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Zatrucia grzybami nale¿¹ do doæ
czêstych, sezonowych zatruæ w Polsce. Intoksykacje grzybami o dzia³aniu
neurotoksycznym, w tym muchomorem czerwonym (Amanita muscaria) i
muchomorem plamistym (Amanita
pantherina), s¹ jednak rzadkie. Muchomor czerwony stanowi przyczynê wy³¹cznie zatruæ zamierzonych, podczas
gdy muchomor plamisty powoduje tak¿e intoksykacje przypadkowe. G³ównymi toksynami tych grzybów jest kwas
ibotenowy (panteryna, agaryna), muscymol, muskazon i muskarydyna.
Stwierdzono w nich tak¿e obecnoæ
innych substancji aktywnych, miêdzy
innymi kwas stizolobowy i stizolobinowy oraz kwasy aminodikarboksyetylotiopropanowe. Zwi¹zki te cechuj¹ siê
wielokierunkowym oddzia³ywaniem na
organizm cz³owieka i odpowiadaj¹ za
bardzo niejednorodny obraz zatrucia.
Analiza zatruæ muchomorem czerwonym i plamistym leczonych w Oddziale Toksykologii w Poznaniu wskazuje,
¿e objawy zatrucia wyst¹pi³y po 30 minutach do 2 godzin od spo¿ycia grzybów. Obserwowano wymioty, halucynacje, niepokój i znaczne pobudzenie
psychoruchowe oraz ró¿nego stopnia
ilociowe zaburzenia wiadomoci.
Inne objawy antycholinergiczne, jak
znaczne przyspieszenie czynnoci serca i wzrost cinienia têtniczego krwi,
poszerzenie renic, sucha i zaczerwieniona skóra, stwierdzono tylko w niewielkiej liczbie przypadków. Najgroniejszym objawem by³a ostra niewydolnoæ oddechowa, która rozwinê³a siê
w przebiegu zatrucia u trzech chorych.

Mushroom poisonings in Poland
are quite common, especially in summer and autumn, but fly agaric
(Amanita muscaria) and panther cap
(Amanita pantherina) are rather rare
cause of these intoxications. Fly agaric
is a cause of deliberate poisoning,
whereas panther cap poisoning also
happens accidentally. The main toxins
of these two mushrooms are ibotenic
acid (pantherine, agarine), muscimol,
muscazone and muscaridine. The
other bioactive substances are
stizolobic and stizolobinic acids and
aminodicarboxyethylthiopropanoic
acids. All these compounds are responsible for diverse picture of intoxication. An analysis of patients with
Amanita muscaria and Amanita
pantherina poisoning hospitalized in
the Poznan Departament of Toxicology
revealed that symptoms occurred after 30 minutes to 2 hours with vomiting, hallucinations, restlessness, increased psychomotor drive and central nervous system depression. Other
antycholinergic symptoms like tachycardia and increased blood pressure,
mydriasis, dry and red skin were seen
only in a few cases. Acute respiratory
failure was the most dangerous symptom observed in the course of poisoning.

Wstêp
Zatrucia grzybami nale¿¹ do doæ czêstych, sezonowych zatruæ w Polsce [5]. Intoksykacje grzybami o dzia³aniu neurotoksycznym, w tym muchomorem czerwonym
(Amanita muscaria) i muchomorem plamistym (Amanita pantherina), s¹ jednak rzadkie. Ze wzglêdu na charakterystyczny wygl¹d muchomora czerwonego i doæ po-

wszechn¹ wiedzê, ¿e jest grzybem truj¹cym,
praktycznie nie bywa on przyczyn¹ zatruæ
przypadkowych u osób doros³ych. Odnotowuje siê zatrucia zamierzone tym gatunkiem
- samobójcze i w celu odurzenia siê. Inaczej jest w przypadku muchomora plamistego, który mylony z niektórymi gatunkami jadalnymi, np. czubajk¹ kani¹ (Macrolepiota
procera), bywa przyczyn¹ przypadkowych
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intoksykacji. Obydwa gatunki muchomorów
zawieraj¹ te same substancje aktywne i w
wielu ród³ach toksykologicznych omawiane s¹ ³¹cznie [1,3] Za g³ówne toksyny tych
grzybów uwa¿ane s¹: kwas ibotenowy, muscymol, muskazon oraz muskaryna. Wykryto w nich równie¿ inne zwi¹zki, m.in. kwas
stizolobowy i stizolobinowy oraz kwasy aminodikarboksyetylotiopropanowe [4].
W pracy przedstawiono okolicznoci
zatrucia i symptomatologiê ostrych intoksykacji muchomorem czerwonym i muchomorem plamistym u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Toksykologii w Poznaniu
w latach 2001-2010.
Materia³ i metody

Analizie retrospektywnej poddano historie choroby
pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Toksykologii
w Poznaniu w okresie od 01 stycznia 2001 do 31 grudnia 2010 roku. Do badania zakwalifikowano pacjentów
leczonych z powodu zatrucia wy³¹cznie muchomorem
czerwonym lub tylko muchomorem plamistym.

Cele
Celem pracy jest ustalenie okolicznoci
zatrucia muchomorem plamistym lub czerwonym (przypadkowe, samobójcze, w celu
odurzenia siê), przyjêtej dawki oraz sposobu przygotowania grzybów do spo¿ycia.
Ocenie podano objawy kliniczne stwierdzone u zatrutych pacjentów i podjêto próbê
usystematyzowania ich w toksydromy.
Wyniki
W okresie od 1 stycznia 2001 roku do
31 grudnia 2010 roku w Oddziale Toksykologii w Poznaniu hospitalizowano 5 pacjentów zatrutych muchomorem czerwonym i 5
chorych zatrutych muchomorem plamistym.
By³o to 6 kobiet i 4 mê¿czyzn w wieku od 18
do 65 lat (rednio 44,3 lat). Chêæ odurzenia
siê by³a powodem zatrucia muchomorami
u osób m³odych, w wieku 18-31 lat (rednio
23,8 lat). Zatrucia samobójcze i przypadkowe stwierdzano u pacjentów zdecydowanie
starszych, w wieku od 46 do 65 lat (rednio
58 lat). Rozpoznanie zatrucia muchomorami postawiono na podstawie wywiadu, objawów klinicznych oraz badania sporologicznego pop³uczyn ¿o³¹dkowych.
Muchomor czerwony spo¿ywany by³
wy³¹cznie celowo - samobójczo b¹d z zamiarem odurzenia siê. Nie odnotowano zatruæ przypadkowych tym grzybem. Inaczej
by³o w intoksykacjach muchomorem plamistym. Stwierdzono trzy przypadkowe zatrucia tym gatunkiem, które by³y nastêpstwem
pomylenia go z jadan¹ czubajk¹ kani¹ (Macrolepiota procera). Dwie zamierzone intoksykacje mia³y na celu wywo³anie doznañ
psychodelicznych.
Muchomory spo¿ywane by³y w ró¿nych
postaciach. Zatrucia przypadkowe i samobójcze by³y nastêpstwem zjedzenia grzybów
sma¿onych lub gotowanych, w dawce trudnej do okrelenia. Pacjenci oczekuj¹cy dzia³ania psychoaktywnego muchomorów spo¿ywali je na surowo lub wysuszone w piekarniku. Przyjmowali od 2 kapeluszy do 10
ca³ych owocników (tabela I).
We wczesnej fazie zatrucia muchomorami, w ci¹gu 30 minut do 2 godzin od ich
spo¿ycia, obserwowano objawy ostrego nie¿ytu ¿o³¹dkowego. Czworo pacjentów za-
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Tabela I
Zatrucia muchomorem czerwonym (Amanita muscaria) i muchomorem plamistym (Amanita pantherina) w
Oddziale Toksykologii w Poznaniu w latach 2001-2010.
Fly agaric (Amanita muscaria) and panther cap (Amanita pantherina) poisonings in Poznan Department of Toxicology
in years 2001-2010.

Lp.

w iek

p³eæ

gatunek

daw ka/postaæ

cel

1.

18

M

A. m uscaria

2 kapelusze/surow e

odurzanie siê

2.

24

M

A. m uscaria

3 kapelusze/suszone

odurzanie siê

3.

59

K

A. m uscaria

?

sam obójczy
sam obójczy

4.

58

K

A. m uscaria

10 ca³y ch
ow ocników /gotow ane

5.

64

K

A. m uscaria

1 ca³y ow ocnik/ sm a
¿ony

sam obójczy

6.

31

K

A. pantherina

3 kapelusze/surow e

odurzanie siê

7.

22

M

A. pantherina

4 kapelusze/surow e

odurzanie siê

8.

56

K

A. pantherina

?/ sm a¿one

przy padkow e

9.

46

M

A. pantherina

?/ sm a¿one

przy padkow e

10.

65

K

A. pantherina

?/ sm a¿one

przy padkow e

Tabela II
Wybrane objawy kliniczne zatrucia muchomorem czerwonym.
Selected symptoms of fly agaric (Amanita muscaria) poisonings
Objaw y
w y m ioty

Pacjent
1.

2.

3.

4.

5.

+

+

bd

+

+

biegunka

-

-

-

+

+

ilociow e zaburzenia w iadom oci

-

-

sennoæ

-

sennoæ

halucy nacje

+

+

+

+

+

pobudzenie

+

+

+

+

+

czy nnoæ serca

88/m in

86/m in

86/m in

145/m in

84/m in

cinienie têtnicze [m m Hg]

130/80

130/85

160/80

170/90

150/70

oddech

N

N

N

N

N

szerokoæ renic

N

poszerzone

N

w ¹skie

w ¹skie

reakcja renic na w iat³o

N

brak

N

N

N

w ilgotnoæ skóry i luzów ek

N

¯

¯

¯

zabarw ienie skóry

N

zaczerw ieniona

N

zaczerw ieniona

N

tem peratura

N

N

N

37,2 oC

N

N - parametr w granicach normy, + objaw obecny, - brak objawu, ¯ - objaw obni¿ony w stosunku do normy,
bd - brak danych.

trutych muchomorem czerwonym i wszyscy
zatruci muchomorem plamistym wymiotowali. W jednym przypadku nie uda³o siê
ustaliæ czy dosz³o do wymiotów. Biegunkê
stwierdzono tylko w 2 intoksykacjach muchomorem czerwonym. Nie obserwowano
jej w ¿adnym z zatruæ muchomorem plamistym.
We wszystkich analizowanych przypadkach wyst¹pi³y jakociowe zaburzenia wiadomoci (halucynacje wzrokowe i s³uchowe) oraz pobudzenie ruchowe. Ilociowe
zaburzenia wiadomoci, pod postaci¹ sennoci, obserwowano tylko w dwóch intoksykacjach muchomorem czerwonym. Inaczej by³o w zatruciach muchomorem plamistym, w których a¿ w czterech przypadkach
stwierdzono pi¹czkê II-IV stopnia wg klasyfikacji Matthew-Lawson.
Uwagê zwraca fakt, ¿e wyranie posze-
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rzone renice nie reaguj¹ce prawid³owo na
wiat³o odnotowano tylko w 4 przypadkach
- w jednym zatruciu muchomorem czerwonym i trzech intoksykacjach muchomorem
plamistym. Inny objaw toksydromu cholinolitycznego - zaczerwienion¹ i such¹ skórê
stwierdzono tylko u dwóch chorych, którzy
spo¿yli muchomora czerwonego. Symptomów tych nie obserwowano u pacjentów
zatrutych muchomorem plamistym, u których dominowa³a wzmo¿ona wilgotnoæ skóry (3 przypadki).
W jednym przypadku zatrucia muchomorem czerwonym stwierdzono przyspieszon¹ czynnoæ serca (145/min). Czêstoæ
serca w zatruciach muchomorem plamistym
by³a bardziej zró¿nicowana - od bradykardii
(50/min) w jednym przypadku, do tachykardii (100-120/min) w dwóch z nich. Podwy¿szone cinienie têtnicze towarzyszy³o trzem
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Tabela III
Wybrane objawy kliniczne zatrucia muchomorem plamistym.
Selected symptoms of panther cap (Amanita pantherina) poisonings.
Pacjent

Objaw y

6.

7.

8.

9.

10.

+

+

+

+

+

biegunka

-

-

-

-

-

ilociow e
zaburzenia w iadom oci

pi¹czka
(IIo w g M atthew )

-

pi¹czka
(IIIo w g M atthew )

pi¹czka
(IIo w g M atthew )

pi¹czka
(IVo w g M atthew )

halucy nacje

+

+

+

+

+

w y m ioty

pobudzenie

+

+

+

+

+

czy nnoæ serca

67/m in

120/m in

70/m in

100/m in

50/m in

cinienie têtnicze

120/80

150/90

60/0

140/90

120/80

bezdech, ostra niew y dolnoæ bezdech, ostra niew y dolnoæ bezdech, ostra niew y dolnoæ
oddechow a
oddechow a
oddechow a

oddech

N

N

szerokoæ renic

N

szerokie

szerokie

szerokie

w ¹skie

reakcja renic na w iat³o

N

brak

brak

brak

brak

w ilgotnoæ skóry i luzów ek

N

N

intensy w ne poty, linotok

w zm o¿ona

w zm o¿ona

zabarw ienie skóry

N

N

blado-sina

zaczerw ieniona

blada

tem peratura

N

N

N

N

N

N - parametr w granicach normy, + objaw obecny, - brak objawu, ¯ - parametr obni¿ony w stosunku do normy, bd - brak danych.

intoksykacjom muchomorem czerwonym i
jednemu zatruciu muchomorem plamistym.
U jednej pacjentki zatrutej muchomorem
plamistym stwierdzono znaczn¹ hipotensjê
(60/0) wymagaj¹c¹ intensywnej p³ynoterapii i w³¹czenia amin presyjnych.
Podkreliæ nale¿y, ¿e w trzech przypadkach zatruæ muchomorem plamistym stwierdzono ostr¹ niewydolnoæ oddechow¹ wymagaj¹c¹ respiratoroterapii. Zaburzeñ oddechowych nie odnotowano w ¿adnym przypadku intoksykacji muchomorem czerwonym.
Wybrane objawy zatruæ muchomorem
czerwonym i muchomorem plamistym
przedstawiono w tabeli II i III.
Dyskusja
Muchomor czerwony i plamisty stanowi¹ rzadk¹ przyczyn¹ ostrych zatruæ w Polsce. Grzyby te zawieraj¹ zwi¹zki chemiczne o wielokierunkowym, czêsto przeciwstawnym oddzia³ywaniu na organizm cz³owieka. Za g³ówne toksyny tych muchomorów uwa¿a siê pochodne 3-hydroksyizoksazolu - kwas ibotenowy (tzw. panterynê lub
agarynê) i muscymol, które wykazuj¹ aktywnoæ parasympatykolityczn¹ [4]. Obie toksyny przenikaj¹ przez barierê krew-mózg na
drodze transportu aktywnego i mog¹ wywo³ywaæ zarówno centralne, jak i obwodowe
objawy antycholinergiczne. Ze wzglêdu na
to ich dzia³anie, intoksykacje muchomorem
czerwonym i plamistym typowo klasyfikuje
siê jako zatrucia z objawami atropinowymi, przebiegaj¹ce z pobudzeniem psychoruchowym, halucynacjami wzrokowymi i s³uchowymi, tachykardi¹ i wzrostem cinienia
têtniczego, such¹ i zaczerwienion¹ skór¹,
poszerzeniem renic i pora¿eniem akomodacji, hipertermi¹ i drgawkami [1,3,6,7].
Analiza przypadków leczonych w Oddziale
Toksykologii w Poznaniu ujawni³a, ¿e u
wszystkich pacjentów obserwowano sta³e
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lub okresowo nasilaj¹ce siê pobudzenie psychoruchowe oraz halucynacje wzrokowe i/
lub s³uchowe. Pozosta³e objawy toksydromu cholinolityczngo stwierdzano jednak zdecydowanie rzadziej - tachykardiê > 100/min
tylko u 3 pacjentów, poszerzenie renic u 4,
such¹ i zaczerwienion¹ skórê w 3 przypadkach. Drgawki wyst¹pi³y w 1 przypadku. Nie
obserwowano hipertermii.
Poza dzia³aniem cholinolitycznym, toksyny muchomora czerwonego i plamistego
pe³ni¹ tak¿e rolê fa³szywych neurotransmiterów w orodkowym uk³adzie nerwowym.
Ze wzglêdu na podobieñstwo strukturalne
do kwasu glutaminowego, kwas ibotenowy
dzia³a jak agonista receptorów uk³adu aminokwasów pobudzaj¹cych, g³ównie receptora N-metylo-D-asparaginianowego
(NMDA) i niektórych receptorów metabotropowych (nGluRs) [2,4,6,7]. Efektem tej stymulacji mog¹ byæ drgawki, mioklonie miêniowe, a nawet zgon chorego, gdy¿ nadmierna stymulacja glutaminergiczna doprowadza do uszkodzenia neuronów.
Patofizjologia zatruæ opisywanymi muchomorami jest jednak bardzo z³o¿ona, poniewa¿ inna toksyna, muscymol mo¿e wywo³ywaæ przeciwstawne objawy kliniczne.
Muscymol jest bezporednim agonist¹ receptora GABAA. Wi¹¿e siê z receptorem w
miejscu wi¹zania kwasu g-aminomas³owego, przez co jego dzia³anie nie jest ograniczone koniecznoci¹ jednoczesnego powi¹zania neurotransmitera [3,4]. Objawami tej
aktywnoci muscymolu s¹ ró¿nie nasilone
zaburzenia wiadomoci, od sennoci, poprzez stupor, do g³êbokiej pi¹czki bez reakcji na silne bodce bólowe w³¹cznie. Ilociowe zaburzenia wiadomoci obserwowano w 6 analizowanych przypadkach - sennoæ u dwóch pacjentów zatrutych muchomorem czerwonym i pi¹czkê od IIo do IVo
wg klasyfikacji Matthew-Lawson w 4 przypadkach zatruæ muchomorem plamistym.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e g³êbokie zaburzenia wiadomoci z hipowentylacj¹, a nastêpnie ostr¹ niewydolnoci¹ oddechow¹
by³y najgroniejszymi, potencjalnie letalnymi, symptomami w 3 przypadkach zatruæ
muchomorem plamistym.
Poza substancjami o dzia³aniu antycholinergicznym, muchomor czerwony i plamisty zawieraj¹ tak¿e zwi¹zki o aktywnoci
cholinergicznej - muskarynê i muskarydynê. Ze wzglêdu na swoj¹ budowê chemiczn¹, toksyny te nie przenikaj¹ przez barierê
krew-mózg i wywo³uj¹ wy³¹cznie obwodowe objawy cholinergiczne, miêdzy innymi
wzmo¿one wydzielanie gruczo³ów linowych, potowych, luzowych (w tym oskrzelowych) i przewodu pokarmowego, zwê¿enie renic, rozszerzenie naczyñ obwodowych ze spadkiem cinienia têtniczego i
bradykardi¹, które obserwowano tak¿e w
analizowanych przypadkach.
Wnioski
Obraz zatrucia muchomorem czerwonym i plamistym jest bardzo zró¿nicowany i
stanowi mozaikê orodkowych i obwodowych objawów cholinolitycznych, obwodowych objawów cholinergicznych oraz symptomów wynikaj¹cych z pobudzania i hamowania pewnych obszarów orodkowego
uk³adu nerwowego przez zwi¹zki bêd¹ce
fa³szywymi neurotransmiterami. Usystematyzowanie symptomów zatrucia w jeden toksydrom nie jest mo¿liwe. We wszystkich
analizowanych przypadkach intoksykacji
stwierdzono wystêpowanie jakociowych
zaburzeñ wiadomoci pod postaci¹ halucynacji wzrokowych i s³uchowych oraz pobudzenie ruchowe wystêpuj¹ce stale lub
okresowo. Muchomor czerwony, grzyb o
charakterystycznym wygl¹dzie zewnêtrznym i powszechnie znany jako gatunek truj¹cy, stanowi³ przyczynê wy³¹cznie zatruæ
zamierzonych - spo¿ywany by³ w celu sa451

mobójczym lub aby wywo³aæ doznania psychotyczne. Omy³kowe spo¿ycie muchomora plamistego stanowi³o tak¿e powód zatruæ
przypadkowych, które przebiega³y z ciê¿kimi zaburzeniami wiadomoci, niewydolnoci¹ oddechow¹ i kr¹¿enia.
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