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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 r ú č o v é s lov á: otravy hubami - psycho aktívne látky - nová etiopatogenetická klasi
fikácia - klinický obraz - diferenciálna diagnóza 

P. Gavorník: MUSHROOM POISONING - 2nd 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 
different types of mushroom poisoning which respect new findings in the diagnosis and diffe
rential diagnosis of mushroom poisoning. 

Key w o r d s: Mushroom poisoning - psycho active substances - recent etiopathogenetic 
classification - clinical picture - differential diagnosis 
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1. 4. Koprínové otravy - primárne pravé otravy hubami N. typu 

Názov koprínové otravy vznikol od účinnej toxickej látky koprín, ktorý sa odvodil 
od názvu rodu húb hnojník (Coprinus), v ktorých bol tento jed prvýkrát zistený 
(Brent, 1992; Dukát, 2000; Ellenhorn, 1997; Gavorník, 1993 - 2000; Herink, 1980; 
Jaroš, 1988; Lincoff, 1977; Marty, 1998; Mitchel, 1980; Vostatek, 1994). 

Etiopatogenéza. Aj keď väčšina druhov hnojníkov sa v mykologickej literatúre oz
načuje ako jedlá huba, niektoré v kombinácii s pitím alkoholických nápojov môžu 
vyvolať otravu, ktorá sa v staršej literatúre označovala ako vazotoxický typ otravy 
hubami (Dermek, 1974; Herink, 1980; Jaroš, 1988), novšie ako koprínové otravy ale
bo ako primárne pravé otravy hubami N . typu (Gavorník, 2000). 

U nás takéto otravy vyvoláva predovšetkým hnojník atramentový (Coprinus 
atramentarius). 

Koprín sa však zistil aj v ďalších druhoch hnojníkov. 
Ďalším pôvodcom otráv IV. typu (tab. 5) je hríb zavalitý (Boletus toros us). 
Patrí medzi zriedkavejšie teplomilné druhy hríbov, ktoré sú charakterizované 

najmä červenými ústiami rúrok na spodnej strane klobúka, sieťkovaným hlúbikom 
a modrejúcou dužinou (Červenka, 1972; Dermek, 1974; Gavorník, 1993-2000; Haga
ra, 1992, 1993). Podobá sa na prvý pohľad predovšetkým na jedlý hríb siný (Boletus 
luridus). 

Tabuľka 5. Huby vyvolávajúce IV. typ primárnych pravých otráv 

1. HNOJNÍKY (COPRINUS) 

Hnojník atramentový (Coprinus atramentarius) 
H. striebristý (C. alopecia) 
H. ligotavý (C. micaceus) 
H. strakatý (C. picaceus) a iné 

2. HRÍBY (BOLETUS) 

Hríb zavalitý (Boletus toros us) 

Účinnou toxickou látkou je pri primárnych otravách IV. typu koprín, čo je che
micky N5-/1-hydroxycyklopropyl/-L-glutamín. Pri intoxikácii sa pravdepodobne 
uplatňuje aj jeho hydrolytický produkt L-aminocyklopropanol (Brent, 1992; Ellen
horn, 1997; Gavorník, 1994). 

Tieto látky patria k inhibítorom enzýmu acetaldehyddehydrogenázy, takže ace
taldehyd, ktorý vzniká v pečeni ako oxidačný produkt pri metabolizme etanolu, sa 
nemôže ďalej oxidovať na kyselinu octovú. Acetaldehyd sa potom v organizme aku-
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muluje, zvyšuje sa jeho hladina v krvi a vznikajú klinické znaky otravy. Preto nie
ktorí autori označovali tieto otravy ako acetaldehydové otravy. Zistilo sa však, že 
koprín okrem inhibície acetaldehyddehydrogenázy ovplyvňuje aj metabolizmus nie
ktorých neurotransmiterov v nervovom systéme (Brent, 1992; Ellenhorn, 1997; Ga
vorník, 1993-2000; Marty, 1998; Vostatek, 1994). 

Podobný mechanizmus účinku i klinický obraz ako pri primárnych otravách hu
bami IV. typu má látka disulfiram, tetraetyltiuramdisulfid (Antabus dispergettae 
400 mg tb!. ), ktorá sa používa v liečbe alkoholizmu. 

Preto sa aj v niektorej najmä mykologicko-toxikologickej literatúre udáva, že 
hnojniky môžu v kombinácii s alkoholom vyvolať tzv . disulfiramový, antabusový 
efekt (reakcie podobné ako pri užití disulfiramu s alkoholickým nápojom). 

V súčasnosti je však správne hovoriť o primárnych pravých otravách hubami IV. 
typu (Gavornik, 2000). 

Klinický obraz. Aj keď už boli opísané otravy hnojnikmi po požití väčšieho 
množstva húb aj bez alkoholu , väčšinou vzniká otrava v kombinácii s pitím alkoholu 
(Dukát , 2000 ; Ellenhorn , 1997; Gavornik, 1993-2000; Marty, 1998; Vostatek, 1994). 

DÍžka bezpríznakového obdobia (fáza latencie) priamo závisí jednak od množstva 
požitých húb a jednak od množstva po žitého alkoholu i od času jeho konzumácie 
(pred jedlom, počas jedla alebo po jedle). Čas latencie je teda asi 15 minút až 4 hodi
ny (tzv. včasná otrava). 

Hlavné prejavy otravy: prekrvenie a sčervenanie kože, najmä v oblasti obličajo
vej oblasti hlavy a na krku, potenie, triaška, bolesti hlavy, celková nevoľnosť, pal
pitácie, dyspnoe, niekedy dávenie a hnačky. Objektívne sa pri fyzikálnom vyšetrení 
zi sťuje obvykle tachykardia (pulsus frequens), poruchy srdcového rytmu (spravidla 
supraventrikulárne tachykardické dysrytmie), ortostatická hypotenzia so sklonom 
ku kolapsu atď. 

Príznaky a znaky otravy ustupujú v priebehu 2 - 4 hodín od vzniku, ale môžu sa 
znovu objaviť aj po 3 až 4 dňoch, ak chorý opäť konzumuje alkoholické nápoje 
(relaps intoxikácie ). 

Záver. Primárne otravy hubami IV. typu sú špecifické tým, že sú spôsobené hu
bami, ktoré sú za normálnych okolností jedlé, ale ak sa v období ich konzumácie pije 
nejaký alkoholický nápoj, vyvolávajú akútnu skorú otravu. 

Pri konzumácii väčšieho množstva hnojníkov sa ojedinele vyskytujú otravy aj bez 
pitia alkoholu. Preto uvedené huby nemožno všeobecne odporúčať na konzumáciu. 

1. 5. Izoxazolové otravy - primárne pravé otravy hubami V. typu 

lzoxazolové psychoneurotoxické otravy (primárne pravé otravy hubami V. typu) 
vyvolávajú tie jedovaté huby (muchotrávky), ktoré obsahujú deriváty heterocy
klických zlúčenín (Gavorník, 1994), predtým označovaných názvom nmykoatropín". 
Preto sa tieto otravy niekedy aj v novšej literatúre označujú v podstate nesprávne 
ako mykoatropínové otravy hubami (Dermek, 1974; Herink, 1980; Jaroš, 1988; 
Škubla, 1989). 
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Etiopatogenéza. Primárne pravé otravy hubami V. typu vyvolávajú prinaj
menšom štyri či päť jedovatých muchotrávok (tab. 6). 

Tabuľka 6. Najčastejšie huby (muchotrávky), 
ktoré vyvolávajú V. typ primárnych pravých otráv hubami 

MUCHOTRÁVKA (AMANITA) 

Muchotrávka červená (Amanita muscaria) 
M. kráľovská (A. regalis) 
M. tigrovaná (A. pantherina) 
M. vznešená (A. cothurnata) 
M. slamovožltá (A. gemmata) 

Keďže muchotrávka červená (Amanita muscaria) i jej veľmi podobná muchotráv
ka kráľovská (Amanita regalis) je azda najreprodukovateľnejšia a najznámejšia je
dovatá huba, ktorú poznajú už malé deti z detských knižiek, a keďže muchotrávka 
vznešená (Amanita cothurnata) je zriedkavá a muchotrávka slamovožltá (Amanita 
gemmata) je miernejšie jedovatá, najviac otráv (aj smrteľných) u nás spôsobuje mu
chotrávka tigrovaná (Amanita pantherina). 

Všetky muchotrávky spôsobujúce V. typ pravých otráv (m. tigrovaná, m. červená, 
m. kráľovská, m. vznešená, m . slamovožltá) obsahujú dve skupiny toxických látok: 

1. Hlavná izoxazolová skupina 

V prvej hlavnej izoxazolovej skupine sú prinajmenšom tri toxiny, ktoré sa pôvod
ne nesprávne označovali spoločným názvom ako "mykoatropín". 

Pôsobia hlavne na centrálny nervový systém (CNS) a sú psychotropné, teda sú 
schopné vyvolať iritáciu alebo útlm CNS a tým zmenu vnimania, vedomia, emotivi
ty, myslenia a konania alebo vyústiť do halucinácií (Brent, 1992; Ellenhorn, 1997; 
Gavornik, 1993-2000; Lietava, 1997; Lincoff, 1977; Mitchel, 1980). 

Kyselina ibotenová (premuscimol, alfa-toxín). Kyselina ibotenová je chemicky ky
selina (3-hydroxyizoxazolyl-5)-alfa-amino-octová. Nachádza sa v množstve asi 0,05 -
0,1 % (500 - 1 000 mg na 1 kilogram čerstvých plodnic) prevažne v klobúku húb. J e 
to nestabilná látka, ktorá sa dekarboxyláciou meni na účinnejší muscimol , 
napríklad pri kuchynskej tepelnej príprave (Ellenhorn, 1997, Gavorník, 1993-2000). 

Muscimol (panterín, beta-toxín). Muscimol je chemicky 3-hydroxy-5-aminometyl
-izoxazol. Je asi desaťkrát účinnejší ako kyselina ibotenová (Brent, 1992; Ellenhorn, 
1997; Gavornik, 1993-2000). 
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Muskazon. Muskazon je chemicky glycín-alfa-oxazolon a je zo všetkých hlavných 
toxínov najmenej účinný (Brent, 1992; Ellenhorn, 1997; Gavornik, 1993-2000). 

Ukázalo sa, že kyselina ibotenová ovplyvňuje v nervovom systéme predovšetkým 
glutaminergné receptory, kým muscimol pôsobí na gabaergné receptory (Brent, 
1992; Ellenhorn, 1997; Gavornik, 1993-2000). S tým súvisiace zmeny pomeru nie
ktorých neurotransmiterov nakoniec spôsobujú neurotoxicko (anticholinergno) - psy
chotropný syndróm (Bennet, 1996; Brent, 1992; Ellenhorn, 1997; Gavornik, 1993-
2000). 

2. Vedlajšia skupina toxínov 

V druhej vedľajšej skupine toxíckých látok sú bázické látky, predovšetkým mus
karín, ktorého účinkom môže vzniknúť vegetatívny, parasympatikomimetický 
(cholinergný) syndróm, ako pri primárnych pravých otravách hubami III. typu 
(Brent, 1992; Dukát, 2000; Ellenhorn, 1997; Gavornik, 1993-2000). 

Obsah a vzájomný pomer týchto v podstate protichodne pôsobiacich látok je 
veľmi premenlivý, meni sa s vekom plodnic, s miestom výskytu (pri otravách huba
mi z horských polôh prevládajú psychoneurotoxícké anticholinergné príznaky, pri 
otravách hubami z nižinných teplých polôh prevláda muskarínový cholinergný úči
nok), s ročným obdobím, s geografickou polohou (smerom na sever prevládajú halu
cinogénne vlastnosti) a s ďalšími nedostatočne známymi faktormi (Gavorník, 1994). 

Variabilný absolútny i relatívny obsah, ako aj rozdielne mechanizmy pôsobenia 
toxínov vysvetľujú aj veľmi pestrý klinický obraz otráv touto skupinou jedovatých 
húb (Brent, 1992; Dukát, 2000; Ellenhorn, 1997; Fauci, 1998; Gavornik, 1993 -
2000). 

Klinický obraz. Klinický obraz otráv hubami V. typu je mimoriadne pestrý: 
Bezpríznakové obdobie (fáza latencie) je pomerne krátke, od 30 minút do nie

koľko hodín (včasné otravy). 
Manifestné klinické štádium sa dá rozdeliť na dve obdobia: 
Excitačná fáza. Intoxíkovaná osoba začne mať pocity horúčosti v celom tele 

s rôznymi parestéziami na koži (najmä pálenie a mravenčenie), sucho v ústach, 
v očiach i v oblasti iných sliznic. Máva pocit neobvyklej ľahkosti, chce sa pohybovať, 
je psychicky vzrušená, rýchlo a veľa rozpráva (logorhoe), často inkoherentne. Zle 
vidí, ale udáva iné zrakové poruchy vrátane (pseudo)halucinácií. 

V tomto štádiu je niekedy problematické vyšetrenie pacienta pre agitovanosť, de
zorientáciu a už spomenuté halucinácie. Objektívne sa pri fyzikálnom vyšetreni 
zisťuje suchá, teplá začervenaná koža celého tela, suché sliznice a mydriáza zreníc. 
Často sa zisťuje tachykardia (pulsus frequens) a rôzne poruchy srdcového rytmu 
(dysrytmie). Systolický krvný tlak sa zvyšuje, diastolický sa nemeni alebo sa znižu
je. 

Útlmová fáza. Intoxíkovaná osoba zaspáva, často máva živé sny a objektívne 
zisťujeme kvantitatívnu poruchu vedomia od somnolencie cez sopor, prípadne až 
kómu. 

Niekedy, hlavne na začiatku otravy, sa uvedené anticholinergné príznaky a zna
ky izoxazolovej otravy môžu kombinovať s cholinergnými účinkami muskarínu -
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kombinovaný typ otravy hubami III. a V. typu (Brent, 1992; Dukát, 2000 ; Ellenhorn , 
1997; Fauci, 1998; Gavorník, 1993-2000; Lincoff, 1977; Mitchel, 1980). 

Otrava trvá priemerne asi 6 hodín, pozorovali sa však aj otravy trvajúce až 48 
hodín. V priebehu rekonvalescencie majú niektorí pacienti bolesti hlavy a poruchy 
koordinácie pohybov (Ellenhorn, 1997; Gavorník, 1994). 

l. 6. lndolové psychotropno-neurotoxické otravy - primárne pravé 
otravy hubami VI. typu 

Indolové otravy hubami (primárne pravé otravy hubami VI . typu) môžu vyvolať 
tie jedovaté huby (26, 34, 38), ktoré obsahujú indolové psychotropno-neurotox.ické 
látky odvodené od tryptamínu (tab . 7). 

Etiopatogenéza. J edovaté huby obsahujúce indolové tox.iny sa vyskytujú pre
dovšetkým v Mex.iku a v niektorých iných štátoch amerického kontinentu, ale aj 
v Európe. Majú zväčša menšie nenápadné plodnice, rastú väčšinou na exkremen
toch , na hnoji , na výdatne hnojených pôdach, na rozkladajúcich sa zvyškoch rastlín 
a podobne. Patria do rodov, ktoré sa len zriedkavejšie objavujú v bežných mykolo
gických atlasoch: holohlavec (Psilocybe), zvoncovec (Panaeolus), šupinovec (Gimno
pilus), kapucňovec (Conocybe), prilbička (Mycena), muchotrávka (Amanita) a ďalšie 
(tab. 7). 

Z histórie je známe, že podobne ako muchotrávka červená (Amanita muscaria), 
spôsobujúca pravé primárne otravy hubami V. typu , aj tieto huby (tab . 7), najmä ho
lohlavec mexický (Psilocybe mexicana), sa používali na rituálne a náboženské úče ly. 

Vplyvom húb na spôsob života a rozvoj kultúry určitej ľudskej komunity sa zaoberá 
etnomykológia. Dnes sa, žiaľ, jedovaté huby VI . (občas aj V. skupiny) zneužívajú ako 
drogy nielen v Amerike a v Austrálii, ale už aj v Európe, vrátane Slovenskej republi
ky. 

Okrem tradičných mykotoxikomanov, ktorí si tieto huby nájdu, spracujú a skon
zumujú, vzniká špecializovaná reťaz : zberači - díleri - užívatelia. 

Dá sa predpokladať, že mykotoxikománia sa u nás stane v treťom miléniu zá
važným nielen zdravotnickym, ale aj sociálnym a ekonomickým problémom. V Slo
venskej republike sa však stretávame s pozoruhodným negatívnym javom, že kým 
lekári majú o jedovatých hubách (nielen tejto VI. skupiny) nedostatočné vedomosti, 
vedomosti širokej nezdravotníckej verejnosti a najmä vedomosti mykotoxikomanov 
o morfologických znakoch a účinkoch jedovatých húb sú niekedy skutočne pozoru
hodné (Beck, 1998; Behrman, 1996; Bennet, 1996; Borowiak, 1998; Brent, 1998; Ga
vorník, 1993-2000; Rabe, 1999). 

Výsledkom medzinárodnej spolupráce bola izolácia aktívnych toxických látok 
najprv z holohlavca mexického (od jeho rodového latinského názvu Psilocybe boli 
nazvané prvé dva toxiny), neskoršie aj z ďal ší ch jedovatých húb tejto skupiny 
(Brent, 1998; Ellenhorn, 1997; Gavorník , 1993-2000). 
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Tabuľka 7. Zoznam niektorých jedovatých húb, ktoré vyvolávajú VI . typ 
pravých primárnych otráv hubami 

Muchotrávka citrónovožltá (Amanita citrina) 
M. porfýrovosivá (A. porphyria) 

Strmulka stuchnutá (Clitocybe gallinacea) 

KapuCllovec modrastohlúbikový (Conocybe cyanopus) 
K. žltoprstenový (C. percincta) 

KapuCllovka Steglichova (Galeri na steglichii) 

Šupinovec nádherný (Gymnopilus junonius) 
Š. purpurový (G. purpuratusJ 

Vláknica modrozelenohlúbiková (lnocybe aeruginascens) 

Prášnica lúpavá (Lycoperdon candidum) 

Prilbička reďkovková (Mycena pura) 
P. zúbkovaná (M. pelianthina) 

Holohlávka otavová (Paneolina foenisecii) 

Zvoncovec tmavohnedý (Panaeolus ater) 
Z. modrejúci (P. cyanescens) 
Z. hnojový (P. fimicola) 
Z. pestrý (P. papilionaceus) 
Z. sieťkovaný (P. retirugis) 
Z. obyčajný (P. sphinctrinusJ 
Z. obrúbený (P. subbalteatus) a i. 

Štítovka vŕbová (Pluteus salicinus) 

Holohlavec český (Psilocybe bohemica) 
H. kubánsky (P. cubensis) 
H. modrejúci (P. cyanescensJ 
H. mexický (P. mexicana) 
H. končistý (P. semilanceata) 
H. srbský (P. serbica) a i. 

Golierovka ovenčená (Stropharia coronilla) 
G. kubánska (S. cubensisJ 
G. pol guľovitá (S . semiglobata) a i. 
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Psilocybín je chemicky N-N-dimetyl-4-fosforyloxy-tryptamín . J e prvým v prírode 
zisteným fosforylovaným indolom. 

Psilocín je menej stály metabolit psilocybínu, ktorý stráca kyselinu fosforečnú 
(N-N-dimetyl-4-hydroxy-tryptamín ). Obidve tieto látky sa vyrobili už aj synteticky. 

Baeocystín sa pokladá za biogenetický preds tu peň psilocybínu a má o jednu me
tylovú skupinu menej , podobne ako norbaeocystín, ktorý má o dve metylové skupiny 
menej ako psilocybín. 

Bufotenín je ďalším indolovým toxínom (nachádza sa aj vo výlučkoch ropuchy), 
napríklad v muchotrávke porfýrovosivej (Amanita porphyria) a v muchotrávke 
citrónovožltej (Amanita citrina) Chemicky je to 5-hydroxy-dimetyl-tryptamín (Beck, 
1998; Behrman, 1996; Bennet, 1996; Borowiak, 1998; Brent, 1992; Ellenhorn, 1997; 
Gavorník, 1993-2000; Lincoff, 1977; Mitchel , 1980). 

Aby sme si urobili aspoň približnú predstavu o množstve druhov jedovatých húb 
tejto skupiny a dynamiku vývoja poznanía v tejto oblasti, v roku 1978 bol známy zoz
nam 38 druhov, v roku 1992 už bol publikovaný zoznam vyše 130 druhov húb ob
sahujúcich psilocybín (Gavorník, 2000). 

Obsah indolových toxínov v plodniciach jedovatých húb kolíše a v európskych 
druhoch, ktorých je menej , je obvykle obsah toxínov nižší. 

Účinné látky sa používajú aj v neurofyziologickom výskume a môžu mať význam 
v psychiatrii. 

Všetky indolové toxíny pôsobia ako analógy serotonínu najmä v centrálnej nervo
vej sústave (CNS), kde mení a v rôznych oblastiach metabolizmus serotonínu a iných 
neurotransmiterov. Majú podobné vlastnosti ako dietylamid kyseliny lysergovej 
(LSD) z huby kyjaničky purpurovej (námeľa) (Claviceps purpurea) (Gavorník, 1995). 

Indolové toxíny spôsobujú psychotropno-neurotoxíckú intoxíkáciu, teda zmeny 
podráždenía a útlmu CNS a tým zmeny a poruchy vnímanía, emotivity, myslení a a 
konanía pri neporušenom vedomí. Vzhľadom na to, že v určitom časovom období pa
tologicky menia psychickú činnosť človeka, zaraďujú sa do skupiny látok označo
vaných ako psychodysleptiká. Označujú sa tiež ako psychotomimetiká, čiže látky vy
volávajúce psychotické stavy, alebo najčastejšie ako halucinogény, teda látky vy
volávajúce halucinácie (Ellenhorn, 1997; Gavorník, 1993-2000). 

Podstata neurotoxícity spočíva vo zvýšenej činnosti sympatikového (adrenerg
ného) vegetatívneho nervového systému, a to prevažne centrálnym mechanízrnom 
(Brent, 1992; Ellenhorn, 1997; Fauci, 1998; Gavorník, 1993-2000). 

Klinický obraz. Bezpríznakové obdobie (fáza latencie) je krátke, trvá asi 15 mi
nút až tri hodiny (tzv. včasná intoxíkácia). 

Klinícké príznaky a znaky možno rozdeliť na dve skupiny: 

A. Motorické a vegetatívne neurotoxické prejavy 

Objavujú sa obvykle ešte pred psychickými príznakmi a níekedy pretrvávajú aj 
po ústupe psychopatologických príznakov. 

Časté sú závraty, poruchy rovnováhy a koordinácie pohybov, celková slabosť, 
únava, nevoľnosť, bolesti a pocity "prázdnej" hlavy, vnútorné chveníe, palpitácie. 
Niekedy sa objavuje nauzea, dáveníe , anorexía. 
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Pri fyzikálnom internom vyšetrení sa zisťuje hyperemická a spotená koža, my
driáza zreníc, tachykardia a pulsus frequens, hypertenzia, ataxia (Brent, 1992; El
lenhorn, 1997; Gavorník, 1993-2000). 

B. Psychopatologické prejavy 

Významné sú zmeny a poruchy vnímania najmä v zrakovej a sluchovej oblasti. 
Dochádza k zmene odhadu vzdialenosti, k poruche vnímanía tvaru i rozmerov osôb 
a predmetov (psychosenzorické poruchy), farby sú neobvykle sýte, ostré, so zre
teľnejšie vyznačenými obrysmi, tiene sú intenzívnejšie (zvýšená vnímavosť). Pri zat
vorení očí vidí intoxikovaná osoba blesky, farebné plochy a mozaiky, svietiace lam
pióny, kvety, terče a podobne. 

Tieto zrakové pseudohalucinácie sa objavujú pri otvorených očiach len pri 
ťažších intoxikáciách. Vedomie je zvyčajne zachované, len pri ťažších otravách sa ob
javujú kvantitatívne poruchy vedomia (somnolencia, sopor, kóma). 

V rámci porúch emotivity sa najmä v závislosti od typu osobnosti vyskytuje 
eufória , niekedy naopak depresia, úzkosť až panická reakcia (čo môže viesť k suicí
diu), alebo sa môže striedať euforická a depresívna nálada. 

Myslenie je väčšinou zrýchlené až do myšlienkového trysku, niekedy s pseudo
inkoherenciou. Pamäť väčšinou nie je významne porušená. Konanie na prvý pohľad 
pripomína alkoholickú intoxikáciu. Niekedy je agitované, agresívne (Beck, 1998; 
Behrman, 1996; Borowiak, 1998; Ellenhorn, 1997; Gavorník, 1993-2000; Lincoff, 
1977; Mitchel, 1980). 

Psychopatologické prejavy otravy hubami VI. typu sú teda pestré a obraz myko
intoxikácie môže byť aj u toho istého človeka rozdielny. Rozdiely medzi jednotlivými 
intoxikáciami sú najmä v obsahoch porúch vnímania a v type poruchy nálady. Nie
kedy môžu byť zážitky v intoxikácii veľmi príjemné, inokedy vyvolávajú silnú úzkosť 
až reakciu hrôzy - panickú reakciu . 

Výrazne sa môže meniť aj konanie. Otrava hubami VI . typu je niekedy spre
vádzaná extrémnym nepokojom (agitovanosťou) a môže viesť aj k agresívnemu ko
naniu bez vonkajších podnetov (napríklad napadnutie osôb, ktoré sa náhodou ocitnú 
v blízkosti intoxikovaného). 

Pre otravy hubami VI . typu teda v plnej miere platí známe porekadlo: Zjedol 
"bláznivé" huby. 

1. 7. Gastrointestinálne otravy - primárne pravé otravy 
hubami VII. typu 

Etiopatogenéza. Pravé primárne otravy hubami VII. typu z lokálnej iritácie až 
zápalu slizníc tráviacej rúry spôsobuje najväčšie a najpestrejšie množstvo jedo
vatých húb. 

Keďže väčšinu toxínov tejto skupiny jedovatých húb (gastrointestinálne iritanty) 
doteraz nepoznáme, nie sú známe ani ich mechanizmy účinku (Brent, 1992; Ellen
horn , 1997; Fauci, 1998; Gavorník, 1993-2000; Lincoff, 1977; Mitchel, 1980). 
Vzhľadom na to, že sa vo väčšine prípadov nepredpokladá ani ich resorpcia do orga
nizmu, vlastne ani nejde o otravy v pravom zmysle slova (Gavorník, 1993-2000). 
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Potrebné je uvedomiť si, že gastrointestinálnymi ťažkosťami sa klinicky manife
stujú prakticky všetky typy otráv hubami, osobitne aj smrteľne nebezpečné otravy 
hubami 1., II ., VIII. typu a ďalšie ťažké otravy hubami. Ústup príznakov a znakov 
"gastrointestinálnej otravy" nemusí znamenať skutočné uzdravenie, ale len štádium 
falošného uzdravenia (druhej latencie) (Gavorník, 1993-2000). 

V klinickej praxi sa stretávame s nesprávnymi diagnózami ako napríklad "gas
troenteritis acuta po konzumácii húb" alebo "dyspeptický syndróm po hubách" a po
dobne . Je potom samozrejmé, že mykointoxikácie unikajú v štatistike výskytu otráv 
hubami a chýba základný údaj o etiopatogenéze. 

Je to níečo podobne insuficientné, ako by sme pri ľahšej otrave napríklad 
ľuľkovcom zlomocným (Atropa bella-donna) diagnostikovali "dyspeptický syndróm 
po konzumácii rastlín" atď. (Gavorník, 1993-2000). 

V pregraduálnej i postgraduálnej výučbe lekárov treba zintenzívniť a skvalitniť 
výučbu v oblasti etiopatogenézy mykointoxikácií , morfologických znakov a účinkov 
jedovatých húb na ľudský organizmus (Gavorník, 1993-2000). Bez presnej etiopato
genetickej diagnózy níe je možná ani adekvátna efektívna racionálna liečba, čo platí 
nakoniec pre všetky intoxikácie všeobecne. 

1. 8. Orelanínové otravy - primárne otravy hubami VIII. typu 

Etiopatogenéza. Pravé primárne otravy hubami VIII . typu vyvolávajú niektoré 
jedovaté druhy rodu pavučinovec (Cortinarius) (tab. 8). Od druhového názvu jedného 
z ních pavučinovca plyšového (Cortinarius orellanus) bol nazvaný toxin (orelanín) 
i názov tohto typu pravých primárnych otráv hubami (orelanínové otravy hubami). 
Otravy hubami VIII. typu dlho uníkali a pravdepodobne aj v súčasnosti unikajú po
zornosti, pretože majú najdlhší čas latencie zo všetkých doteraz známych druhov a 
typov otráv hubami. V tom je ich veľká zákernosť (Bednáfová, 1999; Brent, 1992; 
Ellenhorn, 1997; Gavorník, 1993-2000; Grossman, 1954; Grzymala, 1957; Kilner, 
1999; Leathem, 1997; Montoli, 1999). 

Tabuľka 8. 
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Hlavné huby vyvolávajúce VIII. typ pravých otráv hubami 

Pavučinovec plyšový (Cortinarius orellanus) 
Pavučinovec škoricový (Cortinarius cinnamomeus) 
Pavučinovec driečny (Cortinarius elegantissimus) 
Pavučinovec šafranovohnedý (Cortinarius gentilis) 
Pavučinovec červenooranžový (Cortinarius rubellus) 
Pavučinovec krvavolupeiíový (Cortinarius semisanguineus) 
Pavučinovec končistý (Cortinarius speciosissimus) 
Pavučinovec pôvabný (Cortinarius splendens) 
Pavučinovec žltozelený (Cortinarius venetus) a i. 
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Jedovaté pavučinovce spôsobujú ťažké poškodenie obličiek s ich akútnym zly
haním. Túto otravu prvýkrát pravdepodobne opísal v r. 1954 Grossman aMalbin, 
ale na skutočné nebezpečenstvo upozornili až hromadné otravy v Poľsku v rokoch 
1952 - 1957, pri ktorých sa otrávilo celkove 132 osôb, z toho 19 zomrelo bezprostred
ne (Grzymala, 1957) Odvtedy sa tieto otravy VIII. typu opísali vo viacerých kra
jinách rôznych kontinentov sveta, ale stále sa na ne v klinickej praxi nemyslí 
(Gavorník, 1995). 

Rod pavučinovec (Cortinarius) zahrnuje asi 500 - 700 druhov a ešte nie je ani 
zďaleka uzavretý, dosiaľ je málo najmä toxikologicky preskúmaný (Červenka, 1972; 
Dermek, 1974; Gavorník, 1993-2000; Hagara, 1992, 1993; Škubla, 1989). 

Niektorí naivní hubári si myslia, že "poznajú všetky huby". Existuje aj iná skupi
na ľudí, vrátane niektorých lekárov, ktorí si myslia, že ak práve oni nepoznajú 
určité jedovaté huby, tak je to v poriadku a nemusia si v tejto oblasti prehlbovať 
svoje vedomosti. J e to mimoriadne nebezpečný názor, ktorý azda netreba ani ko
mentovať. 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa treba vždy snažiť o presnú 
etiopatogenetickú diagnózu , čo by malo samozrejme platiť aj pre mykointoxikácie 
(tab. l ). 

Aj keď výskum toxickosti pavučinovcov ešte nie je skončený, ukazuje sa, že naj
toxickejšou látkou je orelanín ( 3, 3 4, 4 - tetrahydroxy - 2, 2 - dipyridin - N, N -
dioxid ) a jeho metabolity, terminálnym produktom je pomerne stabilný, pravdepo
dobne už netoxický orelín. Orelanín je cytotoxický jed, ktorý sa viaže na bunky 
obličiek, kde je dokázateľný až šesť mesiacov po akútnej otrave. Predpokladaným 
mechanizmom účinku je pôsobenie orto - semichinonového radikál u a vznik re
aktívnych voľných radikálov kyslíka (Brent, 1992; Ellenhorn, 1997; Gavorník, 1993 
- 2000; Grossman, 1954; Grzymala, 1957; Leathem, 1997) 

Orelanín i orelín sú chemicky dipyridyliové zlúčeniny, ktoré sú štrukturálne po
dobné dvom známym herbicídnym látkam: diquatu (l, l - etylén - 2,2 - bipyridy
liový katión, firemný názov Reglone ) a paraquatu (1, l - dimetyl - 4, 4 - bipyridy
liový katión, firemný názov Gramoxone ). Sú to tiež nefrotoxické jedy spôsobujúce 
ťažké poškodenie obličiek (intersticiálnu nefritídu a tubulárnu nekrózu) a ich 
akútne zlyhanie CBednáľová , 1999, Brent, 1992, Dukát, 2000, Ellenhorn, 1997, Fau
ci, 1998, Gavorník, 1993-2000, Grossman, 1954, Grzymala, 1957, Kilner, 1999) 

Stupeň renálneho poškodenia závisí predovšetkým od množstva skonzumo
vaných jedovatých húb a od prípadného preexistujúceho poškodenia obličiek, event. 
od iných faktorov (Ellenhorn, 1997; Fauci, 1998). 

Letá lna dávka orelanínu pre človeka sa nachádza v 30 - 50 g čerstvých húb pa
vučinovca plyšového. Vzhľadom na to, že orelanín je odolný voči sušeniu a vareniu 
(termostabilný toxin), tepelná kuchynská príprava ani iná úprava jedla pripravená 
z jedovatých pavučinovcov nechráni pred otravou. 

Klinický obraz. Analýza doteraz opísaných orelanínových otráv hubami ukazuje, 
že klinický obraz otráv hubami VIII. typu možno rozdeliť podobne ako pri otravách 
hubami L a II . typu na päť základných klinických štádií. 

1. bezpríznakové štádium (štádium prvej latencie) trvá priemerne 36 hodín až 14 
dní od požitia jedovatých pavučinovcov (tzv . neskorá otrava hubami). 
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2. gastrointestinálne štádium s obvykle miernymi nešpecifickými gastro
intestinálnymi príznakmi (nauzea, dávenie, hnačky) s bolesťou v driekovej oblasti. 
Niekedy sú tieto príznaky také nenápadné, že si ich pacient ani neuvedomuje . 

3. štádium druhej latencie (štádium zdanlivého uzdravenia), keď nemá pacient 
žiadne zdravotné ťažkosti. 

4. štádium obličkového orgánového poškodenia s akútnym zlyhaním obličiek 

(druhé manifestné klinické štádium). Môže sa objaviť o 14 až 21 dní po konzumácii 
jedovatých húb. Toto dlhé celkové latentné obdobie je vlastne najcharakteristik
kej šou a najzradnejšou vlastnosťou otráv hubami VIII. typu! Vlastné manifestné 
štádium je podmienené akútnou intersticiálnou nefritídou a tubulárnou nekrózou 
s akútnym zlyhaním obličiek. Čím kratšie je latentné obdobie, tým závažnejšia je 
otrava. 

4 a) štádium - oligoanurické štádium. Náhle klesá diuréza pod hodnoty 300 ml 
za 24 hodín (oligúria) až pod hodnotu 100 ml za 24 hodín (anúria). Nemožnosť vy
lúčiť prijaté tekutiny zapríčiňuje hyperhydratáciu, artériovú hypertenziu, pľúcny 
edém a iné vaskulárne, kardiálne, respiračné, gastrointestinálne, biochemické, he
matologické, psychické a neurogénne pri znaky a znaky akútnej renálnej insuficien
cie. Pri zvyšovaní urey v krvi o viac ako 10 mmoll1 za deň sa hovori o tzv. hyperkata
bolickom zlyhaní obličiek. 

4 b) štádium - polyurické štádium. V tomto štádiu sa začínajú obličky zotavovať, 
nie sú však schopné tvoriť koncentrovaný moč . Vzniká polyúria, pri ktorej sa stráca 
aj veľké množstvo minerálov, ktoré treba nahradzovať. 

5. štádium rekonvalescencie trvá týždne až roky, spravidla s trvalými následka
mi poškodenia obličiek. Ukazuje sa, že väčšina orelanínových otráv hubami končí 
chronickou renálnou insuficienciou. 

Diagnóza. Pravé primárne otravy VIII. typu sú jasným príkladom významu do
brej, podrobnej a cielenej anamnézy (Gavorník, 2000). Pri každom akútnom zlyhaní 
obličiek neznámej etiopatogenézy by sme mali cielene pátrať po konzumácii húb až 
tri týždne pred vznikom akútnej renálnej insuficiencie! 

Pokračovanie : 3. časť 
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