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Súhrn 

Otravy hubami sú v súčasnosti aktuálnym problémom internej medicíny a psychiatrie. 
Hlavným cieľom tejto prehľadnej práce je poukázať na hlavné príznaky a znaky jednotlivých 
druhov otráv hubami, ktoré rešpektujú nové poznatky v diagnostike, resp. v diferenciálnej 
diagnóze otráv hubami . 

K ľ ú č o v é s lov á: Otravy hubami - psychoaktívne látky - nová etiopatogenetická klasi
fikácia - klinický obraz - diferenciálna diagnóza 

Gavorník, P.: MUSHROOM POISONING - 1st part 

Summary 

Mushroom poisoning is a very urgent problem of internal medicine and of psychiatry. The 
main objective of the progress report is to draw attention to cardinal symptoms and signs of 
dilTerent types of mushroom poisoning which respect new findings in the diagnosis and dilTe
rential diagnosis of mushroom poisoning. 

Key w o r d s: Mushroom poisoning - psycho active substances - recent etiopathogenetic 
classification - clinical picture - dilTerential diagnosis 
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Úvod 

Otravy hubami (intoxicatio fungina, mykointoxikácia, mykotoxikóza, fungizmus, 
mycetizmus) patria medzi časté a nebezpečné alimentárne otravy (Behrman, 1996, 
Bennet, 1996, Brent, 1992, Ellenhorn, 1997, Fauci, 1998, Gavorník, 1993-2000, He
rink, 1980, Jaroš, 1988, Lincoff, 1977, Mitchel, 1980, Škubla, 1989). Presný výskyt 
otráv hubami v Slovenskej republike nie je známy, pretože chýba centrálny register 
mykointoxikácií a veľa otráv uniká v zdravotníckej štatistike pre nesprávnu alebo 
nedostatočnú diagnózu (Gavorník, 2000). Závažným medicínskym problémom je 
v súčasnosti najmä včasná a správna diagnóza, čo v značnej miere závisí od vedo
mostí lekárov o jedovatých hubách, resp. o etiopatogenetických faktoroch mykointo
xikácií. 

V Slovenskej republike sa však v posledných rokoch stretávame s pozoruhodným 
negatívnym javom, že lekári majú o otravách hubami a o (jedovatých) hubách všeo
becne nedostatočné vedomosti (Dukát, 2000, Gavorník, 2000). 

Je dobre známe, že rýchla a presná diagnóza, ktorá je základným predpokladom 
efektívnej racionálnej liečby, je možná iba vtedy, keď poznáme všetky druhy a typy 
otráv a keď na ne myslíme (Gavorník, 1998). 

S mykointoxikáciami sa v klinickej praxi môže stretnúť prakticky každý psychia
ter i psychológ, pretože pri väčšine druhov a typov otráv hubami môžu vzniknúť aj 
rozmanité psychopatologické prejavy, ktoré sú podmienené buď primárne účinkami 
psychoaktívnych látok v hubách, alebo sa manifestujú sekundárne pri funkčnom 
a štruktúrnom toxickom poškodení jednotlivých tkanív, orgánov a systémov (Ga
vorník, 2000). 

Existujú rôzne kritériá na klasifikáciu a diferenciálnu diagnózu otráv hubami . 
S ohľadom na rýchlosť nástupu (začiatku) subjektívnych príznakov a objek

tívnych znakov sa otravy hubami rozdeľujú na včasné (prvé prejavy otravy s laten
ciou do šesť hodín po konzumácii húb) a neskoré (prvé prejavy otravy najskôr šesť 
hodín po konzumácii húb) (Ellenhorn, 1997; Gavorník, 1993; Herink, 1980; Jaroš, 
1988). 

Podľa klinického priebehu sa otravy hubami rozdeľujú na akútne (klinické preja
vy trvajú len niekolko minút, hodín, prípadne niekoľko dní) a chronické (klinické 
prejavy trvajú spravidla viac ako šesť mesiacov alebo viac ako jeden rok) (Brent, 
1992; Ellenhorn, 1997; Gavorník, 1993; Herink, 1980; Jaroš, 1988). 

Otravy hubami sú podľa okolností vzniku najčastejšie náhodné (zámenou za po
dobné jedlé huby alebo z nevedomosti), pribúdajú však aj samovražedné otravy, 
zločinné otravy, otravy toxikomanov apod. (Ellenhorn, 1997; Krutý, 1998). 

Podľa poškodenia tkaniva, orgánu alebo systému, ktorý je v popredí klinického 
obrazu, sa otravy hubami rozdeľovali na hepatotoxické, psychoneurotoxické, vazoto
xické, gastroenterotoxické, nefrotoxické atď. (Herink, 1980, Jaroš, 1988). To sú však 
také neurčité termíny, ktoré súčasná klinická vedecká medicína neakceptuje 
(Gavorník, 2000). 

Podľa účinku mykotoxínov sa objavili v posledných rokoch viaceré klasifikácie, 
ktoré síce formulovali minimálne osem až deväť typov otráv, avšak zredukovali ši
rokú problematiku otráv hubami len na niektoré pravé otravy (Brent, 1992; Ellen-
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horn, 1997; Lincoff, 1977; Mitchel, 1980). 
Etiopatogenetická klasifikácia (Gavorník, 1993-2000), ktorá sa opisuje v tejto 

prehľadnej práci , je zároveň komplexným diferenciálno-diagnostickým algoritmom 
otráv hubami (Dukát, 2000, Gavorník, 1993-2000). Podľa tejto klasifikácie je možné 
otravy hubami rozdeliť na tri hlavné skupiny (tab. l ): 

1. Pravé otravy hubami (intoxicatio fungina vera) sú spôsobené požitím jedného 
alebo viacerých druhov jedovatých húb (najčastejšie zámenou za podobné jedlé dru
hy húb - dvojníky), ktoré obsahujú špecifické mykotoxíny (primárne pravé otravy). 
Z hľadiska vplyvu tepla na tieto toxíny sa tieto primárne otravy delia na ďalšie dve 
podskupiny: termostabilné a termolabilné (tab. l). Tieto otravy vzníkajú aj po požití 
jedlých húb, v ktorých druhotne vzníkli nešpecifické toxíny pri autolytických proce
soch v hubách alebo pri kontaminácii húb mikroorganízmami tvoriacimi toxíny 
(sekundárne pravé otravy). 

2. Nepravé otravy hubami (intoxicatio fungina spuria) sú poruchy zdravia rôzne
ho pôvodu (tab. l ), spôsobené vlastnými netoxickými súčasťami húb (primárne ne
pravé otravy) alebo kontaminačnými súčasťami (sekundárne nepravé otravy). 

3. Pseudootravy hubami (pseudointoxicatio fungina) sú chorobné stavy, ktoré síce 
vznikli v časovej súvislosti, nie však v príčinnej súvislosti s požitím húb (tab. l ). 

Tabuľka l. Etiopatogenetická klasifikácia otráv hubami 
(Gavorník, 1993-2000) 

l. Otravy jedným druhom húb (simplexné) 

1. Pravé otravy hubami (intoxicatio fungina vera) 

A. Primárne 

l. Otravy vyvolané hubami, ktoré obsahujú termostabilné toxíny: 
I. typ - cyklopeptidový, cytotoxický 
II. typ - gyromitrínový, monometylhydrazínový 
III. typ - muskarínový 
IV. typ - koprínový, vazotoxický 
V. typ - izoxazolový neurotoxický 
VI . typ - indolový psychotropno-neurotoxický 
VII. typ - gastrointestinálny 
VIII. typ - orelanínový nefrotoxický 

2. Otravy vyvolané hubami, ktoré obsahujú termolabilné toxíny (otravy z ne
dodržania technológie kuchynskej tepelnej prípravy húb) 

B. Sekundárne 

2. Nepravé otravy hubami (intoxicatio fungina spuria) 

A. Primárne 
B. Sekundárne 
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3. Pseudootravy hubami (pseudointoxicatio fungina) 

II. Otravy viacerými druhmi húb (kombinované) 

Pravé otravy hubami (intoxicatio fungina vera) sa podľa toxínov rozdeľujú prinaj
menšom na dve podskupiny (tab. 1): 

1. primárne pravé otravy hubami , 
2. sekundárne pravé otravy hubami. 

Primárne pravé otravy hubami sú spôsobené požitím jedného alebo viacerých 
druhov jedovatých húb, ktoré obsahujú špecifické mykotoxíny. 

Z hľadiska vplyvu tepla na tieto toxíny sa musia rozlišovať ešte ďalšie dve pod
skupiny (Gavorník, 1993-2000): 

1. primárne pravé otravy vyvolané termostabilnými toxínmi, 
2. primárne pravé otravy vyvolané termolabilnými toxínmi. 

1. Primárne pravé otravy hubami vyvolané termostabilnými toxínmi 

Jedovaté huby, ktoré obsahujú termostabilné toxíny, spôsobujú otravu aj vtedy, 
ak tepelná kuchynská úprava trvá viac ako 30 minút. V internísticko-toxikologickej 
literatúre sa v posledných rokoch rozlišuje osem typov (tab. 1) týchto otráv hubami 
(Brent, 1992; Dukát, 2000; Ellenhorn, 1997; Gavorník, 1993-2000; Lincoff, 1977; 
Mitchel, 1980): 

I. typ - cyklopeptidový, cytotoxický, 
II . typ - gyromitrínový, monometylhydrazínový, 
III. typ - muskarínový, 
IV. typ - koprínový, vazotoxický, 
V. typ - izoxazolový, neurotoxický, 
VI . typ - indolový psychotropno-neurotoxický, 
VII. typ - gastrointestinálny, 
VIII. typ - orelanínový, nefrotoxický. 

1. 1. Cytotoxické, cyklopeptidové otravy hubami - primárne pravé otravy hubami 
1. typu 

Etiopatogenéza. Huby, ktoré vyvolávajú I. typ primárnych pravých otráv hubami, 
sú všade na svete každoročne hlavnou príčinou smrteľných otráv. Tieto huby sa 
rozdeľujú na tri skupiny (tab. 2). 
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Tabuľka 2. Najvýznamnejšie jedovaté huby vyvolávajúce 
cytotoxické, cyklopeptidové otravy hubami 

(primárne pravé otravy hubami I. typu) 

1. skupina - Muchotrávky (Amanita) 

Muchotrávka zelená (Amanita phalloides) 
M. biela (A. verna) 
M. končistá (A. virosa) 

2. skupina - Kapuciíouky (Galerina) 

Kapucňovka jesenná (Galerina autumnalis) 
K. hnedohlúbiková (G. badipes) 
K. okrovohnedastá (G. marginata) 
K. lesklá (G. unicolor) a i. 

3. skupina - Bedličky (Lepiota) 

Bedlička hnedoružová (Lepiota brunneoincarnata) 
B. vlnatá (L . clypeolaria) 
B. páchnuca (L. cristata) 
B. jedovatá (L . helveola) 
B. hnedošupinkatá (L. pseudohelveola) a i. 

Tabuľka 3. Cyklopeptidové cytotoxické mykotoxiny 
spôsobujúce pravé primárne otravy I. typu 

A. Amatoxiny 

Al - alfa amanitín 
A2 - beta amanitín 
A3 - gama amanitín 
A4 - epsilon amanitín 
A5 - amanulín 
A6 - kyselina amanulínová 
A 7 - proamanulín 
A8-amanin 
Ag - amanínamid 

B. Falotoxiny 

FI - faloidín 
F2 - faloín 
F3 - profaloín 
F4 - falisín 
F5 - falacín 
F6 - falacidín 
F7 - falisacín 

C. Virotoxiny 

Vl - viroidín 
V2 - dezoxoviroidín 
V3 - alaviroidín 
V 4 - aladezoxoviroidín 
V5 - viroisín 
V6 - dezoxoviroisín 
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Najčastejším pôvodcom otráv hubami L typu je u nás muchotrávka zelená 
(Amanita phalloides). Preto sa tieto otravy označovali v staršej literatúre ako falo
id né otravy hubami (Dermek, 1974; Hagara, 1993; Herink, 1980; Jaroš, 1988). Pri
tom má táto smrteľne jedovatá muchotrávka také charakteristické vonkajšie znaky, 
podľa ktorých by sa mala dať pomerne bezpečne identifikovať. 

Cyklopeptidové cytotoxické mykotoxíny (Brent, 1992; Dukát, 2000; Ellenhorn, 
1997; Gavorník, 1993-2000; Vetter, 1998; Yamada, 1998) sa v súčasnosti rozdeľujú 
na tri skupiny (tab. 3). 

Klinický obraz. Primárne pravé cyklopeptidové cytotoxické otravy (L typu) pre
biehajú typicky v piatich kliníckých štádiách (Ellenhorn, 1997; Gavorník, 
1993-2000; Yamada, 1998): 

bezpríznakové štádium (štádium prvej latencie) trvá priemerne 10-12 hodín, výní
močne iba 6 hodín, níekedy až 48 hodín od požitia jedovatých húb (neskorá otrava 
hubami). 

2. gastroenteritické štádium s nauzeou, dávením, hnačkami, bolesťami brucha, čo 
môže vyvolať dehydratáciu až hypovolemický šok. Už v tomto štádiu, ktoré trvá asi 
24 hodín (2 . deň otravy) môžu otrávené osoby, hlavne deti, zomrieť. 

štádium zdanlivého (falošného) uzdravenia, (štádium druhej latencie) je väčšinou 
v 3. dní otravy, keď príznaky a znaky gastroenteritídy ustupujú a intoxikovaná oso
ba sa relatívne cíti dobre. 

štádium orgánových porúch (druhé manifestné klinické štádium ) sa začína 4. -
5. deň po požití jedovatých húb. V dôsledku poškodenía pečene a jej zlyhávania (tzv. 
hepatálna forma otravy hubami 1. typu ) sa objavuje hepatocelulárny ikterus, 
krvácaníe, bolesti brucha pod pravým rebrovým oblúkom, kvantitatívne poruchy ve
domia a iné prejavy neuropsychického syndrómu hepatálnej insuficiencie (Bennet, 
1996, Brent, 1992, Fauci, 1998, Gavorník, 2000). Často sa objavuje aj oligúria až 
anúria a ďalšie gastrointestinálne, neuro-psychopatologické, respiračné, vaskulokar
diálne, kožné a biochemické zmeny z poškodenía a zlyhávanía obličiek (tzv. hepato
renálna - kombinovaná forma otravy hubami 1. typu ). Len zriedka nenastane 
poškodeníe pečene (Gavorník, 2000), ale zlyhávajú len obličky (tzv. renálna forma 
otravy hubami 1. typu). 

štádium rekonvalescencie nastáva pri priaznivom priebehu otravy. Trvá týždne 
až roky, spravidla s trvalými následkami v súvislosti s reziduálnym poškodením 
funkcií pečene a obličiek. 

Diagnóza sa opiera predovšetkým o dobrú cielenú anamnézu, fyzikálne interné 
vyšetreníe a níektoré pomocné vyšetrovacie metódy (mykologické, chemicko-toxi
kologické, biochemické, hematologické a prípadné ďalšie vyšetrenía). 

1. 2. Gyromitrínové, monometylhydrazínové otravy - primárne pravé 
otravy hubami II. typu 

Medzi gyromitrínové, monometylhydrazínové otravy hubami - pravé primárne 
otravy hubami II. typu sa v súčasnosti zaraďujú také, ktoré sa síce svojím kliníckým 
obrazom podobajú na cytotoxické, cyklopeptidové, faloidné otravy (otravy hubami L 
typu) s oneskoreným začiatkom a poškodením až deštrukciou pečene (níekedy aj 
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obličiek) , avšak pri ktorých sa nezisťujú cyklopeptidové toxíny nachádzajúce sa 
v muchotrávke zelenej (Amanita phaloides) a ďalších hubách, ktoré vyvolávajú I. 
typ pravých otráv hubami (Ellenhorn, 1997; Gavorník, 1994, 2000). V staršej lite
ratúre sa preto otravy II. typu označovali ako parafaloidné otravy hubami (Herink, 
1980; Jaroš, 1988). 

Etiopatogenéza. Otravy hubami II. typu spôsobujú niektoré jedovaté vreckaté hu
by, predovšetkým ušiak obyčajný (Gyromitra esculenta) , ktorý si neskúsení hubári 
mýlia najmä s níektorými jedlými smrčkami (Brent, 1992; Dukát, 2000; Ellenhorn, 
1997; Gavorník, 1993-2000). 

Jedovatou látkou v hubách spôsobujúcich otravy II. typu níe je kyselina helve
lová, ako sa kedysi myslelo, ale gyromitrín. Gyromitrín sa mení cez N-metyl-N
formylhydrazín (NFH) na N-monometylhydrazín (MMH). Gyromitrín a jeho metabo
lity vyvolávajú aj v experimente poškodeníe buníek, najmä pečene a obličiek a ov
plyvňujú aj centrálny nervový systém (Ellenhorn, 1997). 

Klinický obraz. Klinícký obraz otravy hubami II. typu sa podstatne nelíši od 
otráv hubami I. typu (cytotoxické, cyklopeptidové otravy), vrátane kliníckých preja
vov neuropsychického syndrómu hepatálnej insuficiencie (Gavorník , 2000). 

1. 3. Muskarínové otravy - primárne pravé otravy hubami III. typu 

Etiopatogenéza. Muskarínové otravy hubami (primárne pravé otravy hubami III. 
typu) spôsobujú tie druhy jedovatých húb, ktoré obsahujú toxické množstvo mus
karínu. Názov tohto toxínu, ale aj názov III. typu pravých otráv hubami sa odvodil 
z vedeckého druhového mena muchotrávky červenej (Amanita muscaria), z ktorej 
bol muskarín prvýkrát izolovaný (Brent, 1992; Davis, 1999; Dukát, 2000; Ellenhorn, 
1997; Gavorník, 1993-2000; Lincoff, 1977; Mitchel, 1980). Oveľa vyšší obsah mus
karínu je najmä v niektorých jedovatých druhoch strmuliek a vlákníc (tab. 4). 

Najťažšie otravy III. typu vyvoláva v Európe, vrátane Slovenskej republiky, 
vláknica červenkastá, Patouillardova (lnocybe erubescens, patouillardii). 

Muskarín je termostabilná látka, ktorá sa teda pri kuchynskej tepelnej úprave 
prakticky nemení. Selektívnou stimuláciou cholinergných M receptorov (muska
rinergných receptorov), níekedy aj cholinergných N receptorov vzníká účinkom mus
karínu akútny neurotoxický parasympatikomimetický (cholinergný) syndróm, ktorý 
je podmienený predovšetkým kontrakciou hladkých svalov a aktiváciou exokrinných 
žliaz (Brent, 1992; De-Haro, 1999; Ellenhorn, 1997; Gavorník, 1993-2000; Herink, 
1980; Jaroš, 1988). 

Klinický obraz. Prvé príznaky sa objavia 15-30 minút po jedle, niekedy už počas 
jedla, maximálne za dve hodiny (tzv. včasné otravy hubami). 

Medzi prvé prejavy muskarinovej otravy patrí zvýšená salivácia, lakrimácia, rhi
norhoe, studená perspiráeia, kolikové bolesti brucha so škŕkaním v črevách, hnač
kami , nauzeou a vracaním. Otrávená osoba má výdychovú dýchavicu s pískaním na 
hrudníku a s vykašliavaním vodnatého, níekedy ružového speneného spúta (bron
chospasmus a bronchorhoe). Niekedy sa otrávená osoba pomočí (incontinentio uri
nae). Má bolesti hlavy, poruchy videnia, trasie sa (tremor až konvulzie), má poruchy 
rovnováhy, eiti celkovú nevoľnosť, niekedy má kvantitatívne poruchy vedomia 
(somnolencia, sopor až kóma). 
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Tabuľka 4. Najvýznamnejšie jedovaté huby vyvolávajúce muskarínové 
otravy hubami (primárne pravé otravy hubami III. typu ) 

1. Strmuľky ( Clitocybe ) 

Strmuľka biela 
S. vosková 
S. vyblednutá 
S. premenlivá 
S. hrabanková 
S. pásiková 

2. Vláknice ( lnocybe ) 

Vláknica hviezdicovovýtrusná 
V. červenkastá, Patouillardova 
V. kužeľovitá 
V. celistvookrajová 
V. hlinovolupeňová 
V. Godeyova 
V. sivofialová 
V. zelenkastohlúbiková 
V. plstnatá 
V. obrúbená 
V. končistá 
V. hodvábna 

3. Iné jedovaté huby 

(Clitocybe candidans) 
(c. cerussata) 
(C. dealbata) 
(C. metachroa) 
(C. phyllophila) 
(c. rivulosa) a iné 

(lnocybe asterospora) 
(I. erubescens, patouillardii) 
(I. fastigiata) 
(I. floceulosa) 
(I. geophylla) 
(I. godeyi) 
(I. griseolilacina) 
(I. haemacta) 
(I. lacera) 
(I. mixtilis) 
(I. napipes) 
(I. nitidiuscula) a iné 

Kališnik hnedooranžový (Omphalotus olearius) 
Zvoncovec hnojový (Panaeolus fimicola) 
Šupinovec nádherný (Gimnopilus junonius) 
Prilbička reďkovková (Mycena pura) a ďalšie 

Objektívne sa pri fyzikálnom vyšetreni zisťuje bledá, chladná koža pokrytá stu
deným potom, výrazne zúžené zrenice (mióza), bradykardia, hypotenzia, pulsus ra
rus, parvus et mollis, auskultačne sú na bázach pľúc neprízvučné vlhké rachoty. 

Intoxikovanej osobe hrozí respiračná a srdcová insuficiencia s pľúcnym edémom. 
Veľké straty tekutín môžu na druhej strane spôsobiť syndróm dehydratácie, roz

vrat vnútorného prostredia a hypovolemický šok. Udáva sa, že hlavne extrémne po
tenie je jedným z hlavných varovných znakov nebezpečenstva smrti (Brent, 1992; 
Dukát, 2000; Ellenhorn, 1997; Gavorník, 1993-2000; Kohn, 1999). 
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Diagnóza sa opiera o anamnézu, klinické fyzikálne vyšetrenie a typický neuroto
xický, vegetatívny, parasympatikomimetický (cholinergný) syndróm (Behrman, 
1996; Bennet, 1996; Brent, 1992·; Dukát, 2000; Ellenhorn, 1997; Gavorník, 1993-
2000). 

Diferenciálna diagnóza. Vylúčiť treba najmä otravu organofosfátmi, ktorej kli
nický obraz je takmer identický s muskarínovou otravou hubami. Odlíšiť treba aj 
iné mykointoxikácie (tab. 1), konečná diagnóza musí byť etiopatogenetická! 

Pokračovanie : 2. čast a 3. čast 
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