
ÓLOMMÉRGEZÉS: 
NEHÉZ DIAGNÓZIS?

Urbán Ildikó, Elek István
Péterfy Sándor Kórház és Rendelőintézet

Klinikai Toxikológia



Amit az ólomról tudni kell
■ Forrás: akkumlátor gyártás, nyomdászat, festékek, horgászati eszközök, ólomkristály, 

tetraetil-ólom

■ Felszívódás: bélből (felnőtt:10%, gyerek:40%), légutakon keresztül gyorsan és jól , bőr: nem 
jelentős, inkább szerves ólom vegyületek, 

■ Kálcium, vas, és cink hiány növeli a felszívódást

■ VVT (90%)           lágy szövetek(vese, máj)          csontok 

■ Kiválasztás: vizelet, széklet, epe, hámlás, izzadtság 

■ Féléletidő: lágyrészekből 1-2 hónap, csontokból 20-30 év

■ Vér-agy gáton, placentán átmegy

■ Típusosan krónikus lefolyású, akut fellángolás lehet



Hatásmód

■ makromolekulák -SH, COO – csoportjaihoz kapcsolódik, 
működésüket megváltoztatja

■ Ca 2+ -hoz hasonlóan  Ca-függő fehérjéket aktivál, vagy gátol ( Ca 2+

-aktivált K + csatorna, PKC, calmodulin, Ach neuronalis N-receptor,  
glutamát NMDA receptor)

■ agyi adenilát-ciklázzal, citokrómokkal interferál





Az ólommérgezés tünetei
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Hematológiai eltérések 



Hematológiai eltérések
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Tünetek



Diagnózis

■ Anamnézis (expozíció!)

■ Tünetek

■ Teljes vér ólomszint mérés

■ Vizelet ALA ürítés nő,  szérum Zn-protoporfirin nő

■ Egyéb labor eltérések (anémia, retikulocitózis, hemolízis, máj és 
vesefunkció)  

■ Képalkotók 



Kezelés



Esetismertetés I.

■ A. J. 40 éves férfi, anamnézis: 10 éve gyomorperforáció

■ Gyomor, torok és bizonytalan mellkasi fájdalom, szubfebrilitás miatt jelentkezett

■ Megelőző napokban védőfelszerelés nélkül vasoszlopról festéket távolított el

■ Belövellt garatképletek, érdes légzés, alkaron, mko. kézen égésnyomok, RR:144/91 
Hgmm

■ Dg: Vírus infekció, gyomorfekély, egyéb hasi kórkép, fémgőz láz

■ Háziorvoshoz irányítottuk



Esetismertetés I.

■ Egy nap múlva visszatért súlyosbodó hasi fájdalom (bal bordaív alatt), obstipáció, 
hányás miatt

■ Vizsgálati eredmények: T:37 0C, RR:140/80 Hgmm, EKG: normális, has: diffúzan 
nyomásérzékeny, renyhe bélhangok, belövellt garatképletek, duzzadt mandulák, 
száraz nyelv 

■ Emelkedett  májfunkció: AST:45-49 U/l, ALT:66-93 U/l, GGT:52 U/l, total/indirect 
bilirubin: 33/29 - 28/23 - 14 umol/l) 

■ Jelzett anémia: Hgb:139-136-123 g/l, reticulocyta:0,029 %, haptoglobin:1.00 g/l
■ Leukocytózis  (WBC:11,1-10,72-8,16 G/l)
■ Hiponatrémia (Na:130 mmol/l)
■ CRP, D-dimer, Troponin, GFR, hasnyálmirigy enzimek, vas: normális



Esetismertetés I.

■ MRTG: kóros nem volt

■ Natív hasi felvétel: jelentős meteorizmus

■ Hasi UH: jelentős meteorizmus

■ Urgens gasztroszkópia: krónikus gasztritisz, gyomor eróziók

■ Akut hasi, kardiális és pulmonális kórkép kizárható volt

■ Folyadék,- és ionpótlás, PPI, görcsoldó, fájdalomcsillapító, bélmozgató  terápiát kapott---
hasi panaszok nem javultak

■ Anamnézisben ólom expozíció, klinikai tünetek (hasi fájdalom, ólom kólika), labor 
eltérések (májfunkció, anémia) felvetették az akut-szubakut ólommérgezés lehetőségét

■ Teljes-vér ólomszint:105,8 µg/dl

■ Dimaval terápia elkezdése után már másnap jobban lett, hasi panaszok megszűntek



Esetismertetés II.

■ 33 éves férfi SBO-ra került görcsös hasi fájdalom, obstipáció (3 nap), hányásinger, 
étvágytalanság, gyengeség, izületi fájdalom miatt

■ SBO-n: RR:153/86 Hgmm, T:37,3 C, GCS:4-5-6, spO2:98%
■ MRTG, natív hasi felvétel: kóros nem volt
■ Hasi UH: járulékos lép
■ Sebészeti konzultáció: akut sebészeti teendőt nem talált
■ Tüneti kezelés (PPI, görcsoldó, fájdalomcsillapító) panaszai nem szűntek
■ Gasztroenterológiára helyezték, ott elmondta, hogy 5 napon át, napi 7-9 órában 

ólom tartalmú anyaggal dolgozott



Esetismertetés II.

- leukocitózis (WBC: 13,34-12,92-10,4 G/l)

- normociter anémia (Hgb:114-118-113 g/l), a vvt-k 2-3%-ban bazofil szemcsézettség  

- máj, vese, hasnyálmirigy funkció, CRP, vas :normál

- Zn-protoporphyrin:12976 nmol/l

- Anamnézis (ólom expozíció), tünetek, laboreredmények (Zn-protoporfirin, anémia, 
basofil szemcsézettség) felvetették az ólommérgezés lehetőségét

- Teljes-vér ólomszint: 86,1µg/dl.

- Kezdetben alkalmazott folyadékpótlás, laxans, fájdalomcsillapítás mellett hasi 
panaszok a megfelelő terápia (Dimaval) elkezdéséig nem szűntek meg.



Összegzés

■ Az ólom expozíció akut tüneteket okozhat, melyek hevesek, de 
nem specifikusak

■ Számtalan differenciál diagnosztikai problémát vethet fel

■ Akut kezdet után a mérgezés krónikus lefolyású

■ Teljes-vér ólomszint meghatározás segít a diagnózisban

■ Specifikus terápia (kelátképző) adására a panaszok, később a 
laborparaméterek is javulnak , de hosszas kezelést igénylő kórkép  

■ Néhány napos inhalatív expozíció több napos kórházi kezelést, 
majd több hetes kelátképző terápiát igényelt.



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!
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