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A közkeletű meghatározás szerint méreg 
az olyan anyag, amely a szervezetbe jutva 
annak károsodását, vagy halálát idézi elő. 
Azonban ennek a meghatározásnak az 
értéke is nagyon relatív. A természet ugyan
is nem ismer abszolút értelemben vett mér
get. Az állatok esetleg baj nélkül fogyaszt
ják azokat a növényi mérgeket, amelyek 
az emberre halálosak. A mérgező anyag 
hatása sokféle körülménytől függ. így 
elsősorban a mérgező anyag mennyiségé
től, az egyén korától, testsúlyától, egész
ségi állapotától, érzékenységétől és a meg
szokástól. A szervezetet erős mérgekhez is 
hozzá lehet szoktatni. Mondják, hogy 
Mithridates, a partusok királya úgy véde
kezett a mérgezés ellen, hogy fokozatosan 
36 fajta méreghez szoktatta szervezetét. 
Még jobban megnehezíti a méregnek ab
szolút értekemben vett meghatározását 
az a körülmény, hogy a méreg mint ható
anyag megfelelő adagolásban gyógyszer
hatást fejthet ki. Tehát beszélhetünk a 
hatóanyagok gyógyszeres és mérgező ha
tásáról, továbbá halálos adagjáról. Az állat- 
kísérletekben halálos adagnak a méreg 
azon legkisebb mennyiségét tekintik, amely 
testsúly-kilogrammonként elegendő ahhoz, 
hogy az állat halálát okozza. A mérgező
hatás kémiai, fizikai-kémiai és fizikai úton 
jöhet létre. Az arzén pl. kémiai úton fejti 
ki hatását, a nagy adagban a gyomorba 
juttatott konyhasó a víz elvonása útján, 
az érpályába befecskendezett tiszta víz 
pedig a vörös vérsejtek feloldásával, 
vagyis fizikai-kémiai úton hat mérgezőleg. 
A rádium fizikai úton, sugárzással támadja 
meg a szervezet sejtjeit, elsősorban a vér
képző sejteket és a fehér vérsejteket.

A szervezetbe jutott méreganyag helyi
leg, az érintkezés felületén fejtheti ki ha
tását, mint pl. a sósav, kénsav, salétrom
sav, szublimát, cinkklorid, kálílúg, a fe
nolok. Az elsősegélynyújtás szempont
jából helyesen tesszük, ha a felsorolt ké
miai anyagokat mint maró mérgeket fog
laljuk egybe, miért —  amint látni fogjuk 
—  az ilyen mérgezéseknél egységesen já
runk el az első segély nyújtásában. A mér
gező anyagok másik nagy csoportját azok 
a kémiai, növényi és állati anyagok alkot
ják, amelyek a szervezetbe felszívódva a

vérre és a vérképző-rendszerre, a gyomor., 
bélosatornára, májra, vesére, szívre, az 
idegrendszerre, a szemre vagy a méhre 
fejtik ki hatásukat. Az elsősegélynyújtás 
szempontjából ezeket nem maró mérgek
nek nevezzük. Tágabb értelemben a mérge
zések közé kell sorolnunk azokat a hús, 
húskészítmények és a különböző élelmi
szerek fogyasztása után fellépő megbetege
déseket is, amelyeket az enteritisz-csoport- 
ba tartozó Gártner- és Breslau-bacillusok 
antitoxinjai, a baciilus botulinus exoto- 
xinja és általában rothadási csirák által 
lehasított mérgek idéznek elő.

A növényi mérgek már ősidők óta szere
pelnek, mint akuruzslás és gyilkosság esz
közei. A szentírásban Ráchel esetében 
szereplő »dudaima« nevű terhességet elő
idéző varázsszer azonos a perzsa smardun- 
giá«-val (mandragóra, nadragulya, . Al- 
raune). Ezt a növényt (Mandragóra au- 
tumnalis) a középkorban is mágikus tulaj
donságokkal ruházták fel. Érzéstelenítésre, 
szerelmi bájitalnak, női bajok ellen hasz
nálták. házi istenként tisztelték, aki meg
gyógyítja a beteget, rontástól megvédi az 
állatot. A mandragóra hatóanyaga az 
atropin. Nevét Atroposztól, a görög sors
istennőtől kapta, aki kérlelhetetlenül vágja 
el az élet fonalát. A maszlagos nadragulya 
(Atropa Belladonna) atropinjával tágí
tották pupillájukat a középkor szép asz- 
szonyai. Atropint tartalmaz a mancinelia- 
fa is, amelynek halálosan mérgező árnyé
kában leheli ki lelkét Meyerbeernek Vasoo 
de Gamába szerelmes afrikai nője. Nincs 
eldöntve, hogy a mancinella-fának (Hip- 
pomane mancinella) tényleg van-e ilyen 
radikális méreghatása, azt azonban nö
vénytani ismereteink alapján megcáfol
hatjuk, hogy valamely ugyancsak atropin- 
tartalmú maszlagos redőszirom - féleség 
(Datura) kelyhéből kiivott nektárral ön- 
gyilkosságot lehetne elkövetni, amint azt 
a színpadon Lakme esetében látjuk. Mint
hogy az atropintartalmú növények bo
gyóinak, magvainak elfogyasztása, vagy 
atropintartalmú gyógyszerek túladagolása 
következtében atropinmérgezés ma is gyak
ran előfordul, érdemes ennek tüneteivel 
megismerkedni.

Az atropin az ú. n. autonóm (akaratunk

tól független) Megrendazee paraszton pa
tikus (kolinergiás) idegvégződéseire hat 
bénitólag. A bénító hatás következtében 
a pupilla kitágul, a nyál- izzadság-, gyo
mor- és bélmirigyek elválasztó tevékeny
sége csökken, a pulzusszám emelkedik, a 
gyomor és bél perisztaltikája csökken. (A 
vékonybeleknek a gyomortáji végtől elő- 
haladó féregszerű mozgását nevezzük pe
risztaltikus mozgásnak). Feltűnő a köz
ponti idegrendszerre gyakorolt izgató, majd 
bénító hatás, áínely motoros és pszichés 
nyugtalanságban, éfzékosalódásokban, őr
jöngő delíriumokban nyilvánul.

A  hódító mérgek hirhedt képviselőjét, 
az ópiumot keleten a mák (Papaver somni- 
ferum) éretlen fejének bevágása után mint 
klszivargó tejnedvet fogják fel és ezt az 
ú. n. ., opiumkalácsba gyúrják. Homeros 
az Odysszeiában említi a »nepenthes« nevű 
búfelejtő italt, amelyet Helena szolgált 
fel Menélaos asztalánál a Trója sorsa fölött 
kesergő vendégeknek. Többen ezt a szert 
az ópiummal azonosítják. Hatását a benne 
lévő alkaloidák (morfin, narkotin, papa- 
verin, kodein, naroein) együttes (színer- 

etikusj hatása folytán fejti ki. A fáj- 
alomérzés csökken, tarka hallucinációkkal 

színezett kellemes, fáradtság lép fel, ame
lyet csakhamar az alvás követ. Tíz centi- 
gramm morfin már mély bódulatot okoz, 
majd a légzés bénulása következtében 
beáll a halál. A hódító mérgezések másik 
nagy csoportjába, az ú. n. elaliató-szerek 
(kloralhidrát, szulfonál, barbitursav-szár- 
mazékok : veronál, luminal, szevenál, diai, 
evipan,. stb.) által kiváltott, túlnyomóan 
öngyilkossági szándékból elkövetett mér
gezések szerepelnek. Az altatószer-mérge
zések általában az összes mérgezések 1(>— 
2 0%-át teszik ki és főleg az értelmiségiek 
köréből kikerülő öngyilkosságok között 
gyakoriak,.

A délamerikai indiánok nyílmérgéhez, 
a mozgató idegvédződéseket bénító kura- 
rához hasonló hatása van a foltos bürök
nek (Conium maculatum). Az ókorban 
kivégzéseknél használták. Sokrates bürök- 
mérgezésének tüneteit meglepő alapos
sággal jellemzi Platón Phaidon című mun
kájában » ,. . Ő pedig járkálván, észre- 
vevé. hogy nehezednek lábai ; ezért hátra- 
fekvék. . .  Ekkor a börtönőr erősen meg
nyomván lábait, . kérdé, vájjon érzi-e? 
Sokrates feleié, hogy, nem. Utána térdeit 
illeté és mind feljebb menve, a testén, 
mutatta nekünk, hogy kihűl, megmere
v e d i k . H ű  jellemzése ez, hogy mint 
halad..alulról. fölfelé a mozgató idegyégek 
bénulása.

Az érző idégvégekét bénító kokain. rit
kán okoz heveny mérgezést. A. kokainiz- 
BMH nagy embertömegekre valóságos szó-

cMlte csapást felent. Dél-Amerlkában még
ma is mintegy 12  millió napszamossorban 
élő bennszülött (coqueros) rágja a koka- 
levelet. Ettől megszűnik a íáradtságérzó- 
sük, majd élénk hallucinációkkal színteett 
bódulatba esnek. Ebben az állapotban 
munkateljesítményük átmenetileg foko
zódik. A bódulat jó érzését csakhamar fel
váltja a legsúlyosabb testi és szellemi le
romlás.

A dohánynak (Nicotiana Tabacum) al
kaloidája, a nikotin, sok heveny mérge
zést okoz, különösen azóta, hogy az ú. n, 
nyers nikotint a mezőgazdaságban a nö
vényi kártevők ellen alkalmazzák. Nem
csak öngyilkosságok, de a szigorú hasz
nálati utasítások ellenére véletlen mérge
zések is sűrűn fordulnak elő. Veszélyessé
gét fokozza, hogy a bőrről is felszívódik és 
permetezés közben gőzei a tüdőbe jutva, 
felszívódnak. A 95% -°s törzsoldatból már 
egy csepp halálos.-

A legfélelmetesebb mérgezést egy In- - 
diában honos fa (Strychnos nux vomica) 
sztrichnin nevű alkaloidája okozza. Dudva- 
és féregirtó szernek használják. A mérge
zés tünetei: nyugtalanság, félelemérzet, 
izomrángások, majd a külső ingerek ha
tására jelentkező fájdalmas és kimerítő 
görcsrohamok. A halál a görcsrohamok 
alatt fulladás következtében, vagy pedig 
a mérgezés második, bénulásos szakában 
következhetik be.

Bár a gombimérgezések az összes többi 
mérgezések alig 2 %-át teszik ki, mégis 
nagy figyelmet érdemelnek, mert a tragikus 
halálesetek jó részét elkerülhetjük a széles 
néprétege.k kellő felvilágosításával. Min
denekelőtt ki kell gyomlálni a köztudatból 
azokat a téves nézeteket, mintha valamely 
általános szabály segítségével meg lehetne 
határozni az egyes gombafajták mérgező 
mivoltát. Sem a gomba színe, sem szín- 
változása, szaga, íze, sem a gomba fórrá- 
zatába merített ezüstkanál megfeketedéso 
nem bizonyítja a gomba mérges vagy 
ehető voltát. Még az sem bizonyíték, hogy 
az állatok baj nélkül fogyasztanak el egyes 
gombafajtákat. A kifőzéssel és a főzővíz 
elöntésével nem lehet máregteleníteni a 
gyilkos galócát (Amaniía phalloides), amely 
a mérgezések 80— 90%-át okozza, sőt a 
jámborabb sapkagomba is gyakran mér
gező hatású a kifőzés után is. A legnagyobb 
bajt az okozza, hogy az egyes gomba- 
fajták könnyen összetéveszthetők. így a 
gyilkos galócát a mezei csiperkével tévesz
tik össze. Pedig még felületes szemléletre 
is feltűnik a különbség a galóca fehér 
lemezei és a csiperkék sötétbarna lemezei 
között. A sok halálos mérgezést okozó 
susulykagomba (Inocybe)-fajokat a szekfák 
gomba közó szedik, de összetévesztik aa
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csergombát,. az izzadó pereszkert, a vflr- 
henyes őzlábgombát is más ehető gomba
fajokkal. Legveszedelmesebb, ha hozzá 
nem*értő gombászok valamely festmény 
vagy rajz alapján próbálják a gombát meg
határozni. A gombászatot csakis gomba- 
ismertető tanfolyamokon lehet szakszerűen 
elsajátítani. Ilyeneket évenként az Országos 
Kémiai Intézet (II., Keleti K.-u. 24) rendez,

A gomba fogyasztására általános érvényű 
Bzabályt csak tiltó szabályként állíthatunk 
fel. Ilyenek : ne tegyünk el gombás ételt 
máskorra, közvetlenül eső után ne gyüjt- 
sünk gombát, rothadt, kukacos gombát 
ne szedjünk, gyűjtés után a gombát ne 
tartsuk egy rakásban, gyomor- és epe
bajban szenvedő ember gombát ne fo
gyasszon. Házalóktól, utcai árusoktól 
gombát ne vásároljunk.

A gombamérgezéseket a tünetek alapján 
bizonyos típusok szerint csoportosíthatjuk 
és kedvező esetben a csoportosítás figye
lembevételével következtethetünk a mér
gezést okozó gombafajra. A gyilkos galóca 
az ú. n. phalloid-típusú mérgezést okozza, 
amelyet a hosszú lappangási idő, kolerára 
emlékeztető gyomor- és béltünetek, a test 
kiszáradása, a máj megbetegedésének kö
vetkezményeképpen fellépő sárgaság és 
súlyos idegrendszeri tünetek jellemeznek. 
A légyölő galóca (Amanita muscaria) 
által okozott mérgezés az atropin-mérgezés 
tünetei között zajlik le (muszkaridin, 
gomba-atropin típus). A susulykagombák 
nagy mértékben tartalmaznak muszkarint, 
amelynek a paraszimpatikus idegrend
szerre gyakorolt hatása ellentétes az atropin 
hatásával (muszkarin-típus). A  mérgező 
gombák túlnyomó többsége gyomor- és 
béltünetek között lezajló enyhébb meg
betegedést idéz elő (gasztro-intesztinálisz- 
típus). Végül a papsakpagomba bizonyos 
lappangási idő elteltével enyhébb gyomor
tünetek mellett a májat . betegíti meg 
és sárgaságot okoz (helvella-típus).

Mint magyar különlegességről kell meg
emlékeznünk a marólúg (NaOH, KOH) 
által okozott mérgezésekről, mert 1940-ig 
világszerte első helyen állott Magyar- 
ország a mérgezések számarányát tekintve. 
Szomorú statisztika, amely a letűnt kor 
társadalmi szerkezetére vet jellemző fényt 1 
Nálunk a szabad forgalomba engedett 
lúg oltotta ki rettenetes szenvedések 
közben az elesettek és a gyanútlan kis 
gyermekek életét. Szegény cselédek tudat
lanul és meggondolatlanul fordultak ehhez 
az *utolsó mentséghez*, kicsinyek szülőik 
bűnös gondatlanságából fértek hozzá és 
Szenvedték el a legrettenetesebb kínhalált. 
A lúg ugyanis felmarja, illetve elfolyósítja 
«. testnek azt a felületét, amelyet ér. A
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gézéi után átiúródhat. Ha a szőrnyC 
kínok között lezajló mérgezés hegesedéa 
kíséretében javulni kezd, a létrejövő 
szűkületek és zsugorodások következtében 
lehetetlenné válik a táplálkozás és csak 
gyomorsipolyon át lehet ideig-őráíg életben 
tartani a szenvedések által nemcsak testi
leg, de lelkileg is végsőkig leromlott áldo
zatot. A második világháborút megelőzött 
11 év alatt 3174 gyermeket kezeltek lúf> 
mérgezés miatt, közülük 478 halt mejt 
Egy más statisztikai adat szerint 88®  
mérgezésben elhalt között 60% volt a 
lúgmérgezett. A  lúgmérgezések kiküszö
bölésére voltak hivatva a lúgrendeletek, 
az 1925-ben hozott rendelet azonban 
még szaporította a mérgezések számát 
és az 1928-ban kiadott rendelet után is 
csak egy évig következett be csökkenés. 
Végre az 1940-ben kiadott rendelet a 
szabad forgalomból kizárt méregnek minő
sítette a lúgkövet és a rendelet után 1941- 
ben Budapesten 75%-kal csökkent a lúg
mérgezések száma.

A  mérgezések között a legnagyobb 
százaléka volt a szublimál-mérgezésnek, 
amely ma már ritkábban fordul elő. Súlyos 
gyomor- és a vérhasra emlékeztető béltüne
tek kíséretében megbetegszik a vese s 
megállhat a vizelet kiválasztása. Húgy- 
vérűség, vagy már előbb szívgyenge
ség következtében pusztul el a beteg. 
A  répaföldek permetezésére használt 
báriumklorid-o\áz.t súlyos gyomorbéltüne- 
tekkel és alulról fölfelé haladó bénulással 
járó mérgezést okoz. Hatása a szulfát
elvonáson alapul, úgy hogy ennek pótlása 
életmentő lehet. A rovar- és patkány- 
irtásra felhasznált fluorvegyületek mérgező 
hatása hasonló a tisztítószerekben elő
forduló oxalsó (heresó) hatásához. Mind a 
két vegyület a sejtek nélkülözhetetlen 
kalciumát oldhatatlan kalciumsókká csapja 
ki. Az intravénás kalcium-injekció sokat 
javíthat a mérgezett állapotán.

Az arzén mint növényvédelmi és rovar
irtószer kerülhet illetéktelen, sőt bűnös 
kezekbe, amint azt a tiszazugi és alső- 
némedi tömeggyilkosságok bizonyítják. A 
mérgezésre jéllemző a torok kiszáradása, 
a kolerához hasonló gyomor- és béltünetek. 
A  szív és légzőközpont bénulása hamaro
san bekövetkezhetik. A nagyobb adagban 
a szervezetbe jutó ciánvegyületek (kéksav, 
ciánkáli, ciánnátrium) másodpercek alatt 
halált okoznak. Kisebb adag esetén a 
mérgez.és fuldoklásos, görcsös és ténulásos 
szakasza figyelhető meg. A poloskairtással 
kapcsolatban előforduló ciánmérgezések 
újabban ritkábbak, aminek oka nyilván
valóan abban rejlik, hogy a veszélytelenebb 
és egyszerűbb módszerek (gezarol 6» a

Megfelelő hazai készítmények) nálunk is
teret hódítottak.

A gázalakú háztartási és ipari mérgek 
’ között a legnagyobb szerepet a szén- 
monoxid (CO) játssza; A tökéletlen égésnél 
(vasalás, tűzhely, kokszkosár, kipuffogó 
gázok, vas- és fémkohók) képződik. A 
világítógáz elsősorban 4—-10% szénmön- 
oxidtartalmával hat mérgezőleg. Fontos 
tudni, hogy a világítógáz is szagtalanná 
válhat, ha földrétegen hatol át és így 
észrevétlenül juthat a lakásba. A  szén- 
tnonoxid vérméreg, ugyanis a vörös vér
sejtek festékanyagához, a hemoglobinhoz 
kötődik és azt az oxigén felvételére alkal
matlanná teszi. A mérgezés tünetei': fej
fájás, szédülés, hányinger, hányás, nagy
fokú izomgyengeség, súlyos esetben eszmé
letlenség, majd a légzőközpont és a szív 
bénulása. Minthogy a szénmonoxid tűz 
jelenlétében robbanás kíséretében szén- 
savvá ég el, erre az elsősegélyt nyújtónak 
figyelemmel kell lennie, azaz szénmon- 
oxiddal telt helyiségben nem szabad gyufát, 
gyertyát gyújtani, vagy a villanykapcsolót 
felcsavarni.

A  bakteriális eredetű ételmérgezések 
közül nemrégiben egy tömegmérgezés te
relte a figyelmet a kacsatolásra. Nálunk 
még nem eléggé ismert az a tény, hogy 
a tojás már a kacsa testében enteritisz- 
baktériumokkal fertőződhetik. Ezeket a 
kacsa ivás közben a fertőzött pocsolyák
ból és tavakból szedi fel. A  kacsának 
petefészke és tojókészüléks betegszik meg. 
A  baktériumok a tojásba is belekerülnek. 
Minthogy hat percnél rövidebb ideig 
tartó főzéssel a baktériumokat nem lehet 
elpusztítani, a lágyan élvezett, vagy 
tükörtojáshoz, puddinghoz, majonézhez 
használt kaosatojás fertőzést okozhat. Ezért 
hatósági rendeletnek kell elrendelnie a 
kacsaíojás megjelölését. (Kacsatojás! Nyolc 
percig főzzük! Süteményben teljesen süs
sük át 1)

Az elsősegélynyújtás irányelvei között 
első helyen áll az a törvény áltál is kirótt 
kötelezettség, hogy még az orvos meg
érkezése előtt segítsünk a mérgezetten. 
Mindenekelőtt azt kell megállapítani, hogy 
a mérgezés maró méreggel történt-e, 
vagy nem maróval. Általános elv az, 
hogy maró mérgezésnél nem szabad húny- 
tatni, nem maró méreg esetében hánytat- 
nunk kell. Hogyan állapítjuk meg, hogy 
sav, vagy lúg okozta-e a mérgezést? Dör
zsöljük el a mérgezett nyálát ujjaink 
között. A savas nyál érdes; tapadós, 
a lúgos sikamlós, csúszós. A szájban 
a felmaródás okozta pörkök színe azt is 
elárulja, milyen savval történt a mérgezés. 
A sósav fehér, a salétromsav sárga, a kén
sav (vitriol) fekete pörköt okoz. Jó szolgá
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latot tesz a lakmusz-papír Is. A kék lak
na uszt a sav vörösre, a vörös lakmuszt 
a lúg kékre változtatja. Minden maró 
mérgezésnél olajat vagy tejet itatunk 
a mérgezettel, ezenkívül savmérgezésnél 
a sav közömbösítésére lúgosat (szóda
bikarbóna, magnézia), lúgmérgezésné! a 
lúg közömbösítésére savanyút (egy pohár 
vízben egy evőkanálnyi ecet, citrom, 
borvíz) adunk. Nem maró mérgezésnél a 
hánytatást a következőképpen végezzük; 
Ha a beteg eszméleten van, haladék- 
talanul itassunk vele 2—3 pohár vizet. 
Még hatásosabb, ha az egyik pohár vízbe 
2  evőkanálnyi orvosi szénport (aktív szén, 
carbo medicinalis) is keverünk. Ezután 
hozzáfogunk a hánytátáshoz, még pedig 
kanál nyélével, vagy más tompa tárggyal 
a garat hátsó falát ingereljük. A  hánytaió 
vízbe azért jó orvosi szénport tenni, mert 
hódító mérgezéseknél a reflexek gyengén 
működnek és ezért a hány tatás nem min
dig sikerül. Az idejében a gyomorba .jutta
tott szénpor leköti a mérget és megaka
dályozza felszívódását. Természetesen siet
nünk kell, mert ha a beteg elalszik, folya
dékot már nem önthetünk a szájába. 
Akár sikerül a hánytatás, akár nem, 
3— 4 perc múlva újból 2 evőkanálnyi szén
port adunk a mérgezettnek, a szénport 
egy pohár keserüvízben keverve el. A  has- 
hajtóra azért van szükség, mert az aktív 
szén csak néhány óra hosszat köti magához: 
a'mérget, aztán újból elbocsátja.

Az aktív szén megkötő képessége Igen 
jelentékeny és ezért mellőzése nem maró 
mérgezésnél súlyos mulasztás lenne. A 
hatásnak azonban az az előfeltétele, hogy 
közvetlenül mérgezés után adjuk a leg
aktívabb, azaz a legnagyobb felületű 
szénkészítményből a megfelelő mennyi
séget (legalább 50 grammot). Az aktív 
szenet növényi (nem állati 1) anyagok 
elszenesítése útján, az ú. n. aktiváló el
járásokkal készítik. Az aktiválásnak az 
a célja, hogy a szénszemecskék felületét 
a lehető legnagyobb mértékben megna
gyobbítsák. Az aktív szén fizikai úton, 
igen nagy felületének vonzó hatásával 
(adszorpció) köti meg a vízben oldott, 
vagy gáznemű mérges, anyagokat. Az akti
válás lényegében kétféle elv szerint törté
nik : 1 . Á felhevített szenet gázzal (szén
monoxid), vagy vízgőzzel kezelik ; 2. Az ei- 
szenesítés előtt a megfelelő növényi anya
gokat kémiai anyagokkal (cinkszulfid, íosz- 
forsav) impregnálják.

A szén tehát egyetemes méregtelenítő 
szer és ezért minden család, minden munka- 
hely, hivatal tartson házi gyógyszertárában 
legalább 50 grammnyi orvosi. szénport. 
Minden gyógyszertárban kapható, ára jelen
téktelen, hatása pedig életmentő lehet,
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