
Dózis teszi a mérget?
Dr. Urbán Ildikó; Dr. Elek István 

Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Sürgősségi 

Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia 



Esetismertetés 

 66 éves ffi.

 Anamnézis: évtizedek óta bipoláris affektív zavar miatt pszichiátriai kezelés

 HT., DM 2 típus, PHP, hipothyreózis

 SBO-s felvétel: zavartság, hadaró beszéd, szótalálási nehézség, tremor, 

széklet,-vizelet inkontinencia, kb. 3 hete történt fejsérülés miatt

 Koponya CT-vel intrakraniális történést kizártak, labor:azotémia

 Zavartság miatt pszichiátriára utalták

 Szérum Lítium :2,87 mmol/l 



Osztályunkon… és azután…

 Agitált, zavart, hadaró beszédű, testszerte izomremegés, spontán izomrángások, 
szemhéj és ajakremegés, élénk reflexek

 Ionok rendben, CN:17-15,4-8,6 mmol/l kreatinin:267-237-174 umol/l GFR:21-24-37 

 Eliminatív HD kezelés 1x.,2x..,3x….magas szérum Lítium szint és nem javuló 
neurológiai tünetek miatt

 17 napig kezeltük…ágyból kiültethető lett a 9. napon..de tremor, klonizáció, 
zavartság, izomgyengeség továbbra is fennállt

 Szövődmények: húgyúti fertőzés, pneumónia, poliúria, hipernatrémia, delirózus
tudatzavar

 Pszichiátriai elhelyezés, majd GI vérzés miatt belgyógyászat, ahol transzfúzió, 
ionkorrekció történt (15 nap)

 Ekkori pszichiátriai konzilium: érdemi verbális kontaktus nincs, magárahagyva
szomnolens, időnként kiabál ……





Mi a probléma ezzel az esettel?



Előzmények

 1979. óta pszichiátriai kezelés (kórházi, ambuláns)

 1982. óta biztosan szed Liticarbot

 2002. leszázalékolás, betegsége terápiarezisztens

 2012. GFR:34 ml/perc, 2014. GFR:53 ml/perc, 2015. 03. GFR:34 ml/perc

 2015.09. Kardiológiai ambulancia: Kardiális panasza nincs, de KÉZREMEGÉSE 

intenzívebb lett, JÁRÁSA nehezített, fáradékony.

 2015.12. Szótalálási nehézség  és romló tudatállapot hetek óta fennáll!!!!!

 Rendszeres endokrinológiai, kardiológiai, pszichiátriai ellenőrzés



A Lítiumról

 Jól felszívódik a béltraktusból, csúcs koncentráció 2-4 órával a bevitel után 
mérhető 

 Szűk terápiás tartomány: 0,6-1,2 mmol/l

 Megoszlása lassú és bifázisos, kiürülése a szöveti kompartmenből lassú 
Vd:0,6-0,9 L/kg

 Fehérjéhez nem kötődik, nem metabolizálódik

 Felezési ideje 24 /14-30/ óra, krónikus terápia esetén 48 óra is lehet

 Elimináiója 95%-ban a vesén át történik, melyet befolyásol a beteg kora, 
GFR, terápia ideje

 Akut és krónikus vesekárosodás, dehidráció, csökkent eff. keringési 
volumen, Na hiány, gyógyszerek rontják a lítium kiválasztást

 Antidótuma nincs, szén nem köti meg, forszírozott diurézis nem ajánlott

 Extrakorporális elimináció , DE kinek, mikor, hogyan?



Lítium  mérgezés

 Akut : lítiumot nem szedő beteg véletlen vagy szándékos túladagolása. 

Ritkább, magasabb szérum szint ellenére is kevésbé súlyos, GI tünetek 

dominálnak, kardiális és neurológiai tünetek később jelennek meg

 Akut a krónikuson: súlyosabb lefolyású,mert a lítium felezési ideje hosszabb.

 Krónikus: lítiumot szedő beteg  gyógyszeradagjának megemelése, vagy  a 

kiválasztás csökkenése bármilyen okból!!!  Gyógyszerek…Súlyosabb 

lefolyású, gyakran későn ismerik fel,maradandó neurológiai tüneteket 

okozhat!



Mérgezési  tünetek  

Kéztremor, hiperreflexia,klonizáció,izomgyengeség, 

rigiditas, ataxia, dysarthria,  pszichomotoros meglassultság, 

dezorientáció, apátia,dysthimia,nystagmus, 

eszméletlenség,görcsök,neuropátia

Negatív , és bifázisos T hullámok nekroenzim eltérés 

nélkül—syncope,  SN,AV dissz., hipotónia, keringés 

összeomlás                                                      

Nefrogén diabetes insipidus, NSAID és HCT 

terápiára reagál—albuminuria, glucosuria, nefrozis

sy. intersticiális nefritisz ,

Hipothyreosis, szubsztitúciót nem igényel,ha Lítiumot 

elhagyjuk—hipotermia, PTH, Ca emelkedés?

Érzékszervi tünetként szemégés, könnyezés, 

GI tünetek: hányinger, hányás,hasmenés, hasi 

fájdalom                              



Tünetek

SILENT
The syndrome of irreversible lithium-effectuated

neurotoxicity

/tremor, extrapiramidalis tünetek, járás nehezítettség, nystagmus, 

dysarthria, kognitív  defcit/



Terápiás lehetőségek

 Intenzív tüneti terápia

 Folyadék pótlás, 0,9%-s NaCl oldattal 

 Gasztrikus , intesztinalis dekontamináció akut esetben

 Ozmotikus diuretikum, acetazolamid, theophyllin fokozzák  a lítium 

szekréciót DE!! dehidració!!

 ACEI, NSAID, diuretikumok, CBZ, neuroleptikumok elhagyása

 Vesepótló  kezelés, prolongált, ismételt  



GONDOLATOK…..

 Líthium szint ellenőrzés

 GFR,  ok vagy következmény?  

 Hipothyreozis, diabetes insipidus

 Neurlógiai tünetek észlelése???

 Jelenleg Líticarbot nem szed, járásnehezítettség, szótalálási probléma még 

előjön  … de könyvet ír…

 Lítiumot szedő betegnél gondolni kell a krónikus mérgezés lehetőségére!!!!



GONDOLATOK….

A lithium intoxikáció magában hordozza a potenciálisan súlyos neurológiai 

károsodásokat, amelyek az expozíció típusától, súlyosságától függnek. 

Kísérőbetegségek, gyógyszerek kölcsönhatása, egyéb exogén faktorok 

növelhetik az intoxikáció kialakulásának esélyét.

DE

Számtalan faktor befolyásolható….CSAK ismerni kell ezeket

Tünetek ismerete, felismerése  nélkülözhetetlen. 



Köszönöm a figyelmet!


