonos színűek  





Cián mérgezés antidótumai  

• A kezelés lényege 

– egyrészt methemoglobinémia előidézésével 

cián methemoglobin komplex alakuljon ki  

– másrészt hydroxocobolamin megadózisának 

adásával nem toxikus cianokobalamin 

keletkezzen. Ez utóbbi esetben legalább 4g 

adására van szükség 

– kelátképzés  



• Sürgősségi ellátás: 

– 1-2 amilnitrit ampullát feltörni 2x30 másodpercig mélyen 

belélegeztetni  

– véna punkciót követően 300mg nátrium nitrosum 3-5 perc 

alatt 

– ritkán alkalmazott sok mellékhatással bíró methemoglobin 

képző a 4-Dimethylaminophenol (4-DMAP), mely adagja 3-

4mg/kg 1 perc alatt 

– Nátrium thioszulfát adásával (12,5g) a nem toxikus és vesén át 

gyorsan távozó thiocianát keletkezik 

– Speciális kelát terápiaként Kelocyanor adható 300mg iv, mely 

során kobaltcianid keletkezik  

     -Hydroxocobalamin, dózis: 50mg/kg 



Két féle cián mérgezett létezik: 

-az egyik igen hamar meghal 

  -a másiknak túl sok baja nincs 

 

 



Metil izocianát 

• C2H3NO 

• erősen mérgező és irritáló hatású, színtelen, 

szúrós szagú folyadék 

• belélegezve, az emésztőrendszerbe vagy 

bőrre jutva, toxikus adag 0,4 ppm 

• 25 000 halott, 1984. december 3 



A közelmúlt tanulságai 

Kolontár 



„Por” inhaláció 

• Hatásuk elsősorban méretfüggő 

– 10 µm-nél nagy darabok a felső légutakban 
maradnak 

– 2,5-10 µm közötti darabok lekerülnek az alsó 
légutakba 

– 2,5 µm-nél kisebb darabok bejutnak a 
tüdőparenchymába 

– 0,1 µm-nél kisebb darabok be és kijutnak a 
gázcserével 



Porinhaláció 
Inhalation of the wet material can cause irritation o  

the nose and throat. The corrosive material, if  

it gets to the lungs, can also lead to irritation of the  

lower airways causing shortness of breath, chest  

tightness and cough, especially in people with  

underlying lung diseases like asthma and bronchitis.  
 

Due to the residue’s alkali nature, eye splashes can cause  

irritation or burns. Importantly, as with all  

alkali splashes, the extent of eye damage may not be  

apparent at first. Eye exposure may produce  

softening or ulcerations of the cornea. Severe injury could 

lead to opacity of the cornea.  
International Aluminium Institute  



1 2 

1 1 1 

7 

2 

2 

Az OKI és a KVVM közös levegő mintavételi rendszert állított fel 13 helyen,  

melyről folyamatosan érkeztek a szálló porminta eredmények.  

 
 
 

 



PM10 terhelés időbeni változása szakaszos és folyamatos mintavétellel 

 2010.10.07-11.02. közötti időszakban
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Porinhaláció 
• A rendelkezésemre álló adatok alapján 

• 10.12-17. között 65 mérés, 38 az 50 ug/m3 felett 
volt (PM10) 
– Ajka   5/2  

– Devecser  26/20 

– Kolontár  5/3 

– Somlóvásárhely  5/3 

– Somlójenő  5/2 

– Tüskevár  5/2 

– Apácatorna  5/1 

– Kisberzseny  5/1 

– Karakószörcsök  6/4 



Porinhaláció 

• A tünetek megjelentek 

• Osztályunkon 3 panaszost kezeltünk, akik 3-6 

napot töltöttek a területen 

• A tünetek nem súlyosak, nem kontaminált 

területen 2-3 nap alatt spontán is múlnak 

• De… 
Irreversible obstructive lung disease following chronic occupational exposure 

as well as after a one-time high-level exposure to sodium hydroxide is known 

[Hansen and Isager 1991, Rubin et al 1992].  

Rats that inhaled unmeasured concentrations of sodium hydroxide aerosols for 

30 minutes per day suffered pulmonary damage after 2.5 months. [Mamede]  



És mi van ma? 

• Nem növekedett a katasztrófa területén a 

„tüdőbetegségek” száma 

• Kóros nehézfém terhelésről nem kell tartani 

• A szűrővizsgálatok folyamatosan zajlanak 



Paraquat mérgezés 



Mi a paraquat? 

• Ammónia szagú vízoldékony szer, hazánkban 
használatát már évekkel ezelőtt betiltották  

• Napjainkban leginkább az illegális 
kenderültetvények elpusztítására használják minden 
élő szervezetre hat, redox folyamatok révén toxikus 
szabadgyökök képződése történik, mely gátolja a 
lipid peroxidációt, így sejtmembrán károsodás jön 
létre, melynek következménye sejthalál 

• 3-5 mg/kg a halálos adag  

• Lokálisan maró hatású 

 



Füstinhaláció 

• Magas hőmérsékletű gázok 

• 1 μm-nél kisebb partikulák, melyek elérik az 
alveoláris zónát (korom) 

• Szénmonoxid 

• Cián 

• Légúti irritánsok 
– Vízoldékony gázok (ammónia, hidrogén klorid) 

– Lipid oldékony irritánsok (nitrogén oxidok, 
foszgén, aldehidek) 



Tünetek 

• Arc égés 

• Égés az ajkon és az orrszőrökön 

• Koromköpés 

• Megváltozott légzési mechanika 

• Diszpnoe 

• Cianózis 

• Neurológiai deficitek (eszméletzavar, szédülés, 
amnézia…) 



Acut Lung Injury (ALI)  
(nem kardiogén tüdőödéma) 

• hipoxia       

• prekap. pulm. hipert.      

• csökkent pulm. kap.perm. 

• folyadék kilépés 

 

• allergiás reakció 

• direkt hatás a az alveoláris 

membránra 

Tünetek: rózsaszín köpet, cianózis, légzési elégtelenség, beszűkült 

tudatállapot 

Heroin fogyasztást követően 2 órán belül, metadon túladagolás után 

6-12 órával jelentkezik 

Az alveolusokban és az intersticiumban található ödéma folyadék 

fehérjében gazdag 

Terápia: lélegeztetés 



Nem kardiogén tüdőödéma okai 

• Near drowing 

• Oxygen therapy 

• Transfusion/trauma 

(fat embolism) 

 

• Central nervous syst. 

• Allergic alveolitis 

• Renal failure 

• Drugs 

• Inhaled toxins 

• Aspiration -ARDS - 

altitude sickness 

• Contusion 



A toxikológia oldaláról 

• Gyógyszerek (th.) 

• Gyógyszerek (túlad.) 

 

• Élvezeti szerek 

• Aspiráció 

 

• Vegyszerek 

• Inhalánsok 

 

• thiazid 

• verapamil, szalicilát, 
barbiturát, metadon, 
hipoglikémia 

• heroin (iv.) 

• Szénhidrogén, 
gyomortartalom 

• OP, glifozát 
• Cl2, NH3, SO2, ricin, HF, 

füst, könnygázok 
• Foszgén, H2S, O3, NO2 

• Fémek(Ni, Ti, Cr, Hg) 
 



A sérülés mechanizmusa: 
  -szuicid szándékból megivás 
  -tartályból való lefejtés első „slukkja” 
  -munkahelyi ártalom (tűznyelő) 
 

Fire eater pneumonia 



Szénhidrogének (szh.) 

-alifás szh.   -szobahőmérsékleten gázok pl. metán, bután 
    -szobahőmérsékleten folyadékok pl. pentán, 
    N-hexadekán 
-halogenizált szh. pl. tetraklóretán, széntetraklorid,  
    kloroform 
-aromás szh. pl. toluol, xylol 
-nem aromás ciklikus szh. pl. növényi olajok, terpentin,  
    kámfor 



Szénhidrogének (szh.) 

-Alifás szh. toxikológiai szempontból csekély jelentőséggel 
bírnak, aspirációjuk tüdősérülést okoz 
-Aromás szh. abuzusát nevezzük szipuzásnak 
-Halogenizált szh. elsősorban központi idegrendszeri 
depressziót, szívritmuszavarokat, máj- és 
veseelégtelenséget okozhatnak 
Aspirációs potenciáljuk annál nagyobb: 
   -minél alacsonyabb viszkozitásuk 
   -minél nagyobb a felületi feszültségük 
   -minél nehezebben párolog 
 



Szénhidrogének (szh.) 

Magas aspirációs kockázatú szerek: benzin, gázolaj, 
kerozin, széntetraklorid 
Alacsony aspirációs kockázatú szerek: paraffin, síkosító 
olaj, hajfixáló, petróleum gél 
 
Nem ritka a parenterális bejutás: akaratlagos 
autoinjekció, magasnyomású szórópisztoly okozta 
sérülések 
Ezen esetekben lokális gyulladásos és szeptikus tünetek 
jelentkezhetnek 
Benzin autoinjekció gyakran gyors ARDS kialakulásával  
jár együtt 



Tünetek 

•  gázolaj, benzin szagú lehelet 

•  mellkasi fájdalom 

•  ingerköhögés 

•  láz 

•  gasztrointesztinális panaszok 

•  légzési elégtelenség 

•  hematuria 



Radiológiai kép 
• infiltrátum 

• pleurális folyadék 

• több rekeszes empyema 



Kezelés 

• Szupportív 

• Bronchoscopos mosás 

• Antibiotikum 

• Szteroid 

• Légzéstámogatás 

  



Talcosis 

• Iv. droghasználóknál, ahol a szer fel van 

ütve talkummal 



Bronchiolitis obliterans fibrosa 

• Kis légutakban fordul elő 

• Gyulladásos reakció, epithelium sérülés 

• Granulációs szövet „belenő” a lumenbe 

• Ennek következménye a szervült fibrotikus 

kötegek 



Bronchiolitis obliterans fibrosa 

• Irritáns gázok 

• Fémporok 

• Fémgőzök 

• Crack, kokain, Ketamin 

• Paraquat 

• Aranysók 

• Amiodaron 

• Cytomegalo vírus, RSV (resp. syncycial virus) 



Tüdőembólia 

• Mi van ebben olyan specifikus, amit nem 

tudnánk? 

• Higany embólia 

• Ok: elemi higany autoinjekciója, és ha 

véletlenül célba talál… 

 



Higany embólia 

• Krónikus higany mérgezés 

• Tartós kelátképző terápia 

• A beszúrás helyéről az idegentest 

dekontaminációja 



Fémek okozta pneumoconiózis 

• Óriássejtes intersticiális pneumonitist 

• Fibrózist 

• Daganatos elváltozásokat okoznak 

– Alumínium 

– Kadmium 

– Kobalt 

– Réz 

– Vas 

– Higany 

– Nikkel 



A légutak 

• Ideális kapu minden toxinnak 

• Nagy felület 

• Jó vérellátás 

• Regeneráció gyakran fibrózissal 

• Rendszeresen használjuk 

• Előre megfontoltan ártunk magunknak rajta 

keresztül 



Gombamérgezés 

Zacher Gábor 



mycetizmus 

• Gombákban lévő toxin okozza 



mykotoxikózis 

• Élelmiszerekben elszaporodó 

mikroszkopikus penészgombák 

méreganyagai 

 



Gombamérgezések fajtái 

• phalloides szindróma 

• orellanusz szindróma 

• giromitra szindróma 

• muszkarin szindróma 

• pantherina szindróma 

• pszilocibin szindróma 

• koprinusz szindróma 

• paxillusz szindróma 

• gasztrointesztinális szindróma 



A tünetek a

fogyasztást követõen 2

órán belül jelentkeznek

A tünetek alkohol

f ogy asztását köv etõen

azonnal jelentkeznek
Ráncos tintagomba

Az elsõ tünetek:

hányinger, hányás,

hasmenés

Az elsõ tünetek:

profúz izzadás,

hányinger, kólika

Az elsõ tünetek:

delírium, hallucinációk

Kiegészülve kómával

A tünetek a f ogy asztást

köv etõen 6 v . több óráv al

jelentkeznek:

f áradtság,f ejf ájás,

hány inger

A tünetek a f ogy asztást

köv etõen 12 v  több

óráv al jelentkeznek:

súly os hasmenés,

hány ás

A tünetek a f ogy asztást

köv etõen 3 v . több

nappal jelentkeznek.:

szomjúság, poliúria

Redõs

papsapkagomba

Gyilkos galóca

Pókhálósgombák

gasztroenterális

irritánsok

Susulykák

Tölcsérgombák

Légyölõ galóca

Párducgalóca

Psilocybe család

Panaeolus család

Copelandia család

Igen

Igen

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Gombamérgeztések

differenciáldiagnosztikája



Phalloides szindróma 

• Euripidész i.e. 430 saját családjának halálát 

írta le (feleség, 3 gyerek) 

• VI.Károly francia király (1368-1422) 

• II.Kelemen pápa (ólmozott cukor, gomba?) 

• 1871 California, az első „valós” gyilkos 

galóca mérgezés 



• 5000 gombafaj 

• Kb. 100 faj mérgező 

• 35 faj tartalmaz amatoxint 



Chemical structure of amatoxins  

Name R
1
 R

2
 R

3
 R

4
 R

5
 

α-Amanitin NH2 OH OH OH OH 

β-Amanitin OH OH OH OH OH 

γ-Amanitin NH2 OH H OH OH 

ε-Amanitin OH OH H OH OH 

Amanullin NH2 H H OH OH 

Amanullinic acid OH H H OH OH 

Amininamide NH2 OH OH H OH 

Amanin OH OH OH H OH 

Proamanullin NH2 H H OH H 



Amanitin tartalom 

• Amanita phalloides: 2-3 mg toxin/g 

• A. virosa: 1,2-2,6 mg toxin/g 

• Galerina marginata: 0,1-0,8 mg toxin/g 

• Lepiota fajok: 1,75-3,5 mg toxin/g 

• 1-3 frissen szedett gomba halálos mérgezést 
okozhat 

• a sejtekben a DNS-től függő RNS polimeráz 
gátlásán alapul, így a sejtekben megszűnik a 
fehérjeszintézis 

• LD:0,1-0,3 mg/kg (50-300 mg) 



• Amanita bisporigera 

• Amanita hygroscopica 

• Amanita ocreata 

• Amanita phalloides 

• Amanita suballiacea 

• Amanita tenuifolia 

• Amanita verna 

• Amanita virosa 

• Galerina autumnalis 

• Galerina fasciculata 

• Galerina marginata 

• Galerina sulcipes 

• Galerina venenata 

• Lepiota castanea 

• Lepiota helveola 

• Lepiota subincarnata 

• Lepiota josserandii 

• Conocybe filiaris 



Toxicitás 

• Máj: centrilobuláris nekrózis 

• Vese: akut tubuláris nekrózis 



Toxikokinetika 

• 1-2,5 óra múlva megjelenik a vizeletben 

• Eliminációs felezési idő 30-45 perc 

 



Wieland-Meixner teszt 

• Magas lignin tartalmú papír 

• Fokhagymanyomóval kipréselni a gyanús 

gombát 

• A kicseppentett folyadékot a papíron 

beszárítani (hajszárító) 

• 1-2 csepp tömény sósavat rácsöppenteni 

• 1-2 perc múlva jellegzetes kék elszíneződés 



Toxin kimutatás 

• Radioimmunoassay (RIA) 0,1 ng/ml 

• Enzym linked immunosorbent assay 

(ELISA) 0,1 ng/ml 

• Gázkromatográfia (GC) 10 ng/ml 

• Gázkromatográfia/tömegspektrometria 

(GC/MS) 



Tünetek 

• gasztroenteritisz a gomba elfogyasztása után 

14-24 órával 

• látszólagos remissziós fázis 24-72 órán belül 

• máj- és veseelégtelenség kialakulása 3-6 

nappal a fogyasztás után 

 



Terápia 

• Stabilizálás 
– Folyadék és ion pótlás 

– Friss fagyasztott plazma 

– K vitamin 

• Dekontamináció 
– Gyomormosás 

– Aktív szén 

– Nazobiliáris drén 

• Elimináció 
– Hemoperfúzió 

– Hemodialízis 



Gyógyszeres terápia 

• Penicillin G 

– Gátolja az amanitin bejutását a májsejtekbe 

– 1 ME/tskg/nap 

• Sylmarin (Máriatövis kivonat) 

– Gátolja az amanitin bejutását a májsejtekbe 

– Sejtregeneráció elősegítése 

– 5 mg/tskg/1 óra 

– 20 mg/kg/nap 6 napig 



Májelégtelenség kezelése 
speciális ellátás 

• Bridge technikák 

– MARS 

– Prometheus 

• Hepatocyta infúzió 

• Májtranszplantáció 

 



Kimenetel 

• Halálozás kb. 10-20% 

• Gyógyulás esetén a teljes regeneráció kb. ½ 

év 



Giromitra szindróma 

• 1967 gyromitrin izolálása (Gyromitra 

esculenta) redős papsapka gombából 

• 1920-ban leírtak fatális mérgezést 



Toxinja 
hőre és hosszabb tárolás  

alatt elbomlik 

 

a máj piridoxál foszfát koenzim inhibitora, lebomlás  

során monometilhidrazinná alakul 

toxikus dózis: 20-40 mg/kg 

10 perc főzés 3l víz/1kg gomba a toxin koncentrációt 1% alá csökkenti 

 



Tünetek 

• hányinger 

• hányás 

• hasi fájdalom 

• görcsök 

• hemolízis 

• nephritis 

2-8 óra 

1-3 nap 



Terápia 

• Pyridoxin 25 mg/kg 

• Fólsav 

• Folyadék és ion pótlás 



Coprinus szindróma 

• 1900-as évek elején francia gombászok 

ismerték fel a diszulfirám szerű reakciót 

tintagomba és alkohol együttes fogyasztása 

esetén 

• A coprin, a gomba toxinja nem mérgező, 

nem okoz diszulfirám szerű reakciót 

• Toxin tartalom kb. 160 mg/kg 



Toxicitás 

gátlás 



Tünetek 

• ½-2 óra múlva kezdődnek, akár 48 óráig is 

eltarthatnak 

– Kipirulás 

– Fejfájás 

– Légszomj 

– Szédülés 

– Hányinger 

– Ortosztatikus hipotenzió 



? 

• Akkor lehetne használni az alkoholizmus 

kezelésére, csakúgy, mint a diszulfirámot? 

• Tartós „szedés” esetén leírtak: 

– Csontvelő depressziót 

– Fehérvérsejtszám csökkenést 

– Here méretének csökkenését 



Terápia 

• Tüneti 

– Folyadékpótlás 

– Hányáscsillapítás 

– Feszültségoldás 



Orellanin szindróma 

• Első leírása 1952 Lengyelország halmozott 

veseelégtelenség a gomba fogyasztását 

követően 

• 1955-ben izolálták a toxint 

• Toxin: orellanin 

paraquat 



Toxin 

• Átlag toxin tartalom 9-14 mg/g 

• Orellanin      orellinin       orellin (nem toxikus) 

• Interstitialis nephritist okoz 

 



Tünetek 

• Hányinger 

• Hányás 

• Hasi fájdalom 

• Bő vizelés 

• Bő folyadékfogyasztás 

• Izomfájdalom 

• Deréktáji fájdalom 

• Veseelégtelenség 

3.-14. nap 

1.-2. hét 



Kimutathatóság 

• Vesebiopsziás anyagból akár 6 hónappal a 

fogyasztást követően is kimutatható 

• Plazmából 10-14 napig kimutatható 



Terápia 

• Mivel a tünetek hosszú lappangás után 

jelentkeznek dekontaminációnak értelme 

nincs 

• Tüneti kezelés: 

– Folyadékpótlás 

– Művese kezelés 

– Vesetranszplantáció 



Paxillus szindróma 

• Paxillus involutus – begöngyöltszélű 
cölöpgomba 

• Valójában étel allergia, mely hemolitikus 
anémiával és veseelégtelenséggel jár együtt. 

• ’60 években írták le először 

• ’70 években kiderült, hogy immun mediálta 
reakcióról van szó, nem valódi mérgezésről 



Paxillus szindróma 

• A toxint vagy az antigént még nem sikerült 
izolálni 

• Tünetek: 

– Anémia 

– Veseelégtelenség 

• Terápia: 

– Tüneti 

• Hemodialízis 

• Plazmaferezis 



Muszkarin szindróma 

• 1869-ben Schmiedeberg és Koppe izoláltak egy 
eddig ismeretlen kémiai anyagot a légyölő 
galócából 1954-ben muszkarinnak nevezték 

• A muszkarin nem a fő toxinja a légyölő galócának 

• A muszkarin tartalmú gombák közepesen súlyos 
kolinerg tüneteket okoznak 

– susulykafélék 

– tölcsérgombák 

– Omphalotus illudens 

 



Toxin 

• a muszkarin acetilkolineszteráz gátló, mivel 
ennek szerkezeti analógja 

• Tünetek: 

– izzadás 

– remegés 

– hasgörcs 

– könnyezés 

– nyálfolyás 

– 1-2 órán át tartó tünetcsoport 
Terápia: atropin 



Pantherina szindróma 

• i.e.7000 évvel már megörökítették a 

mágikus gombákat, barlangrajzokon  

– Amanita muscaria 

– Amanita pantherina 

• Toxin: 

– Iboténsav 

– Muscimol 

 Toxin tartalom: 300-900 ug/g 



Toxin 

• GABA szerkezeti analógja 

• Tünetek hasonlóak a részegséghez 

– felfokozott érzelmi állapot 

– motoros izgalom 

– vitustánc 

– tér- és időérzékelési zavarok 

• Terápia: 

– tüneti 



     Pszilocibin szindróma 
• hallucinogén tünetek 

• magas vérnyomás 

• szapora szívműködés 

Pszilocin (gyorsan oxidálódik) 

Beocystin 

Pszilocibin (hőstabil) 

hatása igen hamar beáll 

toxikus dózis: 80-100 gomba 

4-6 órás utazási élmény 

flashback 

1799 október 3. első orvosi leírás 



• Psilocybe aztecorum, P.baeocystis; P.bonetti; P.caerulescens; P.caerulipes; 

P.candidipes; P.cambodginiensis; P.coprinifacies; P.cubensis; P.cyanescens; 

P.fimetaria; P.mexicana; P.pelliculosa; P.quebecensis; P.semilanceata; 

P.sempervira; P.serbica; P.strictipes; P.stuntzii; P.subaeruginosa; 

P.zapatecorum;  

• Conocybe cyanopus; C.smithii;  

• Gymnopilus aeruginosa; G.validipes;  

• Panaeolus africanus; P.ater; P.cambodginiensis; P.fimicola; P.foenisecii; 

P.subalteatis; P.tropicalis 



• A varázsgombák Isten gyermekei (Porfirius) IV. 

század 

• Ördög átka (sötét középkor) 

 



Gasztrointesztinális szindróma 

• hányás 

• hasmenés 

• izomfájdalmak 

• hasfájás 

• Terápia: tüneti, folyadék és ionpótlás 



Későn jelentkező neurológiai 

károsodás 

• Aranysárga likacsgomba (Hapalopilus rutilans) 

• Polipor sav:dihidroorotát dehidrogenáz inhibitor 

– Elektrolit zavarok 

– Hepatorenális szindróma 



Késői myotoxicitás 

rhabdomyolízissel 

• Sárgászöld 
pereszke 
(Tricholoma 
equestre) 

– Miokardium és 
harántcsíkolt 
izomsérülés 

– Súlyos 
rhabdomiolízis 



Lycoperdonosis 

• Akut allergiás bronchoalveolitis 

– Hányinger, hányás 

– Pharingitis 

– Néhány nap múlva 

• pneumonitis 

• A Lycoperdon fajok (pöffeteg) spóráinak 
inhalálását követően 

• Terápia: szteroid, antifungális szerek 



Statisztika 

• Évente 100-120 „gombamérgezés” miatt beutalt 

beteg 

• 60%-uk nem mérgezett (fertőzéses eredet) 

• 6-8 gyilkos galóca mérgezés 

• Az elmúlt 3 évben nem volt halálos gomba 

mérgezés osztályunkon 



Designer drogok a toxikológus 

szemével 

Zacher Gábor 



Nem találod a kedvenc szered? Más anyagokat is szeretnél vásárolni? 
Jó kapcsolatot alakítottunk ki a gyártókkal, így bármit be tudunk szerezni, 
amire szükséged van. Írj nekünk emailt bátran, ugyanis csak akkor fogjuk 
tudni, hogy mire van igény, ha elmondod nekünk. Mivel több ezer féle anyag 
létezik és mi kiló számra vásároljuk a gyártóktól, ezért nem tehetjük meg, 
hogy mindent tartunk raktáron, ugyanis az olyan sok lenne, hogy nem 
tudnánk hova tenni. Írd meg tehát mit szeretnél vásárolni és amit sokan 
kérnek, azt beszerezzük. Csak hogy pár dolgot említsünk mit tudunk hozni, ha 
igényled: 
MDPPP, Methiopropamine (MPA), Camfetamine, Synthacaine, 
Dimethocaine, 4-Fluorococaine, Dextromethorphan (DXM), 5-IAI, 3-MEO-
PCX, MDAI, 2FMC, 4FMC, 4-MeMABP, Benzofury (6-APB), 5-APB, 
AMT, O-Desmethyltramadol, Etizolam, AM-694, AM-1220, URB-754, 
JWH-200, JWH-019, JWH-133, Buphedrone (MABP), Pentylone, Ethylcaine 
...és még sok mást! 



Designer 

• Ármánykodó 

• Rajzoló  

• Tervező 

 



Miért? 

• Jelenleg ez lényegtelen 

• A fontos a hogyan 



Mit látunk? 

• Eszméletlen 

• Zavart tudatú 

• Hallucinál 

• Katatón 

• Hipertermiás 

• Szeptikus 

– Ezek a tünetek semmiben sem különböznek a 

„hagyományos” betegségek tüneteitől 



Mit keresünk 

• Okot 

– Kizártunk sok mindent! 

– Lehet, hogy mérgezett? 

• Megoldást 

– Vitális paraméterek biztosítása 

– Specifikumok 



A boldog békeidők 

• Heroin 

• Amfetamin 

• Metamfetamin 

• Szipu 

• LSD 

• Gomba 

• … 



Ezek a szerek… 

• …viszonylag kiszámíthatóak voltak 

• …ismert hatásokkal, mellékhatásokkal 

bírnak 

• …a maiakhoz képest „szerethetőek” voltak 



Megváltozott a világ 
• Új évtized  

• Új szerek 

• Új hatások 

• Kihalóban a klasszikus dealer 

• Neten rendelsz, futár hozza (akár a pizza mellé is) 

• Gyors élet: 
– Információ 

– Öröm 

– Étel 

– Szex 

– Lerészegedés 



Kína, India 

• Olcsó előállítás 

• Olcsó szállítás 

• Nem túl drága eladás 

• K…. nagy haszon 

 



Nyilas Misi pakkot kap 

•  Mit rejt a csomag? 

– Port, ami fehér, sárgás, zöldes 

– Tabit amin van valamilyen logó 

– Persze ez növényi tápszer 

– Esetleg fürdősó 

– Netán illatosító 

– De jöhet a teljes inhalátor is 



Megveszi 

• Azt mondják neki, te ez mp4, mp3, jó cucc 

Kínából, a spanom is nyomja, átpörgi még 

az afterpartyt is 

• Formek (4-MEC), nálunk OK, kiröhögheted 

a zsarut, nem tud megfogni 

• Olyan, mint a KATI, de nem az, LEGÁLIS, 

nem érted LEGÁÁÁLIS 



Elváltozások Adrenerg Antikolinerg Antikolineszteráz Opioid Szedato-hipnotikus

légzésszám nő nincs változás nincs változás csökken csökken

szívfrekvencia nő nő csökken normál/csökkent normál/csökkent

rektális hőmérséklet nő nő nincs változás normál/csökkent normál/csökkent

vérnyomás nő nincs változás/nő nincs változás normál/csökkent normál/csökkent

tudatállapot éber/agitált beszűkült/hallucináció beszűkült/zavart beszűkült beszűkült

pupillák tág tág szűk szűk normál

nyálkahártyák nedves száraz nedves normál/csökkent normál

kültakaró hideg verejték száraz verejtékes normál/csökkent normál

reflexek élénk normál normál/csökkent normál/csökkent normál/csökkent

bélhangok élénk csökkent élénk csökkent normál

vizelés/vizelet kiválasztás nő csökkent nő normál normál

egyéb görcsök görcsök görcsök

izom faszcikulációk

Fontosabb tünetek és okozóik 

Ez az induláshoz elég! 



Az új szercsoportok 

• Fenetilaminok 
– Kathinon származékok 

• Triptaminok 

• Szintetikus THC-k 

• Biokokain 

• Piperazinok 
– Benzilpiperazinok 

– Fenilpiperazinok 

• Arylciklohexilaminok 

 
Remélem most már mindenki mindent ért! 

adrenerg 

antikolinergecske 

egyik sem, olyan furi 

adrenerg 

adrenerg, antikolinergecske 

adrenerg, antikolinerg 

Ez igazán remek! 



Gondolkozzunk visszafelé! 

• A tünet mögött mire gondoljunk? 



Név RN Rα Rβ R2 R3 R4 R5 Kémiai név 

Tyramine           OH   4-hydroxyphenethylamine 

Dopamine         OH OH   3,4-dihydroxyphenethylamine 

Epinephrine (Adrenaline) CH3   OH   OH OH   β,3,4-trihydroxy-N-methylphenethylamine 

Norepinephrine (Noradrenaline)     OH   OH OH   β,3,4-trihydroxyphenethylamine 

Phenylephrine CH3   OH   OH     β,3-dihydroxy-N-methylphenethylamine 

6-Hydroxydopamine       OH   OH OH 2,4,5-trihydroxyphenethylamine 

Salbutamol C(CH3)3   OH     OH CH2OH β,4-dihydroxy-3-hydroxymethyl-N-tert-butylphenethylamine 

β-Methylphenethylamine     CH3         β-methylphenethylamine 

Amphetamine   CH3           α-methylphenethylamine 

Methamphetamine CH3 CH3           N-methylamphetamine 

Methylphenidate -CH2-CH2-CH2-CH2-   C(OCH3)=O         N,α-butylene-β-methoxycarbonylphenethylamine 

Ephedrine / Pseudoephedrine CH3 CH3 OH         N-methyl-β-hydroxyamphetamine 

Cathine   CH3 OH         β-hydroxy-amphetamine 

Cathinone   CH3 =O         β-keto-amphetamine 

Methcathinone CH3 CH3 =O         N-methylcathinone 

Mephedrone CH3 CH3 =O     CH3   4-methylmethcathinone 

Ethcathinone CH2CH3 CH3           N-ethylcathinone 

Bupropion C(CH3)3 CH3 =O   Cl     3-chloro-N-tert-butyl-β-ketoamphetamine 

Fenfluramine CH2CH3 CH3     CF3     3-trifluoromethyl-N-ethyl-amphetamine 

Phentermine   2CH3           α,α-dimethylphenethylamine 

Mescaline         OCH3 OCH3 OCH3 3,4,5-trimethoxyphenethylamine 

Fenetilamin származékok 



Név RN Rα Rβ R2 R3 R4 R5 Kémiai név 

MDA   CH3     -O-CH2-O-     3,4-methylenedioxyamphetamine 

MDEA CH2CH3 CH3     -O-CH2-O-     3,4-methylenedioxy-N-ethylamphetamine 

MDMA CH3 CH3     -O-CH2-O-     3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine 

MDMC CH3 CH3 =O   -O-CH2-O-     3,4-methylenedioxy-N-methyl-β-ketoamphetamine 

DOM   CH3   OCH3   CH3 OCH3 2,5-dimethoxy-4-methylamphetamine 

DOB   CH3   OCH3   Br OCH3 2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamine 

DOI   CH3   OCH3   I OCH3 2,5-dimethoxy-4-iodoamphetamine 

DON   CH3   OCH3   NO2 OCH3 2,5-dimethoxy-4-nitroamphetamine 

2C-B       OCH3   Br OCH3 2,5-dimethoxy-4-bromophenethylamine 

2C-C       OCH3   Cl OCH3 2,5-dimethoxy-4-chlorophenethylamine 

2C-I       OCH3   I OCH3 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine 

2C-D       OCH3   CH3 OCH3 2,5-dimethoxy-4-methylphenethylamine 

2C-E       OCH3   CH2-CH3 OCH3 2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine 

2C-P       OCH3   CH2-CH3-CH3 OCH3 2,5-dimethoxy-4-propylphenethylamine 

2C-F       OCH3   F OCH3 2,5-dimethoxy-4-fluorophenethylamine 

2C-N       OCH3   NO2 OCH3 2,5-dimethoxy-4-nitrophenethylamine 

2C-T-2       OCH3   S-CH2CH3 OCH3 2,5-dimethoxy-4-ethylthio-phenethylamine 

2C-T-4       OCH3   S-CH(CH3)2 OCH3 2,5-dimethoxy-4-isopropylthio-phenethylamine 

2C-T-7       OCH3   S-CH2CH2CH3 OCH3 2,5-dimethoxy-4-propylthio-phenethylamine 

2C-T-8       OCH3   S-CH2-C3H5 OCH3 2,5-dimethoxy-4-cyclopropylmethylthio-phenethylamine 

2C-T-9       OCH3   S-C(CH3)3 OCH3 2,5-dimethoxy-4-tert-butylthio-phenethylamine 

2C-T-21       OCH3   S-CH2-CH2-F OCH3 2,5-dimethoxy-4-(2-fluoroethylthio)-phenethylamine 



Compound  R1  R2  R3  

Cathinone  no substitution  hydrogen  hydrogen  

Methcathinone  no substitution  hydrogen  hydrogen  

Ethcathinone  no substitution  hydrogen  hydrogen  

Buphedrone  no substitution  methyl  hydrogen  

Pentedrone  no substitution  ethyl  hydrogen  

Dimethylcathinone  no substitution  hydrogen  methyl  

Diethylpropion  no substitution  hydrogen  ethyl  

Bupropion  3-chloro  hydrogen  hydrogen  

Mephedrone  4-methyl  hydrogen  hydrogen  

3-MMC  3-methyl  hydrogen  hydrogen  

4-EMC  4-ethyl  hydrogen  hydrogen  

4-MEC  4-methyl  hydrogen  hydrogen  

N,N-DMMC  4-methyl  hydrogen  methyl  

N,N-DEMC  4-methyl  hydrogen  ethyl  

3,4-DMMC  3,4-dimethyl  hydrogen  hydrogen  

Methedrone  4-methoxy  hydrogen  hydrogen  

2-FMC  2-fluoro  hydrogen  hydrogen  

3-FMC  3-fluoro  hydrogen  hydrogen  

Flephedrone  4-fluoro  hydrogen  hydrogen  

Brephedrone  4-bromo  hydrogen  hydrogen  

bk-MDA  3,4-methylenedioxy  hydrogen  hydrogen  

Methylone  3,4-methylenedioxy  hydrogen  hydrogen  

Ethylone  3,4-methylenedioxy  hydrogen  hydrogen  

bk-IMP  3,4-trimethylene  hydrogen  hydrogen  

antidepresszáns 

Formek 

Cathinon származékok 



4-Fluorobuphedrone  4-fluoro  methyl  hydrogen  methyl 

4-Methylbuphedrone  4-methyl  methyl  hydrogen  methyl 

Butylone  3,4-methylenedioxy  methyl  hydrogen  methyl 

Eutylone  3,4-methylenedioxy  methyl  hydrogen  ethyl 

bk-DMBDB  3,4-methylenedioxy  methyl  methyl  methyl 

5-Methylmethylone  3,4-methylenedioxy-5-methyl  hydrogen  hydrogen  methyl 

2-Methylbutylone  2-methyl-3,4-methylenedioxy  methyl  hydrogen  methyl 

5-Methylbutylone  3,4-methylenedioxy-5-methyl  methyl  hydrogen  methyl 

Pentylone  3,4-methylenedioxy  ethyl  hydrogen  methyl 

α-Phthalimidopropiophenone  no substitution  hydrogen  phthalimido   

α-PPP  no substitution  hydrogen  pyrrolidinyl   

α-PBP  no substitution  methyl  pyrrolidinyl   

4-Et-α-PBP  4-ethyl  methyl  pyrrolidinyl   

4-MeO-α-PBP  4-methoxy  methyl  pyrrolidinyl   

α-PVP  no substitution  ethyl  pyrrolidinyl   

MPPP  4-methyl  hydrogen  pyrrolidinyl   

MOPPP  4-methoxy  hydrogen  pyrrolidinyl   

MPBP  4-methyl  methyl  pyrrolidinyl   

Pyrovalerone  4-methyl  ethyl  pyrrolidinyl   

MPHP  4-methyl  n-propyl  pyrrolidinyl   

MDPPP  3,4-methylenedioxy  hydrogen  pyrrolidinyl   

MDPBP  3,4-methylenedioxy  methyl  pyrrolidinyl   

MDPV  3,4-methylenedioxy  ethyl  pyrrolidinyl   

Naphyrone  β-naphthyl instead of phenyl  ethyl  pyrrolidinyl   

bk-Methamthetamine  thiophen-2-yl instead of phenyl  hydrogen  hydrogen  methyl 

α-PVT  thiophen-2-yl instead of phenyl  ethyl  pyrrolidinyl   

csúcsragadozó 



MDPV 

Methylenedioxypyrovalerone  
• Norepinefrin és dopamin reuptake inhibitor 

• 2008 óta van jelen 

• Hatása: stimuláns, agresszivitás kíséri 

• Realitástól elszakadt, paranoiás beteg 

• Tahikardia, hipertónia 

• Pyrovalerone tartalmú fogyasztószer 

   3-4 metiléndioxi gyűrűvel kiegészített analógja 

  

 Terápia: benzodiazepin  (midazolam kb. 30-70 mg) 

                betaloc 5-15-mg iv. 



…és jön a comedown 

• Paranoia 

• Rettegés 

• Hallucináció 

• Időnként erőszak 

 

• Megoldás: gyors ismételt szerhasználat 

• Előny: olcsó, legális, könnyen hozzáférhető 

• Hátrány: gyors rákattanás 



Szövődmények 

• Extrapiramidális tünetek 

• Rhabdomiolízis 

• Pszichózis 

• Iv. használat esetén j. szívfél endocarditis 

(Sta. aureus, MRSA, aspergillus) 



Triptamin 

Triptaminok 



Short Name   Origin  Rα   R4   R5   RN1   RN2   Full Name   

Bufotenin Natural H H OH CH3 CH3 5-hydroxy-N,N-dimethyltryptamine 

DMT Natural H H H CH3 CH3 N,N-dimethyltryptamine 

Melatonin Natural H H OCH3 O=C-CH3 H 5-methoxy-N-acetyltryptamine 

5-MeO-DMT Natural H H OCH3 CH3 CH3 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine 

NMT Natural H H H H CH3 N-methyltryptamine 

Psilocybin Natural H PO4 H CH3 CH3 4-phosphoryloxy-N,N-dimethyltryptamine 

Psilocin Natural H OH H CH3 CH3 4-hydroxy-N,N-dimethyltryptamine 

Serotonin Natural H H OH H H 5-hydroxytryptamine 

N-methylserotonin Natural H H OH CH3 H 5-hydroxy-N-methyltryptamine 

Tryptophan Natural COOH H H H H α-carboxyltryptamine 

AET artificial CH2CH3 H H H H α-ethyltryptamine 

AMT artificial CH3 H H H H α-methyltryptamine 

DET artificial H H H CH2CH3 CH2CH3 N,N-diethyltryptamine 

DiPT artificial H H H CH(CH3)2 CH(CH3)2 N,N-diisopropyltryptamine 

DPT artificial H H H CH2CH2CH3 CH2CH2CH3 N,N-dipropyltryptamine 

5-MeO-AMT artificial CH3 H OCH3 H H 5-methoxy-α-methyltryptamine 

4-HO-DET artificial H OH H CH2CH3 CH2CH3 4-hydroxy-N,N-diethyltryptamine 

4-HO-DIPT artificial H OH H CH(CH3)2 CH(CH3)2 4-hydroxy-N,N-diisopropyltryptamine 

5-MeO-DIPT artificial H H OCH3 CH(CH3)2 CH(CH3)2 5-methoxy-N,N-diisopropyltryptamine 

4-HO-MiPT artificial H OH H CH(CH3)2 CH3 4-hydroxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine 

Sumatriptan artificial H H SO2NHCH3 CH3 CH3 

5-methylaminosulfonyl-N,N-

dimethyltryptamine 



Tünetek 

• Hallucinogén szerek 

• Hányinger, hányás 

• Elhúzódó hatás (akár 12 óra is) 

• Terápia: benzodiazepinek, 

antipszichotikumok 

Nem komoly kihívás! 



Szintetikus kannabinoidok 



Nevezéktan 

• John W. Huffman (JWH) 

• Alexandros Makryiannis (AM) 

• Raphael Mechoulam (HU) 

• CP 

 

• CB1 és CB2 agonisták, antagonisták 



Tünetek 

• Hasonlóak, mint a THC-nél 

– Zavartság 

– Jókedv 

– Pszichózis 

– Pánikroham 

– Szapora szívműködés 

– Magas vérnyomás 

– Hányinger, hányás 

• Terápia: tüneti (BZD, béta blokkoló) 

• Megfigyeltük, hogy a környezeti hatások 

jelentősen befolyásolják a használó magatartását  

 

 

 

 



Benzylpiperazinok 



Fenilpiperazinok 



Piperazinok 
• Tünetek 

– Amfetamin szerű hatás 

– …de jelentős eufória 

– Nem ritka a pszichózis 

– Veseelégtelenség 

– Fokozott görcskészség 

– Extrapiramidális tünetek 

– Hipertermia (!) 

– Szerotonin szindróma (th: Peritol) 

• Terápia: tüneti 

Nem magyar szer! 



A jövő 

• Arylciklohexilaminok 



Compound Aryl Substituent N Group Cyclohexyl ring 

PCA Phenyl NH2 - 

PCM Phenyl Methylamino - 

Eticiylidine Phenyl Ethylamino - 

PCPr Phenyl n-Propylamino - 

PCiP Phenyl Isopropylamino - 

PCBu Phenyl n-Butylamino - 

PCEOH Phenyl Hydroxyethylamino - 

PCMEA Phenyl Methoxyethylamino - 

PCEEA Phenyl Ethoxyethylamino - 

PCMPA Phenyl Methoxypropylamino - 

PCDM Phenyl Dimethylamino - 

Dieticyclidine Phenyl Diethylamino - 

2-HO-PCP Phenyl Piperidine 2-Hydroxy 

2-Me-PCP Phenyl Piperidine 2-Methyl 

2-MeO-PCP Phenyl Piperidine 2-Methoxy 

2-Keto-PCP Phenyl Piperidine 2-Keto 

2-Keto-PCE Phenyl Ethylamino 2-Keto 

4-Methyl-PCP Phenyl Piperidine 4-Methyl 

4-Keto-PCP Phenyl Piperidine 4-Keto 

2'-Cl-PCP o-Chlorophenyl Piperidine - 

2'-MeO-PCP o-Methoxyphenyl Piperidine - 

3'-F-PCP m-Fluorophenyl Piperidine - 

3'-Me-PCP m-Methylphenyl Piperidine - 

3'-NH2-PCP m-Aminophenyl Piperidine - 

3'-HO-PCP m-Hydroxyphenyl Piperidine - 



3'-MeO-PCE m-Methoxyphenyl Ethylamino - 

3'-MeO-PCPr m-Methoxyphenyl n-Propylamino - 

3'-MeO-PCPy m-Methoxyphenyl Pyrrolidine - 

4'-OH-PCP p-Hydroxyphenyl Piperidine - 

Methoxidine (4-MeO-PCP) p-Methoxyphenyl Piperidine - 

4'-F-PCP p-Fluorophenyl Piperidine - 

Arketamine o-Chlorophenyl Methylamino 2-Keto 

Deschloroketamine Phenyl Methylamino 2-Keto 

Esketamine o-Chlorophenyl Methylamino 2-Keto 

Ethketamine o-Chlorophenyl Ethylamino 2-Keto 

Ketamine o-Chlorophenyl Methylamino 2-Keto 

Methoxyketamine o-Methoxyphenyl Methylamino 2-Keto 

Fluoroketamine o-Fluorophenyl Methylamino 2-Keto 

Bromoketamine o-Bromophenyl Methylamino 2-Keto 

Mehoxetamine m-Methoxyphenyl Ethylamino 2-Keto 

Phencyclidine (PCP) Phenyl Piperidine - 

PC3MP Phenyl 3-Methylpiperidine - 

PC4MP Phenyl 4-Methylpiperidine - 

Rolyciclidine (PCPy) Phenyl Pyrrolidine - 

PCDMPy Phenyl 3,3-Dimethylpyrrolidine - 

PCMo Phenyl Morpholine - 

Compound Aryl Substituent N Group Cyclohexyl ring 



Methoxy-PCM o-Methoxyphenyl Morpholine - 

Methyl-PCM p-Methylphenyl Morpholine - 

Hydroxy-methyl-PCM 2-Methyl-4-hydroxyphenyl Morpholine - 

TCM 2-Thienyl Methylamino - 

TCE 2-Thienyl Ethylamino - 

Tenocyclidine (TCP) 2-Thienyl Piperidine - 

TCPy 2-Thienyl Pyrrolidine - 

Tiletamine 2-Thienyl Ethylamino 2-Keto 

Gacyclidine 2-Thyenil Piperidine 2-Methyl 

BDPC p-Bromophenyl Dimethylamino 4-Phenethyl-4-hydroxy 

Dimetamine p-Methylphenyl Dimethylamino 4-Keto 

BTCP Benzothiophen-2-yl Piperidine - 

PRE-084 Phenyl Morpholinylethylcarboxylate - 

Compound Aryl Substituent N Group Cyclohexyl ring 



Arylcyclohexilaminok 
• Dopamin újrafelvétel gátló 

• Mű ópioid receptor agonista 

• NMDA receptor agonista hatás 
– Hallucinációk 

– Kényszerképzetek 

– Delírium 

– Koordinációs zavarok 

– Szapora szívműködés 

– Auto- és heteroagresszív késztetések 

– Pszichózis 

– Katatón állapot 

• Terápia: BZD, iv. antipszichotikumok 



Az orrcseppes üveg rejtélye 

• Netán tisztíccsa? 

• Nem 

– Növeli az izomtömeget 

– Vadul pörget 

– Szedál 



GHB adagolás 

• Izomtömeg növelés 5-10 mg/kg anabolikus 

szteroiddal és növekedési hormonnal együtt 

adva 

• Alkohol elvonás kezelése: 25-50 mg/kg 

• Prolongált mély alvás: 75-100 mg/kg 

• Rekreációs használat: 35 mg/kg 

• Endogén GHB koncentráció 1 mg/l 

• Átlag „túladagolási” koncentráció: 118 mg/l 



Következmény 
• Kb. 200 GHB túladagolt/év 

• Természetesen mindegyik italába beleteszik 

• Ő ilyet sohasem tenne 

• Kiterül 

• A szórakozóhelyről kib..sszák az utcára 

• Naná, hogy elveszik a telefonját, pénztárcáját stb. 

• Ki lehet a hibás? 

– Kurva mentősök 

– Rohadt egészségügy 





Tünetek 

• Gyors bealvás (5-15 perc) 

• 4-6 órás mély alvás 

• Gyors ébredés 

• Ébredést követően 1 óra alatt a beteg állapota 
rendeződik 

• Ritkán elvonási tünetegyüttes 
– Elhúzódó zavartság 

– Az alkoholelvonás mellett ez az egyetlen amibe 
bele lehet halni 



Kezelés 

• Néhány órás lélegeztetés 

• Tüneti terápia 

• Fontos kriminális esetben a primer vér és 

vizelet mintavétel! 

• Szükség esetén nőgyógyászati vizsgálat! 



Szép új világot élünk 

• Kapkodjuk a fejünket 

• Tanulunk 

• Olvasunk 

• Szakirodalmazunk 

• És mégis majdnem lemaradunk 

• (de jó, hogy nem most vagyok 16 éves!) 

Köszönöm a figyelmet! 


