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1.ESET: KÓRELŐZMÉNY
• 28 éves férfi
• kórelőzményében: politraumatizáció, gerincvelői harántlézió, paraplegia 

miatt akut műtét, majd rehabilitáció
• 3 hónap múlva erős görcsös háti fájdalom, vegetatív és sensomotoros 

funkciózavara súlyosbodott (képalkotókon csavarlazulás), korrekciós műtétre 
előjegyezték

• a műtét előtt este zavarttá, agresszívvé vált, szedálni kellett
• zavartsága perzisztált, majd reggel típusos epilepsziás rohama zajlott
• drog abúzus gyanúja miatt ambulanciánkra küldték 
• szállítása során további két típusos epilepsziás rohama volt
• dokumentációja szerint más betegsége nincs, fájdalomcsillapítókat, 

görcsoldókat szedett



1.ESET: FELVÉTELI STATUS, ELLÁTÁS

• eszméletlen (GCS:3)

• RR: 120/70 Hgmm, P: 100/perc, SpO2: 
95%, T: 35,5℃

• szűk pupillák, alsó végtagok izomzata 
enyhén atrophias

• friss külsérelmi nyom nincs

• vizsgálat közben ismét epilepsziás 
rohama zajlik

• görcsroham miatt clonazepamot kap

• tudatzavar, ismétlődő epilepsziás 
rohamai midazolam adása mellett 
orotracheális intubáció, lélegeztetlés

• nasogastrikus szonda levezetés

• intenzív tüneti kezelés



1. ESET: VIZSGÁLATOK, 
DIAGNÓZIS

Vérgáz: 
• pH: 7,352 pCO2:42 Hgmm, pO2: 58,6 Hgmm, cHCO3: 22,6 

mmol/l  BE: -2,7 mmol/l Na: 142,9 mmol/l COHb: 1,1% 
MetHb: 0,6%, vc: 6,7 mmol/L

Koponya CT: 
• bal oldalon frontalisan régebbi subduralis hygroma, régi 

basis törés 
Laborok: 

• fvs:13, 1 G/L, CPK: 210 U/l, vizelet: pyuria, bacteriúria

EKG, mellkas röntgen: 
• negatív

Toxikológiai vizsgálatok: 
• negatívak, kivéve tramadol gyorsteszt pozitivitás

A beteg ágyában üres 
baclofenes üvegcsét 

találtak



1.ESET: KÓRLEFOLYÁS

ITO
• intenzív tüneti kezelés mellett stabil 

paraméterek, de másnap a felső végtagokon 
ismételten tónusos-clonusos görcsök

• diazepam, lipid csapda kezelés, az altatáshoz 
használt propofolt midazolamra cserélik

• láz, bronchitises tünetek, húgyúti infekció miatt 
antibiotikum indul

• állapota javul, a 4. napon extubálják

• átmeneti zavartság, hallucinációk

• fájdalmai miatt fentanyl tapaszt, gerincsebész 
javaslatára fűzőt kap

• az 5. napon osztályunkra helyezik

• meglassult, de tudata tiszta, nyelvén 
harapásnyom, alsó végtagokban paraplegia, 
fokozott izomtónus, teljes érzéskiesés

• a baclofen abúzust elismeri, fájdalmai miatt 
vett be nagyobb mennyiséget

• fájdalomcsillapítás mellett baclofen kezelését 
visszakapja 

• pszichiatriai javaslatra antidepresszáns, 
alprazolam kezelés indul

• 10. napon pszichiátriai osztályra helyezzük



2.ESET: KÓRELŐZMÉNY

• 66 éves nő
• kórelőzményében hypertónia, stroke, szívbetegség, pajzsmirigy betegség, 

emlődaganat, pszichiátriai kezelés
• hozzátartozói reggel ágyában kontaktusképtelen állapotban találták
• környzetében üres alprazolamos, bisoprololos levelek és mozgássérült fia 

gyógyszerei közül néhány tabletta baclofen



2. ESET: FELVÉTELI STATUS, 
VIZSGÁLATOK

• soporosus (GCS:2-2-5), RR: 140/100 Hgmm, 
P:80/perc, SpO2:99%

• szűkebb pupillák, friss külsérelmi nyom nincs, 
mellkasán bal emlő abláció pp. gyógyult 
hege

• 0,25 mg flumazenil adására megélénkül 
(GCS:3-3-5)

vérgáz: 
• ion, illetve sav-bázis eltérés nincs, 
• vc: 7,3 mmol/l

EKG: 
• sinus ritmus, fr.: 54/perc, LBBB

Laborvizsgálat: 
• fvs szám: 3,8 G/l, Hb: 167 g/l, CPK: 286 U/l, 

Troponin, TSH normál tartományban
Toxikológiai vizsgálat: 
• 161,3 ng/ml benzodiazepin szint (KIMS)



2. ESET: KÓRLEFOLYÁS
• 2. nap: a beteg viselkedése megváltozik, időnként agitált, kritikátlan, máskor 

aluszékony, a bal felső végtajában tónusos izomgörcsök jelentkeznek

• vérnyomása, ingadozó, időnként bradycard, de beavatkozást nem igényel 

• isméltelt vérgáz, laborvizsgálat: normál értékek

• koponya CT: régi jobb oldali temporalis csúcsot érintő ischaemia

• neurológus konzílium: 
• benzodiazepin mérgezésnek megfelelő állapot 

• komplex parciális epilepszia lehetősége miatt antiepileptikum
• a mérgezés lezajlását követően EEG vizsgálat



2.ESET: DIAGNÓZIS 

Baclofen szint (GC-MS) vér vizelet

Felvételkor 2300 ng/ml -

2. nap 160 ng/ml 9900 ng/ml

3. nap 140 ng/ml 3880 ng/ml

Therápiás szérum szint: 80-400ng/ml



2. ESET: KEZELÉS

• a flumazenil adását nem ismételtük
• a beteg kacsdiuretikumot kapott
• felső végtagi tónusos görcsei a következő nap megszűntek
• éberségének javulását követően alprazolam kezelését visszakapta
• antiepileptikumot nem indítottunk
• pszichiátriai vizsgálatot követően ápolásának 4. napján osztályunkról 

távozott



BACLOFEN

• 𝛽𝛽-(4-klór-fenil) - GABA
• spinális támadáspontú izomgörcsoldó
• izomspaszticitással járó kórképekben alkalmazzák
• számos off-label alkalmazás: pl. alkohol

megvonási szindróma, csuklás, GERD, háti
fájdalom, trigenimus neuralgia

• rekreációs céllal
• tabletta, infúziós oldat (intratechalis kezelés)
• terápiás dózis (szájon át): max. 100 mg/nap, 

gyermekeknél 0,3 mg/kg/nap 2-4 osztott dózisban



TULAJDONSÁGOK, 
FARMAKOKINETIKA

Molekulasúly 213,55 g/mol

Oldékonyság Enyhén vízoldékony

Felszívódás gyors,vékonybél felső részéből, aktív transzporttal

Tmax 2-3 óra
T1/2 2-6 óra
Vd 1-2,4 L/kg
Fehérjekötődés 30%
Metabolizmus 15%-ban a májban (oxidatív deamináció)
Kiválasztás 69-85%-ban a vesén keresztül (5% inaktív metabolit, többi 

változatlan formában)
Teljes test clearance 150-250 ml/perc
Vér-agy gát bejut KIR-be, de  koncentrációja alacsony



A BACLOFEN 
HATÁSMECHANIZMUSA

• GABAB receptor agonista

• GABAB receptor: 
• pre-és postszinaptikusan
• gerincvelő ventrális és dorsalis 

szarvában, agyban, autonom
ganglionokban, néhány viscerális
szervben (pl. szív, gyomor, bél)

Sousa N, Santos D,Monteiro S et al. Role of Baclofen in Modulating Spasticity and Neuroprotection in Spinal Cord 
Injury. J Neurotrauma 2022; 39:249–258.



BACLOFEN MÉRGEZÉS 
ELŐFORDULÁSA

• ritkán fordul elő
• általában szájon át nagyobb mennnyiség bevétele esetén
• ITB alkalmazásánál főként technikai, emberi problémák miatt
• toxikus dózis bizonytalan (200 mg/nap feletti dózisok esetén súlyosabb tünetek)
• vesekárosodás esetén a rizikó fokozott, terápiás dózisban is mérgezést okoz



A BACLOFEN MÉRGEZÉS TÜNETEI
Idegrendszeri Hiporeflexia, tremor, myoclonus, convulsio, lethargia, memória 

zavarok, delírium, aluszékonyság, coma 

Szív-érrendszeri Bradycardia, tachycardia, hypo- vagy hypertenzió, megnyúlt 
QTc,  ingerületvezetési zavarok

Pszichiátriai Hallucinációk, agitáció, mánia, katatónia

Légzőrendszeri Légzési elégtelenség

Gyomor-bél 
rendszeri

Hányinger, hányás

Mozgásszervi Hypotónia 

Egyéb Hypothermia 



A MÉRGEZÉS DIAGNÓZISA

• anamnézis
• tünetek
• toxikológiai vizsgálat: 

• nem a rutin toxikológiai vizsgálat része
• normál szérum szint: 80-400 ng/ml (1100-3500 ng/ml általában toxikus, 6000-9600 kómát, 

fatális kimenetelt eredményezhet) 
• a klinikai javulás nem korrelál szérum szinttel (a KIR-ből lassú az elimináció)
• ITB esetén a plazmakoncentráció 0-5 ng/ml



KEZELÉSE 

• tüneti terápia 
• dekontamináció: gyomor-, bélmosás, orvosi szén
• antidótum: nincs
• intravénás lipidcsapda kezelés: kétséges
• elimináció: 

Ghannonum M, Berling I, Lavergne V et al.: Recommendations from the EXTRIP workgroup on extracorporeal 
treatment for baclofen poisoning Kidney International (2021) 100, 720–736;

“Thus, the EXTRIP workgroup suggests against performing ECTR in addition to standard care for acute baclofen 
poisoning and suggests performing ECTR in toxicity from therapeutic baclofen in kidney impairment, 
especially in the presence of coma requiring mechanical ventilation.”

intermittáló művesekezelés, a tünetek javulásáig



ÖSSZEFOGLALÁS

• Baclofen mérgezéssel ritkán találkozunk
• A diagnózis főként az anamnézisen és a tüneteken alapul
• A toxikológiai vizsgálat nem rutin eljárás, de bizonytalan anamnézis, 

tisztázatlan etiológiájú klinikai tünetek esetén igazolhatja a mérgezést és 
befolysásolhatja a kezelést



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!
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