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Syndromy zatrucia grzybami 
 
Istnieje kilka rodzajów mykotoksyn. Spośród 14 unikalnych rodzajów zatruć grzybami 
występujących na całym świecie, jak dotąd w Ameryce Północnej zaobserwowano 10 
charakterystycznych wzorców odpowiedzi na mykotoksyny. Niemniej jednak, ponieważ wiele 
gatunków grzybów jest rzadko spożywanych, liczne toksyny są słabo rejestrowane, a 
syndromy, których jeszcze nie zaobserwowano w Ameryce Północnej, mogą pojawić się, gdy 
coraz więcej osób próbuje spożywać grzyby. NAMA prowadzi rejestr komputerów, w którym 
można zgłaszać przypadki zatrucia grzybami. Strona główna – zobacz więcej informacji. 
 
Przestrzeganie listy kontrolnej nie jest wyczerpujące. Istnieje tutaj w celach informacyjnych, 
a także nie może być uważany za pomoc w diagnostyce medycznej. Zdjęcia mają charakter 
poglądowy i nie powinny służyć do identyfikacji. W celu rozpoznania sytuacji awaryjnej 
zapoznaj się z naszą listą kontrolną wolontariuszy. Jeśli uważasz, że zjadłeś toksycznego 
grzyba, skontaktuj się z lekarzem lub lokalnym centrum kontroli toksyn. 
 

 
 

Jelita Toksyczne drażniące 
 
Najczęstszą formą zatrucia grzybami jest szeroka gama substancji drażniących żołądek. 
Objawy zwykle pojawiają się w ciągu 20 minut do 4 godzin od spożycia grzybów i obejmują 
nudności, wymioty, bóle, a także biegunkę, które zwykle ustępują po pozbyciu się 
toksycznego czynnika drażniącego. Ekstremalne przypadki mogą wymagać pobytu w szpitalu. 
Pomocne leczenie może polegać na próbach wyeliminowania toksycznych czynników 
drażniących.  
 
We wszystkich przypadkach, w których dochodziło do wymiotów i luźnych stolców, bardzo 
ważne są miarki do uzupełniania utraconych płynów i elektrolitów. Leczenie jest pełne, 
chociaż runda z poważnymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi może sprawić, że ktoś 
ponownie zje grzyby! WAŻNE: Jeśli dolegliwości żołądkowe zaczynają się od 6 do 24 godzin 
po spożyciu grzybów, istnieje możliwość bardzo poważnej toksyczności ze strony amatoksyn 
(patrz Amanityna).  

https://wsse-poznan.pl/
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Przewód pokarmowy rozpoczynający się od 4 do 11 godzin z zaburzeniami czynności nerek 
może być spowodowany allenonorleucyną (kwas 2-amino-4,5-heksadienowy). Początek 
przewodu pokarmowego dłuższy niż 24 godziny i nawet 21 dni może być spowodowany 
Orellaniną. 
 

muskaryna 
 
Grzyby: odmiany Inocybe, Clitocybe rivulosa (dealbata), a także szereg pokrewnych oraz 
specyficzny borowik czerwonolistny. 
 
Objawy zwykle pojawiają się w ciągu 15-30 minut od spożycia i koncentrują się na 
mimowolnym układzie nerwowym. Obejmują one ekstremalne ślinienie się, pocenie się, łzy, 
laktację (u kobiet w ciąży), a także ekstremalne wymioty, a także luźne stolce. Tym oznakom i 
objawom mogą towarzyszyć zaburzenia widzenia, nieregularny puls, obniżone ciśnienie krwi, 
a także problemy z oddychaniem. Chorzy na ogół wracają do zdrowia w ciągu 24 godzin, ale 
w skrajnych przypadkach może dojść do śmierci z powodu niewydolności oddechowej. 
Atropina jest szczególnym lekarstwem, ale musi być przeprowadzana przez lekarza. Psy są 
szczególnie wrażliwe na toksynę muskarynę. 
 

 
 
Atropina NIE jest wskazana w przypadku zatrucia kwasem ibotenowym lub muscymolem. 
Wszystkie grzyby, które zawierają kwas ibotenowy i muscymol, czasami dodatkowo 
zawierają muskarynę (substancję toksyczną, która otrzymała nazwę muskaryna ze względu 
na fakt, że została po raz pierwszy wyizolowana z Amanita muscaria pod koniec XIX wieku). 
Tak więc osoby czasami cierpią również na oznaki i objawy muskarynowe, jak również 
objawy zatrucia kwasem ibotenowym, jak również muscymolem. Niemniej jednak wpływ 
atropiny jest zbliżony do działania kwasu ibotenowego, a jej stosowanie 
najprawdopodobniej pogorszy objawy przedmiotowe i podmiotowe. U psów stosowanie 
atropiny z którymkolwiek z tych typów może łatwo spowodować śmierć. 
 
Objawy pojawiają się w ciągu pół godziny do 2 godzin po spożyciu, a także utrzymują się 
przez kilka godzin. Nudności lub wymioty, a także wymioty są dość powszechne, ale główne 
skutki dotyczą głównego układu nerwowego: powikłania, zaburzenia widzenia, uczucie 
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większej siły, nieporozumienia i konwulsje. Senność jest typowym objawem, a wielu, którzy 
spożywają te grzyby, zasypia i również nie może się obudzić. W rzadkich sytuacjach stan 
przypominający śpiączkę może trwać dłużej niż 24 godziny.  
 
Ten aspekt zespołu może być szczególnie przerażający dla lekarza uczestniczącego w 
badaniu, ponieważ wiele przypadków dotyczy osób, które przybywają w tym oczywistym 
stanie śpiączki. Wynikająca z tego reakcja paniki, jak również nadmierne traktowanie, 
zazwyczaj nie przynosi korzyści klientowi. U ludzi nie ma dokładnie udokumentowanych 
przypadków śmierci z powodu zanieczyszczeń w tych grzybach w ciągu ostatnich 100 lat, 
chociaż jest jeden przypadek, w którym obozowicz zamarzł na śmierć w stanie śpiączki.  
 
Zwierzęta domowe, a zwłaszcza koty domowe, mogą umrzeć z powodu tych 
zanieczyszczeń izoksazolem, chociaż ważne jest, aby weterynarz nie uśmiercał zwierzęcia, 
chociaż szanse na wyzdrowienie są niewielkie - gdy zwierzę budzi się ze stanu śpiączki, 
wyleczenie zwykle trwa ponad w ciągu tygodnia lub więcej. 
 
Pomocne jest głównie leczenie ludzi i zwierząt. Procedury mające na celu zmniejszenie 
niepokoju mogą polegać na pocieszaniu osoby, która impakty są tylko krótkotrwałe. Jeśli 
rzeczywiście doszło do znacznych wymiotów i biegunki, środki mające na celu uzupełnienie 
płynów i elektrolitów mogą przyspieszyć powrót do zdrowia. Powrót do zdrowia jest zwykle 
spontaniczny. Stwierdzam: Muskaryna nie odgrywa żadnej udokumentowanej profesjonalnej 
roli w zatruciach Amanita muscaria lub A. pantherinoides. Atropina nie jest wskazana. 


