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Pary rtęci metalicznej w warunkach narażenia zawodowego
wykazują głównie efekty toksyczne na ośrodkowy układ ner-
wowy oraz na nerki (1,2). W bardzo wysokich stężeniach
działają drażniąco na skórę i układ oddechowy (3).

Zatrucie parami rtęci w warunkach narażenia zawodo-
wego ma najczęściej charakter przewlekły (4). Ostre zatrucia
zawodowe rtęcią należą do rzadkości i są najczęściej wyni-
kiem awarii lub nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. W Polsce najwyższe dopuszczalne stężenie dla
par rtęci metalicznej wynosi 0,025 miligramów/m3 (5). Do-
puszczalne stężenie biologiczne (DSB) dla rtęci w moczu wy-
nosi 50 mikrogramów/gram kreatyniny (lub na litr moczu),
dla stężenia we krwi nie ma normatywu (6).

Celem pracy jest przedstawienie przypadku czterdziesto-
letniego spawacza, który uległ ostremu zatruciu parami rtęci
metalicznej w miejscu pracy.

OPIS PRZYPADKU

Czterdziestoletni spawacz, pracownik firmy remontowo-bu-
dowlanej, wykonującej prace demontażowe na terenie
dużych zakładów chemicznych (likwidacja wydziału produ-
kującego aldehyd octowy) został skierowany do Oddziału
Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia
Środowiskowego w Sosnowcu przez lekarza zakładowego
w trybie nagłym. W trakcie pracy – demontaż rurek obla-
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STRESZCZENIE Celem pracy jest przedstawienie przypadku ostrego zawodowego zatrucia parami rtęci metalicznej, leczonego na oddziale chorób
zawodowych. Czterdziestoletni spawacz, zatrudniony w zakładach chemicznych przy pracach demontażowych wydziału, produkującego aldehyd
octowy został skierowany na oddział przez lekarza zakładowego w trybie nagłym. W trakcie pracy – demontaż rurek oblanych rtęcią – wystąpiły
nudności, bóle brzucha oraz stan podgorączkowy do 37,8°C. Skarżył się ponadto na występujące od około dwóch tygodni bóle głowy oraz zapalenie
dziąseł. Bezpośrednio przed przyjęciem na oddział dwukrotnie miał wykonane badanie poziomu rtęci w moczu, który był bardzo wysoki – trudny do
oznaczenia. W trakcie pobytu na oddziale skarżył się na bóle głowy oraz rozpulchnienie dziąseł. Z powodu utrzymywania się dolegliwości
subiektywnych oraz wysokiego poziomu rtęci w moczu (830 mikrogramów/l) do leczenia włączono DMPS – Heyl uzyskując ustąpienie dolegliwości
subiektywnych oraz stopniową normalizację poziomu rtęci w moczu. Wykonane badania laboratoryjne nie wykazały cech uszkodzenia narządów
miąższowych. Konsultujący neurolog stwierdził obecność oczopląsu nastawczego oraz dodatnią próbę Romberga, które ustąpiły po około miesiącu.
Wyniki badań środowiska pracy pacjenta wykonane przez Dział BHP wykazały znaczne przekroczenia normatywów higienicznych dla par rtęci. 
Z danych dostarczonych przez zakład pracy wynikało ponadto, że pracował on w masce z pochłaniaczem niedostosowanym do pracy w narażeniu na
pary rtęci metalicznej. Kontrola ambulatoryjna przeprowadzona po upływie półtora roku od zatrucia nie wykazała w chwili badania następstw
przebytej ostrej ekspozycji na pary rtęci metalicznej. Med. Pr. 2002, 53, 4, 315–317
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ABSTRACT The aim of this paper is to present a case of acute occupational mercury poisoning treated at the Clinical Department of Occupational
Diseases. A welder, forty years old was employed at a large chemical plant in the dissembling department involved in the production of acetaldehyde.
The patient was referred to the hospital by an occupational physician.

During his shift; dissembling mercury-covered tubes a nausea, abdominal pain and elevated temperature occurred. He was also complaining of
headache and symptoms of gingivitis, which lasted two weeks before hospitalization. Before admission to the Clinical Department, mercury
concentrations in urine were measured twice. The urine mercury levels were very high, impossible to determine precisely.

During hospitalization, the patient was complaining of head and gingiva pains. Since the symptoms persisted and high urine mercury levels (830
µg/l) were determined – DMPS – Heyl was administered. After treatment symptoms subsided and the concentration of mercury in urine was gradually
returning to normal. The results of laboratory tests did not reveal any impairment of internal organs. Consultant in neurology found the presence of
nystagmus and positive Romberg test in the patient. Neurological signs disappeared after a month. The measurements performed by the Department
of Work Safety revealed high exceeded hygiene permissible limits of mercury vapors in the air. The information provided by the employer’s technical
services also showed that the patient was working with the face mask, but its absorber was not readjusted to mercury vapors. A control ambulatory
examination (one and a half year later) did not reveal health effects of acute exposure to mercury vapors. Med Pr 2002, 53, 4, 315–317
Key words: mercury vapors, acute occupational poisoning
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nych rtęcią – wystąpiły nudności, bóle brzucha, stan pod-
gorączkowy do 37,8o C. Skarżył się ponadto na występujące
od około dwóch tygodni bóle głowy o niezbyt dużym nasile-
niu, objawy zapalenia dziąseł oraz suchy kaszel. Badany był
uprzednio leczony ambulatoryjnie przez lekarza rodzinnego
przez około tydzień, pobierał salicylany oraz antybiotyk (a-
moksycylina + kwas klawulanowy). Po zgłoszeniu się do Po-
radni Przyzakładowej pracownik miał wykonane dwukrotnie
oznaczenie stężenia rtęci w moczu, które było bardzo wyso-
kie (trudne do dokładnego określenia). Przy przyjęciu na od-
dział skarżył się na niezbyt nasilone bóle głowy oraz rozpul-
chnienie dziąseł. W badaniu fizykalnym z odchyleń stwier-
dzono jedynie zaczerwienienie oraz przekrwienie błony ślu-
zowej dziąseł i gardła. Przeprowadzono konsultację neurolo-
giczną. Poza oczopląsem nastawczym oraz dodatnią próbą
Romberga patologii w zakresie układu nerwowego nie wyka-
zano. Wynik badania elektroencefalograficznego (EEG) był
prawidłowy. Przy przyjęciu na oddział oznaczono stężenie
rtęci w moczu oraz dobowe jej wydalanie, które były znacz-
nie podwyższone (odpowiednio 830 mikrogramów/litr oraz
1245 mikrogramów/dobę). Rutynowe badania laboratoryjne
oraz badania czynności wątroby i nerek były prawidłowe.

Wobec utrzymywania się dolegliwości subiektywnych 
oraz wyników badań toksykologicznych do leczenia włączo-
no specyficzną odtrutkę – DMPS Heyl (dimerkaptopropano-
sulfon). Pacjent w leczeniu otrzymywał ponadto środki od-
każające jamę ustną i gardło oraz witaminy. Leczenie prowa-
dzono przez dwadzieścia jeden dni z dobrym efektem:
ustąpiły dolegliwości subiektywne, a poziomy rtęci w moczu
nie przekraczały dopuszczalnego stężenia biologicznego
(DSB). W tabeli I przedstawiono dynamikę stężeń rtęci
w moczu oraz dobowe wydalanie u leczonego pacjenta.

Kontrola neurologiczna, przeprowadzona po zakończo-
nym leczeniu wykazała utrzymującą się nadal patologię: do-
datnią próbę Romberga oraz śladowy oczopląs nastawczy.
Pacjenta w stanie dobrym wypisano do domu zalecając kon-

trolę ambulatoryjną za trzy tygodnie od wypisu oraz konty-
nuowanie zatrudnienia jednak bez narażenia na rtęć.

Badany zgłosił się do badań kontrolnych, które obejmo-
wały oznaczenia rtęci, konsultację neurologiczną z bada-
niem EEG oraz badania laboratoryjne czynności nerek (oz-
naczenie stężenia kreatyniny w surowicy i moczu, mocznika
w surowicy, klirensu kreatyniny). Wyniki wykonanych badań
były prawidłowe, poziom rtęci w moczu nie przekraczał DSB
(tabela I). Odchylenia od stanu prawidłowego stwierdzone
uprzednio w badaniu neurologicznym ustąpiły.

Ambulatoryjne badania kontrolne ponowiono po upły-
wie półtora roku od przebytego ostrego zatrucia parami
rtęci. Pacjent kontynuował zatrudnienie jako spawacz, bez
narażenia na rtęć metaliczną. Skarżył się na wzmożoną po-
budliwość nerwową, oraz bóle głowy w okolicy skroniowej
i potylicznej, które, jak twierdzi, występowały również przed
zatruciem. Po przebytym zatruciu występowały zaburzenia
snu, zaburzenia pamięci i orientacji przestrzennej. Przez kil-
ka miesięcy przyjmował leki nasenne oraz piracetam z dob-
rym efektem – opisywane dolegliwości ustąpiły.

DANE O NARA¯ENIU ZAWODOWYM

W trakcie hospitalizacji Dział BHP dostarczył dane o naraże-
niu zawodowym leczonego pacjenta. Wynikało z nich, że był
on zatrudniony przy demontażu wymiennika i rurek na lik-
widowanym wydziale aldehydu octowego. Prace podjęto po
wcześniejszym wykonaniu pomiarów stężeń par rtęci meta-
licznej na opisywanym stanowisku, które nie przekraczały
wtedy normatywu higienicznego. Badany rozpoczął pracę
w narażeniu na pary rtęci metalicznej na pięć miesięcy przed
wypadkiem, był narażony ogółem przez około trzy miesiące
z przerwami. Wobec podejrzenia ostrego zatrucia rtęcią
Dział BHP ponowił pomiary stężenia rtęci. Próby powietrza
pobrano metodą stacjonarną podczas cięcia palnikiem gazo-
wym kondensatora aldehydu, zgodnie z polską normą (7).
Stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych, stęże-

Stężenie rtęci (mocz)
Mercury concentration (urine)

Wydalanie rtęci  (mocz)
Mercury excretion (urine)

Przed hospitalizacją (Poradnia Przyzakładowa) 
Before hospitalization (occupational outpatient clinic)

bardzo wysoki 
(trudny do dokładnego oznaczenia)
Very high (impossible to precisels determine)

nie oznaczano
Not determined

Przyjęcie do Oddziału
Hospital admission  

830 µg/l moczu
830 µg/l of urine

1245 µg/dobę
1245 µg/day

12 doba leczenia 
The 12th day of treatment

560 µg/l moczu
560 µg/l of urine

1400 µg/dobę
1400 µg/day

21 doba leczenia
The 21st day of treatment

38 µg/l moczu
38 µg/l of urine

112 µg/dobę
112 µg/day 

Kontrola ambulatoryjna w 21 dni po wypisie
A control ambulatory examination 21 days after the discharge

46 µg/l moczu
46 µg/l of urine

99 µg/dobę
99 µg/day

Kontrola ambulatoryjna w półtora roku po wypisie
A control ambulatory examination one and a half year after the discharge

2,7 µg/l moczu
2,7 µg/l of urine

nie oznaczano
Not determined

Tabela I. Stężenie rtęci w moczu oraz wydalanie rtęci przed i po leczeniu
Table I. Concentrations of mercury in urine and mercury excretion before and after the treatment
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nie ważone dla całej zmiany roboczej wynosiło 0,63 mg/m3,
to jest 25-krotność najwyższego stężenia dopuszczalnego
– NDS dla par rtęci metalicznej. Z danych dostarczonych
przez zakład pracy wynikało ponadto, że leczony pacjent
pracował w masce z pochłaniaczem niedostosowanym do
par rtęci metalicznej.

OMÓWIENIE

Światowe piśmiennictwo dokumentuje opisy ostrych zatruć
parami rtęci metalicznej, zarówno zawodowych, jak i środo-
wiskowych (8–10).

Ostre zatrucia inhalacyjne parami rtęci metalicznej prze-
biegają często z manifestacją objawów ze strony układu odde-
chowego (11). W 1985 r. opisano przypadek ostrego zatrucia
inhalacyjnego parami rtęci u pracownika zatrudnionego
w zakładzie przeróbczym w kopalni złota; w jedenaście mie-
sięcy po przebytym incydencie ostrej ekspozycji na pary rtęci
utrzymywały się zaburzenia wentylacji pod postacią zespołu
restrykcyjnego oraz upośledzenie zdolności dyfuzyjnej tlenku
węgla (12). Podobnie badacze japońscy opisali przypadki
ośmiu pracowników zatrudnionych przy produkcji kwasu siar-
kowego, którzy ulegli ostremu zatruciu parami rtęci w pracy,
u czterech z nich zmiany w płucach odpowiadające zwłóknie-
niu śródmiąższowemu, stwierdzone badaniem tomograficz-
nym płuc, uległy remisji po sterydoterapii (13). Inni badacze o-
pisywali efekty neurobehawioralne pod postacią zaburzeń ko-
ordynacji ruchowej, pamięci świeżej, objawów depresji oraz
zaburzeń koncentracji uwagi u trzynastu pracowników na-
rażonych na wysokie stężenia par rtęci metalicznej (14). Opi-
sywano również przypadki przemijającej ostrej niewydolności
nerek oraz niezbyt nasilonej proteinurii w wyniku ekspozycji
na wysokie stężenia par rtęci w miejscu pracy (15). Badacze
niemieccy podają przykład alergizującego działania par rtęci
u pracownika, który uległ ostremu zatruciu parami rtęci
w miejscu pracy, które przebiegało ze zmianami skórnymi
o charakterze podrażnienia (16). W trzy lata po przebytym
zatruciu pracownik skarżył się na objawy alergicznego, kon-
taktowego zapalenia skóry, a wykonane testy alergologiczne
wykazały dodatnią reakcję z antygenem rtęci metalicznej, pod-
czas gdy poziom IgE w surowicy był prawidłowy. Autorzy pra-
cy wskazują na alergizację antygenem rtęci metalicznej, która
nastąpiła w wyniku ostrej zawodowej ekspozycji.

Przedstawiony przypadek czterdziestoletniego spawacza
jest dość typowy w aspekcie objawów, jakie wystąpiły w wyni-
ku ostrej ekspozycji na pary rtęci metalicznej. Powikłania miały
głównie charakter zaburzeń neurologicznych, które ustąpiły po
kilku miesiącach. Można więc przyjąć na podstawie wyników
kontroli ambulatoryjnej, wykonanej w półtora roku po wypad-
ku, że w chwili badania kontrolnego nie stwierdzono
następstw przebytego zatrucia. Przedstawiony przypadek wy-
maga jednak dalszej, okresowej kontroli ambulatoryjnej.

Tak więc pomimo faktu, że opisywany przypadek ma cha-
rakter kazuistyczny zarówno lekarze służb medycyny pracy,
jak i lekarze rodzinni powinni mieć świadomość możliwości
wystąpienia ostrego zatrucia parami rtęci metalicznej w wa-
runkach narażenia zawodowego lub środowiskowego.
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