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Lehet, hogy ez mérgezés...

Lorászkó Gábor
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Csoportosítás

A tevékenységünk érdekében:

• hatékonyság: gyors felderítés
• célszerűsége: eredményt ígérő 

kezelés
• ne maradjon el fontos teendő
• ne ártsunk



3

Osztály Méreg Mérgezés Tünet

A +
(ismert)

+
(biztos)

-

B + + +

C -
(ismeretlen)

+/-
(lehetséges)

+

D - ?
(gazda feltételezi)

-
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A

• ismert a méreg

• a mérgezés biztosan megtörtént

• (még) nincs tünet
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A. Még nincs tünet

1. méregtelenítés
2. term. barrierek kímélése
3. tüneti kezelés
4. antidotum
5. segítségkérés, 6. tünetek értékelése
7. tartós tüneti kezelés, kontroll
8. megelőzés
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Méregtelenítés

1. gyomorürítés: hánytatás, gyomormosás
2. bél ürítése: beöntés, hashajtás
3. méreg megkötése
4. méreg kiürítése
5. felület tisztítása: nyírás, mosás
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1.a. Hánytatás

• hánytatás: Apomorfin (0.01-0.04)
• felfüggesztésére: Naloxon (0.01-0.04)
ne hánytassunk:
• sav-, lúgmérgezés -> 100-60x hígítni
• súlyos kp.-i idegrsz.-i zavar, görcs
• szappan
• shock
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1.b. Gyomormosás

• ha szükséges: nyugtató, légcsőtubus
• szén vagy antidotum (+ víz)
• 5-10 ml/kg, többször
• amíg a visszafolyó víz tiszta, darabos 

gyomortartalomtól mentes
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2. Bél ürítése

• beöntés: kézmeleg csapvíz, sok

• hashajtó po.:
– Na2SO4 1 g/kg
– paraffinolaj 10-100 ml/kutya
– drastica kerülendő
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3. Méreg megkötése

• Carbo act. 1-1.5 g/kg, max. 50 g/ca

• a lenyelt méreg kb. 50x mennyiségét

• csapvíz, gyomorszonda
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4. Méreg kiürítése

folyadékbevitel: 
Ringer-laktat vagy NaCl 0.9% + G 5%

vízhajtás:
Furosemid 2.5-5.0, mannit 0.5-2 g/kg
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5. Felület tisztítása

nyírás:
• nagy felületen, bőrt nem sértve
• kíméli a bőr lipidrétegét 
mosás:
• vízoldékony méreg -> víz
• zsíroldékony méreg -> étolaj, szappan
• maró anyagok -> víz 10 percen át
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Méregtelenítés tehát:

1. gyomor
2. bél
3. m. megkötése
4. m. kiürítése
5. felület tisztítása
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A. Még nincs tünet

1. méregtelenítés
2. term. barrierek kímélése
3. tüneti kezelés
4. antidótum
5. segítségkérés, 6. tünetek értékelése
7. tartós tüneti kezelés, kontroll
8. megelőzés
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Term. barrierek kímélete

iatrogen ártalom veszélye (izgatottság)

gyakori hiba:
• tej: a zsíroldékony méreg felszívódása
• neurolept-analg.: máj, keringés, légzés
• hibás dózis
• túl sokféle gyógyszer
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A. Még nincs tünet

1. méregtelenítés
2. term. barrierek kímélése
3. tüneti kezelés
4. antidótum
5. segítségkérés, 6. tünetek értékelése
7. tartós tüneti kezelés, kontroll
8. megelőzés
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Tüneti kezelés

• ahol a gyógyító munka elérte a kor 
tudományos ismereteinek határait

• gyógyíthatatlan betegek tüneteinek 
csillapítására: palliatív terápia 

• a kuratív (gyógyító) terápia 
kiegészítéseként: szupportív
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A. Még nincs tünet

1. méregtelenítés
2. term. barrierek kímélése
3. tüneti kezelés
4. antidotum
5. segítségkérés, 6. tünetek értékelése
7. tartós tüneti kezelés, kontroll
8. megelőzés
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Antidotum helyileg

alkaloida - kálium-permanganát
detergens - paraffin olaj, mosás után
fenol - paraffin olaj
jód - liszt
lúg - gyümölcslé, ecet
metaldehyd - NaHCO3
sav - tej
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Antidotum általánosan 1.

apomorfin - hánytatás (naloxon)
atropin-szulfát - OPE
aktív szén - adszorbens
diazepam - anticonvulsivum, sedativum
furosemid - diureticum
káliumpermanganát - alkaloidamérgezés
mannit - diureticum
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Antidotum általánosan 2.

Na-acetylcystein - paracetamol, TCM, 
Zn

naloxon - morfin (derivatumok)
Na2SO4 - laxans
paraffinolaj - zsíroldékony mérgek, lax.
Vit. B6 - crimidin (egérirtó)
Vit K1 - kumarin, indandiol
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Antidotumok kritikája

• túlzott bizalom veszélye
• kevés valódi antidotum létezik
• a beavatkozás időpontja meghatározó
• gyakorlatlanság -> téves választás
• dózistévesztés, adagolási idő hibája

• Aspec. ellátás jelentősége nagy!
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A. Még nincs tünet

1. méregtelenítés
2. term. barrierek kímélése
3. tüneti kezelés
4. antidótum
5. segítségkérés, 6. tünetek értékelése
7. tartós tüneti kezelés, kontroll
8. megelőzés
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Megelőzés

• kellően hosszú ideig tartó megfigyelés

• a mérgezés forrásának felderítése

• általában nem szándékos a mérgezés
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B

• ismert a méreg

• a mérgezés biztosan megtörtént

• (már) van mérgezési tünet
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B. Ismert méreg, van tünet

1. életmentő, azonnali, tüneti kezelés
2. antidotum
3. méregtelenítés
4. segítségkérés
5. tünetek értékelése
6. tartós tüneti kezelés, kontroll
7. megelőzés
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Életmentő kezelés

• azonnal
• elsősegély az élet megmentéséért
• „ABC”: légzés, keringés, kp.-i idegr. 
• a tünetek alapján
• biztonsággal
• (mintavétel)
• nem az antidotum az első!
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B. Ismert méreg, van tünet

1. életmentő, azonnali, tüneti kezelés
2. antidotum
3. méregtelenítés
4. segítségkérés
5. tünetek értékelése
6. tartós tüneti kezelés, kontroll
7. megelőzés
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Antidotum helyileg

alkaloida - kálium-permanganát
detergens - paraffin olaj, mosás után
fenol - paraffin olaj
jód - liszt
lúg - gyümölcslé, ecet
metaldehyd - NaHCO3
sav - tej
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Antidotum általánosan 1.

apomorfin - hánytatás (naloxon)
atropin-szulfát - OPE
aktív szén - adszorbens
diazepam - anticonvulsivum, sedativum
furosemid - diureticum
káliumpermanganát - alkaloidamérgezés
mannit - diureticum
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Antidotum általánosan 2.

Na-acetylcystein - paracetamol, TCM, 
Zn

naloxon - morfin (derivatumok)
Na2SO4 - laxans
paraffinolaj - zsíroldékony mérgek, lax.
Vit. B6 - crimidin (egérirtó)
Vit K1 - kumarin, indandiol
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Antidotumok kritikája

• túlzott bizalom veszélye
• kevés valódi antidotum létezik
• a beavatkozás időpontja meghatározó
• gyakorlatlanság -> téves választás
• dózistévesztés, adagolási idő hibája

• Aspec. ellátás jelentősége nagy!
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B. Ismert méreg, van tünet

1. életmentő, azonnali, tüneti kezelés
2. antidotum
3. méregtelenítés
4. segítségkérés
5. tünetek értékelése
6. tartós tüneti kezelés, kontroll
7. megelőzés
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Méregtelenítés

1. gyomorürítés: hánytatás, gyomormosás
2. bél ürítése: beöntés, hashajtás
3. méreg megkötése
4. méreg kiürítése
5. felület tisztítása: nyírás, mosás
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1.a. Hánytatás

• hánytatás: Apomorfin (0.01-0.04)
• felfüggesztésére: Naloxon (0.01-0.04)
ne hánytassunk:
• sav-, lúgmérgezés -> 100-60x hígítni
• súlyos kp.-i idegrsz.-i zavar, görcs
• szappan
• shock
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1.b. Gyomormosás

• ha szükséges: nyugtató, légcsőtubus
• víz + szén vagy antidotum
• 5-10 ml/kg, többször
• amíg a visszafolyó víz tiszta, darabos 

gyomortartalomtól mentes
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2. Bél ürítése

• beöntés: kézmeleg csapvíz, sok

• hashajtó po.:
– Na2SO4 1 g/kg
– paraffinolaj 10-100 ml/kutya
– drastica kerülendő
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3. Méreg megkötése

• Carbo act. 1-1.5 g/kg, max. 50 g/ca

• a lenyelt méreg kb. 50x mennyiségét

• csapvíz, gyomorszonda
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4. Méreg kiürítése

folyadékbevitel: 
Ringer-laktat vagy NaCl 0.9% + G 5%

vízhajtás:
Furosemid 2.5-5.0, mannit 0.5-2 g/kg
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5. Felület tisztítása

nyírás:
• nagy felületen, bőrt nem sértve
• kíméli a bőr lipidrétegét 
mosás:
• vízoldékony méreg -> víz
• zsíroldékony méreg -> étolaj, szappan
• maró anyagok -> víz 10 percen át
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Term. barrierek kímélete

iatrogen ártalom veszélye (izgatottság)

gyakori hiba:
• tej: a zsíroldékony méreg felszívódása
• neurolept-analg.: máj, keringés, légzés
• hibás dózis
• túl sokféle gyógyszer
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B. Ismert méreg, van tünet

1. életmentő, azonnali, tüneti kezelés
2. antidotum
3. méregtelenítés
4. segítségkérés
5. tünetek értékelése
6. tartós tüneti kezelés, kontroll
7. megelőzés
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C

• nem ismert a méreg

• a mérgezés lehetséges

• van mérgezési tünet
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C. Mérgezésre utaló tünetek

• gyanakodni, hátha nem mérgezés

• azonnali életmentő beav. (mintavétel)

• segítségkérés
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C. Esetleg mérgezés

• valószínűleg nem mérgezés

• kórelőzmény! (újraosztályozni?)

• hőtorlódás, görcsös betegségek, 
véralvadási zavarok, akut has, 
azotemia, encephalitis, trauma, sepsis
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D

• nem ismert a méreg

• a mérgezést a gazda feltételezi

• nincs mérgezési tünet
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Mint az A., de ne árts!

1. méregtelenítés
2. term. barrierek kímélése
3. tüneti kezelés
4. antidotum
5. segítségkérés, 6. tünetek értékelése
7. tartós tüneti kezelés, kontroll
8. megelőzés
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Méregtelenítés

1. gyomorürítés: hánytatás, gyomormosás
2. bél ürítése: beöntés, hashajtás
3. méreg megkötése
4. méreg kiürítése
5. felület tisztítása: nyírás, mosás
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1.a. Hánytatás

• hánytatás: Apomorfin (0.01-0.04)
• felfüggesztésére: Naloxon (0.01-0.04)
ne hánytassunk:
• sav-, lúgmérgezés -> 100-60x hígítni
• súlyos kp.-i idegrsz.-i zavar, görcs
• szappan
• shock
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1.b. Gyomormosás

• ha szükséges: nyugtató, légcsőtubus
• víz + szén vagy antidotum
• 5-10 ml/kg, többször
• amíg a visszafolyó víz tiszta, darabos 

gyomortartalomtól mentes
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2. Bél ürítése

• beöntés: kézmeleg csapvíz, sok

• hashajtó po.:
– Na2SO4 1 g/kg
– paraffinolaj 10-100 ml/kutya
– drastica kerülendő
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3. Méreg megkötése

• Carbo act. 1-1.5 g/kg, max. 50 g/ca

• a lenyelt méreg kb. 50x mennyiségét

• csapvíz, gyomorszonda
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4. Méreg kiürítése

folyadékbevitel: 
Ringer-laktat vagy NaCl 0.9% + G 5%

vízhajtás:
Furosemid 2.5-5.0, mannit 0.5-2 g/kg
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5. Felület tisztítása

nyírás:
• nagy felületen, bőrt nem sértve
• kíméli a bőr lipidrétegét 
mosás:
• vízoldékony méreg -> víz
• zsíroldékony méreg -> étolaj, szappan
• maró anyagok -> víz 10 percen át
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Gazda mondta ...

1. méregtelenítés
2. term. barrierek kímélése
3. tüneti kezelés
4. antidótum
5. segítségkérés, 6. tünetek értékelése
7. tartós tüneti kezelés, kontroll
8. megelőzés
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Term. barrierek kímélete

iatrogen ártalom veszélye (izgatottság)

gyakori hiba:
• tej: a zsíroldékony méreg felszívódása
• neurolept-analg.: máj, keringés, légzés
• hibás dózis
• túl sokféle gyógyszer
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Gazda mondta ...

1. méregtelenítés
2. term. barrierek kímélése
3. tüneti kezelés
4. antidotum
5. segítségkérés, 6. tünetek értékelése
7. tartós tüneti kezelés, kontroll
8. megelőzés
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Gyakori?

• amitől félünk
• ami különleges
• ami mély nyomot hagy, nagy munka
• szakmai kihívás
• „felvágós”
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Élőállat egyedi vizsgálata

7. Amennyiben az ... állatorvosban 
kétségek merülnek fel, köteles további 
ill. kiegészítő vizsgálatokat javasolni ...

8. Az állatorvos csak olyat állíthat a 
betegével vagy annak betegségével 
kapcsolatban, amely állítás 
valósságáról meg van győződve, ill. 
amit biztosan tud.
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Gyanú után

• „osztályba sorolás”

• életmentő beavatkozás, méregtelenítés, 
antidotum, …

• mintavétel: Lehet, hogy ez mérgezés, 
vizsgáld meg és vegyél vért!
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Gyanúból tény

1. méreganyag azonosítása + tünet

2. pathognosticus tünetek

3. egyszerű kimutatási próbák

4. kizárásos diagnosis
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1. méreg azonosítása

• mérgezés útja, dózisa, behatási ideje
• a kimutatás akadálya

objektív: - hibás mintavétel
- már lebomlott/kiürült
- nem kimutatható

szubjektív: - áo. nem gondol rá
- gazda nem fizeti
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2. pathognosticus tünet

• valódi

• nem valódi: - szokásos 
- kétes
- téves
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valódi pathogn. tünet

• cseresznyepiros vér - cián
• benzinszag - kőolajszármazék
• éghető gyomor és béltartalom, fehér 

hamu - metaldehyd
• csokoládé a gyomortart.ban - m-xantin
• keserű mandula szag - cián
• rizslé szerű hasmenés - arzén
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szokásos „pathogn.” tünet

• „roboráló inj.” a kórelőzményben - Fe
• colli, bobtail idegrsz.-i tünetek - Ivomec
• fokhagymaszag - foszfin gáz
• döglött hal szag - foszfin gáz
• halszag - nikotin
• melegben súlyosabb - dinitrofenol
• hátsó végtag tónusfokoz. - karbamát
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kétes értékű tünet

• fokozott calcificatio, sántaság - D3-vit.?
• lassú gyomorürülés - szalicilát?
• coagulopathia - kumarin?
• sárga elszíneződés - dinitrofenol?
• talppárna-sérülések - tallium?
• félrenyeléses pneumonia - amitraz?
• anuria - etilén-glikol?
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kétes értékű tünet

• glucosuria - amitráz?
• nyelvbénulás - botulismus?
• flexorgörcs elől, extensorgörcs hátul - 

bromethalin?
• folyamatos ugatás - avermectin?
• gégebénulás - higany?
• hangra görcsroham - alpha-chloralose?
• kopaszság - tallium?
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téves tünet

• kétes tünetek alternatív magyarázatai

• anuria - shock
• coagulopathia - DIC
• incoordinatio - trauma
• haemoglobinuria - babesiosis
• hyperthermia - febris
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3. egyszerű próbák

• film a hányadékon - kőolajszármazék
• éghető gyomor és béltartalom, fehér 

hamu - metaldehyd
• Ca-oxalát kristályok a vizeletben - et.gl.
• UV-pozitív - etilen glikol
• Rtg!
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Rtg

• idegentest - Pb
• radiodens tápcsatorna - As, Hg (napok)
• tödőfibrosis - dipyridin herbicid (Diquat)
• lassú gyomorürülés - szalicilát 
• hányás ellenére gyomortartalom - botul.
• ólomvonalak - Pb
• gyomortágulat - amitráz
• félrenyeléses pneumonia - kőolajszárm.
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4. kizárásos diagnosis

• mindig van több tünet
• nem mind azonos kórok miatt
• a tünet még nem diagnosis
• minél több tünet, annál pontosabb a dg.
• többször vizsgálni: a tünetek 

változhatnak, vagy megszűnhetnek, ill. 
újak jöhetnek
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Toxivet 2.0

• mindig van több tünet
• nem mind azonos kórok miatt
• a tünet még nem diagnosis
• minél több tünet, annál pontosabb a dg.
• többször vizsgálni: a tünetek 

változhatnak, vagy megszűnhetnek, ill. 
újak jöhetnek
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