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Esetleírás
 30 év körüli fiatal férfi (iratok nélkül)

 alkohol és drogfogyasztás gyanúja miatt éjjel egy 

szórakozóhelyről szállították ambulanciánkra

 Felvételekor: 

 eszméletlen volt (GCS: 1-1-1)

 bőre sápadt, ajkai, fülei, kéz-és lábujjai, nyálkahártyái kékes 

színezetűek (cianotikusak)

 spontán légzése megtartott, szívhangjai ritmusosak, zörejt 

nem észleltünk, perifériás pulzusai jól tapinthatók 

 RR: 98/30 Hgmm, P: 68/perc, vércukor:13,4 mmol/l SO2:87%





Primer ellátás
 Oxigén adás, maszkos lélegezetés – SO2 nem javul !!

 Vénabiztosítás, intubálás, lélegeztetés

 Nazogasztrikus szondán át gyomormosás – üres

 Ágy melletti vizsgálatok: 

 EKG

 vérgáz 

 vizelet drog gyorstesztek

 Intenzív Osztályra helyezés



EKG, vérgázvizsgálat

SO2: 95%

MetHb:79,5%



Diagnózis

 Methaemoglobinaemia

 Oka: alkil-nitrit

származék

 Inhalációs úton használt 

élvezeti szer, 

afrodíziákum



További vizsgálatok

 Vizelet immunkémia gyorstesztek (AMPH, M-AMPH, 

THC, OP, COC, TCA, BARB, BZD): negatívak

 Véralkohol: 2,14‰, TOX.I.S: negatív

 Mellkas rtg: negatív

 Laborvizsgálatok: kreatinin: 122μmol/l, fvs:14,2 G/l, 

Hgb:128 g/L, vc:19,9 mmol/l, CRP, Troponin I: nem 

volt emelkedett



Kezelés

 2mg/kg metilénkék oldat iv. lassan 5 perc alatt majd 1 

óra múlva ismételten

(kontroll methaemoglobin értékek: 44,5% - 2,4% -

1,6% - 0,8%)

 tüneti terápia



Kimenetel
 a cianózis megszűnt, a beteg tudata feltisztult, 

lélegezető gépről levették

 EKG eltérése rendeződött

 a történtekre nem emlékezett (?)

 megelőzően légúti infekciója zajlott, antibiotikumot 

(amoxicillin+clavulansav) szedett, amit bronchitises 

tünetek, CRP↑ és vizelési panaszok miatt folytattunk

 3. napon távozott 





A haemoglobin



Methaemoglobin

 HbFe2++ O2 → HbFe3+O2-

→Hb Fe2+ + O2 HHb

→(Fe3+)+ O2
● MetHb

 fiziológiás körülmények 

között <1 %



A methemoglobin redukciója

95%
5%



Methemoglobinaemia

veleszületett szerzett

 Enzimdefektus vagy azok 

csökkent aktivitása

(citokróm-b5 reduktáz, 

csecsemők)

 Haemoglobinopathia

(pl. HbM: hisztidin-tirozin csere)

 Gyógyszerek 

pl. acetanilid, benzocain, dapson, 
metilénkék, phenacetin, 
szulfonamidok, trimetoprim ...

 Vegyi anyagok 

Pl. nitritek, nitrátok, anilin, 
bromatok, chlorat, naftalin, 
nitrobenzol, nitrofenol ...

 Háztartási termékek

 Pl. légfrissítők, körömragasztók, 
festékek, oldószerek, kútvíz ... 



Az oxidáció mechanizmusa
Oxidálószerek  

pl. klorátok,

perklorátok, 

kromátok

Nitritek, nitrátok

pl. nátrium nitrát, 

ezüst nitrát, 

amyl/ butil/ 

izobutil/ 

izopropil nitrit

Aromás amino- és 

nitrovegyületek

pl. anilin, fenilhidrazin

nitrobenzolok, -

fenolok, acetanilid,

fenacetin,

szulfonamidok

Redoxfestékek

pl.metilénkék

tionin

toluidin kék

közvetlen 

oxidáció

oxihemoglobin

oxigénjének  

felhasználásával 

a nitritek nitráttá 

alakulnak, a ferro

vas ferrivé

oxidálódik

oxidáció útján 

hidroxilaminná, redukció 

útján nitrozovegyületté

alakulnak (autokatalízis)

elektronfelvétel

(csekély 

methaemoglobin

képzés)

± irreverzibilis változás: verdoglobin képzés (pl. sulfhaemoglobin)

± direkt vörösvérsejtkárosítók: hemolízis

± egyéb hatások (pl. vasodilatáció, kardiotoxicitás) 



Következmény

A  methaemoglobin

 képtelen az oxigén 
kötésére (relatív anémia)

 oxigén affinitása↑, 
károsodik az oxigén 
leadás (ODG balra 
tolódik) 

oxigén transzport 
károsodása

szöveti oxigénhiány
S. Haymond:Oxygen saturation, Clinical Lanoratory News, 2006



Klinikum

 a tünetek általában nem specifikusak

 legjellegzetesebb az O2-re nem reagáló, barnás-

szürke cianózis (köröm, ajkak, fülcimpa,nyálkahártya) 

 vér barnás színezete „csokoládé vér”

R. Hoffman, M.A . Howland, N. Lewin, L. Nelson , L. Goldfrank: Toxikologic Emergencies 10. kiadás



A methemoglobin koncentráció 
és a klinikai tünetek*
Methaemoglobin

koncentráció 

g/dl

% total

haemoglobin

Tünetek

<1,5 g/dl <10 Általában tünetmentes

1,5-3 g/dl 10-20 Cianózis, vér barnás elszíneződése

3-4,5 g/dl 20-30 Nyugtalanság,feledékenység, 

fejfájás, szapora szívműködés

4,5-7,5 g/dl 30-50 Fáradtság, zavartság, szédülés, 

kábultság, szapora légzés és 

szívműködés

7,5-10,5 g/dl 50-70 Kóma, görcsök, ritmuszavar, 

acidózis

> 10,5 g/dl >70 Halál 

*egészséges beteg, Hgb koncentáció 15 g/dl



R. Hoffman, M.A . Howland, N. Lewin, L. Nelson , L. Goldfrank: Toxikologic Emergencies 10. kiadás



Diagnózis 

 Anamnézis (alapbetegségek, expozíció forrás)

 Tünetek (cianózis, vér színe!)

 Pulzoximetria – alacsony SpO2

 Vérgáz vizsgálat – normális SaO2 (számolt érték), 

egyéb betegség kizárása, pH eltérések

 Oxigén szaturációs rés:  SaO2-SpO2 >5%

 Co-oximetria – methaemoglobin meghatározás (%)



Pulzoximetria (AR/AIR)

Pulse oximetry: Understanding its basic principles facilitates appreciation of its limitations .

Edward D. Chan, Michael M. Chan, Mallory M. Chan, Respiratory Medicine (2013) 107, 789-799



Kezelés 
 Tüneti 

 ABC

 dekontamináció, orvosi szén

 görcs, ritmuszavarok kezelése : egyéb 

etiológiához hasonlóan, de a 

methaemoglobinaemiát okozó szerek (pl. 

lidokain) kerülendők



Antidótum kezelés
 Oxidáló ágens (NADPH 

methaemoglobin reduktáz, 
G6PD)

 Nitrogén oxid szintetáz, 
guanilát cikláz és oxigén 
szabad gyökök keletkezését 
gátló hatás

 Dózisa: 1-2 mg/kg iv. (max. 7 
mg/kg) bolusokban vagy 
perfúzorban)

Metilénkék



Egyéb terápiás lehetőségek

 nem enzimatikus antioxidánsok: ascorbinsav, N-

acetylcystein (lassú hatás)

 cimetidin (CYP3A4 gátlás – dapson – N-hidroxiláció)

 terápia rezisztencia esetén:

 hiperbárikus oxigén kezelés (átmenetileg) 

 cseretranszfúzió





„ FIST” és társai
 Poppers, Rush, Bolt, Hardwer, Quicksilver, Climax, 

Oz, Locker Room .... 

 amyl, butyl, isobutyl, isopropyl nitrit

 jól felszívódnak a nyálkahártyákról, főként a tüdőből 

 gyorsan hidrolizálódnak

 lokális irritatív hatás (nyálkahártya, bőr)

 guanilát ciklázt aktiváció (simaizom relaxáció, 
maculopathia, retinopathia)

 methaemoglobinaemia



Összefoglalva 

 Methaemoglobinaemia ritka

 Oxigénre nem javuló cianózis (relatíve jó általános 
állapot mellett) emelkedett felkeltheti a gyanúját

 A diagnózis co-oximetriás mérésen alapszik

 Kezelés a methaemoglobin szint és a klinikum
függvénye

 Specifikus antidotuma a metilénkék

 Okát keresni kell

 Manapság azonban bizonyos élvezeti szerek esetén 
is számolni kell vele



Köszönöm 

a figyelmet!

Haverok , 

buli, ...


