
WAŻNY TEMAT

ZATRUCIE 
GRZYBAMI
Wraz z końcem wakacji i nadejściem chłodniejszych dni wielu miłośników leśnych 
wypraw otworzyło kolejny sezon grzybowy. Lasy zajmują znaczną część terenów zie-
lonych naszego kraju i na każdym kroku można się natknąć na piękne, złociste kur-
ki, tu i tam rozsiane są podgrzybki i borowiki, mnóstwo maślaków i kani. Niejeden 
amator takich okazów ma już w głowie pomysł na ich wykorzystanie: suszone, ma-
rynowane, podsmażone z cebulką, a może z jajecznicą albo dodane do wigilijnego 
barszczu. Niestety nie każde grzybobranie kończy się zrobieniem zapasów na zimę 
czy pysznym sosem grzybowym.

Co roku w Polsce dochodzi do kilkuset 
zatruć grzybami, z czego znaczna część 
kończy się śmiercią. Co ciekawe, zdarzają 
się również zatrucia grzybami jadalnymi. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie-
właściwe składowanie zbiorów, zbiera-
nie zbyt małych lub przejrzałych okazów 
oraz nieprawidłowa obróbka termiczna, 
co w efekcie prowadzi do transformacji 
grzyba jadalnego w toksyczny.

RODZAJE ZATRUĆ
Ze względu na różnorodność grzybów 
rosnących w lesie możemy wyróżnić kilka 
rodzajów zatruć:

• Zatrucia cytotropowe, wywoływane 
m. in. przez: muchomora sromotni-
kowego, muchomora wiosennego, 
muchomora jadowitego, piestrzenicę 
kasztanowatą oraz zasłonaka rudego. 
Grzyby te zawierają silnie toksycz-
ny związek - amanitynę. Zatrucia są 
szczególnie niebezpieczne, gdyż na-
wet do 48 godzin jego objawy mogą 
być utajone.

• Zatrucia gyromitrynowe, spowo-
dowane m. in. są przez: muchomora 
zielonego, koronicę lub piestrzenicę 
kasztanowatą. Grzyby te zawierają 
trującą gyromitrynę, która zazwyczaj 
podczas gotowania powinna zostać 
zdezaktywowana, lecz zdarza się, 
że samo gotowanie nie wystarcza, 
wskutek czego dochodzi do zatrucia, 
które w najgorszym wypadku kończy 
się śmiercią.

• Zatrucia muskarynowe, powoduje 
zawarta w niektórych grzybach mu-
skaryna. Jest to najniebezpieczniejsza 
toksyna. Działa już po kilkunastu mi-
nutach od zjedzenia grzybów. Istotne 
jest, aby prawidłowo przeprowadzić 
rozpoznanie zatrucia i rozpocząć le-
czenie. Muskarynę zawierają m. in.: 
muchomor czerwony, gołąbek ce-
glasty, lejówka, strzępiak.

• Zatrucia orellaninowe, spowodowa-
ne związkami orellaninowymi wystę-
pującymi w grzybach z gatunku za-

słonaków. Zatrucie przebiega powoli. 
Pierwsze objawy mogą pojawić się 
dopiero w drugiej dobie od spożycia 
grzybów. Pierwsza faza przebiega 
czasami bezobjawowo, a toksyna 
w sposób utajony uszkadza kolejne 
narządy wewnętrzne.

• Zatrucia grzybami zawierającymi 
halucynogeny, przede wszystkim 
psylocynę i psylocybinę. Objawy 
zatrucia pojawiają się niemal na-
tychmiast, mają postać omamów, 
po kilku godzinach jednak całkowicie 
ustępują. Substancje halucynogenne 
zawierają grzyby z gatunku zasłona-
ków, bardzo rzadko zatrucie kończy 
się śmiercią na skutek wcześniejszego 
uszkodzenia wątroby.

• Zatrucia koprynowe, występujące 
po spożyciu grzybów zawierających 
koprynę. Istotne jest to, że alkaloid ten 
działa toksycznie tylko w połączeniu 
z alkoholem, ale dzięki temu, objawy 
zatrucia ustępują wraz ze spadkiem 
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poziomu alkoholu we krwi. Zatrucie 
koprynowe wywołuje grzyb zwany 
czernidłakiem pospolitym.

ZATRUCIA GRZYBAMI JADAL-
NYMI
Jak już wcześniej wspomniano, do zatrucia 
może dojść również na skutek spożycia 
grzybów uważanych powszechnie za jadal-
ne (zatrucia nieswoiste). Takimi grzybami są, 
np. opieńka czy borowik ceglastopory. Zbyt 
krótka obróbka termiczna nie unieszkodli-
wia trujących substancji. Gotowanie tych 
grzybów powinno odbyć się dwukrotnie 
z każdorazową zmianą wody.

Innym rodzajem zatrucia grzybami jadal-
nymi jest zwykłe zatrucie pokarmowe spo-
wodowane niedokładnym oczyszczeniem 
grzybów lub spożyciem ich w znacznej 
ilości. Zatrucie gastryczne nie jest niebez-

pieczne, ale jego objawy (długotrwała 
biegunka i wymioty) mogą doprowadzić 
do znacznego osłabienia organizmu.

Zatrucia grzybami można podzielić na 
grupy także ze względu na czas utajenia 
zatrucia:

• zatrucia lekkie, trwające od około 
pół godziny do 2 godzin,

• zatrucie średnie, trwające 2-4 godzin,

• zatrucie o ciężkim przebiegu, trwa-
jące około 1 doby.

Każdy rodzaj zatrucia utajonego może być 
wstępem do pełnego zatrucia opisanego 
powyżej, dlatego zawsze należy zwrócić 
uwagę na wszystkie nietypowe objawy 
i bacznie obserwować kolejne symptomy.

OBJAWY ZATRUĆ GRZYBAMI
W sytuacji zatrucia utajonego nie od 
razu można dostrzec pierwsze obja-
wy. Ze względu na mnogość gatun-
ków grzybów i wiele rodzajów zatruć, 
objawy mogą być nietypowe i nie od 
razu powiązane ze spożyciem grzy-
bów. Jednakże takie symptomy jak: 
zmęczenie, osłabienie, łzawienie oczu, 
nietypowa wysypka, suchość błon ślu-
zowych, ślinotok, powinny już zwrócić 
nasza uwagę. Kiedy organizm jest już 
w pełni pod wpływem toksyn obja-
wy się nasilają i są wyraźnie widoczne. 
Pierwszym sygnałem, że coś jest nie 
tak, są wymioty i biegunka, ostry ból 
brzucha, dreszcze, gorączka, bóle gło-
wy, halucynacje, rozszerzone źrenice, 
czy trudności w oddychaniu, wstrząs 
anafilaktyczny, zahamowanie diurezy 
czy zmiany nastroju.
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USZKODZENIE WĄTROBY
Jednym z najpoważniejszych powikłań 
po zatruciu grzybami jest uszkodzenie 
miąższu wątroby. Dochodzi do tego na 
wskutek zatrucia muchomorem sromot-
nikowym i innymi jego odmianami, które 
łatwo pomylić z gąską lub kanią. Zawarte 
w grzybach amanityna i falloidyna są 
silnie hepatotoksyczne (działające tok-
sycznie na wątrobę).

W trakcie wieloletnich badań nauko-
wych dowiedziono, że substancje te 
bezpośrednio z krwi wędrują do ko-
mórek wątroby. Sytuację pogarsza fakt, 
że te toksyny są odporne na działanie 
nawet wysokich temperatur i soków 
trawiennych. Po wchłonięciu i dostaniu 
się do krwi wiążą się z białkami osocza, 
co zwiększa ich toksyczność. Pierwszy-
mi objawami uszkodzenia wątroby jest 
zażółcenie skóry i białek oka, a później 
już żółtaczka i powiększona wątroba. 
Następnie pojawiają się: pobudzenie 
psychoruchowe, zaburzenia świadomo-
ści, apatia, senność i w efekcie pacjent 
zapada w śpiączkę wątrobową, która 
charakteryzuje się wysoką gorączka, 
zaburzeniami układu oddechowego, 
zaburzeniami krążenia, a nawet śmiercią.

PIERWSZA POMOC I LECZENIE
Najważniejsze jest, aby prawidłowo 
rozpoznać objawy zatrucia i powiązać 
je z niedawnym spożyciem grzybów. 
Absolutnie nie wolno podawać żad-
nych środków przeciwbiegunkowych 
ani przeciwwymiotnych. Mimo ostrej 
biegunki i wymiotów nie wolno także 
podawać płynów: wody, mlekopochod-
nych napojów ani alkoholu, każdy płyn 
pomaga toksynie przedostać się dalej 

do krwiobiegu. W przypadku zatrucia 
pierwszą pomocą jest usunięcie toksyn 
z organizmu poprzez ich wydalenie, tak 

więc nawet należy wywoływać wymioty. 
W przebiegu zatrucia może pojawić się 
okres ustąpienia objawów. Nie można 
jednak tego bagatelizować i jeżeli tylko 
istnieje przypuszczenie, że złe samopo-
czucie spowodowane jest zjedzeniem 
grzybów, należy niezwłocznie udać się 
do szpitala – czas jest tutaj na wagę złota.

Proces leczenia przebiega szybciej 
i sprawniej jeżeli jesteśmy w stanie 
określić, jakie grzyby jedliśmy, a najle-

WAŻNY TEMAT

Każdy rodzaj zatrucia utajonego może być 
wstępem do pełnego zatrucia opisanego 
powyżej, dlatego zawsze należy zwrócić 
uwagę na wszystkie nietypowe objawy 

i bacznie obserwować kolejne symptomy.

8



piej mieć ze sobą resztki z gotowania 
lub próbkę wymiocin. Lekarza należy 
poinformować jak dużo grzybów zo-
stało zjedzone i ile czasu upłynęło od 
spożycia. Istotne jest także ile osób 
spożywało dany posiłek i czy wszystkie 
mają jakieś niepokojące objawy. Trzeba 
ustalić, gdzie grzyby były zbierane lub 
zakupione, by móc wydać odpowiednie 
ostrzeżenie dla innych.

Gdy tylko uda się ustalić dokładnie, z ja-
kim rodzajem zatrucia mamy do czynie-
nia, można podjąć odpowiednie lecze-
nie. W pierwszej kolejności wykonuje 
się płukanie żołądka, aby usunąć resztki 
toksycznego jedzenia z organizmu. Na-
stępnie chory dostaje zawiesinę z węgla 
aktywowanego, aby inaktywować krą-
żące toksyny w układzie pokarmowym 
i wątrobie. W dalszym postępowaniu 

terapeutycznym konieczne jest nawod-
nienie chorego i wyrównanie gospodarki 
elektrolitowej. W zaawansowanym sta-
dium zatrucia, jeśli tylko jest taka opcja, 
podaje się odtrutkę na działanie danej 
toksyny, np. antidotum na zatrucie mu-
skaryną jest zaaplikowanie pacjentowi 
atropiny. Pełny obraz zatrucia uzyskuje 
się na postawie toksykologii , a leczenie 
jest prowadzone indywidualnie dla każ-
dego pacjenta. Po unieczynnieniu toksyn 
obserwowane są parametry wątrobowe, 
by móc stwierdzić, czy mimo opanowa-
nia zatrucia nie doszło do uszkodzenia 
wątroby.

ANNA ROKOSZAK
Pracownik Apteki
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Jeżeli istnieje przypuszczenie, że złe 
samopoczucie spowodowane jest 

zjedzeniem grzybów, należy niezwłocznie 
udać się do szpitala – czas jest tutaj na 

wagę złota.

OSTROŻNOŚCI NIGDY DOŚĆ!

Aby grzybobranie i degustacja były w pełni udane, a przede wszystkim bezpieczne należy 
przestrzegać kilku ważnych zasad.

• Na grzyby zawsze zabieramy ze sobą atlas. Nawet doświadczeni grzybiarze zawsze mają 
pod ręką ściągę. Widoczne blaszki w dole kapelusza lub ich brak nie są wyznacznikiem 
tego, czy dany grzyb jest trujący czy też nie.

• Nigdy nie zbieramy grzybów, których nie znamy, a zwłaszcza tych o skromnych rozmia-
rach - im mniejszy grzyb, tym trudniej określić jego rodzaj. 

• W lesie nie konsultujemy swoich zbiorów z innymi przypadkowo spotkanymi grzybiarzami. 

• Nie przyjmujemy w prezencie grzybów nawet od zaprzyjaźnionych osób, jeśli nie mamy 
pewności, że są jadalne.

• W okolicy lasu i „przy szosie” nie kupujemy nigdy żadnych grzybów - nie wiemy, skąd 
pochodzą oraz czy osoby je sprzedające, są pewne, że grzyby nie są trujące.

• Ze względu na ciężkostrawność potraw z grzybów nie zaleca się podawania ich dzieciom 
poniżej 8. roku życia.

• Jeśli po zbiorze grzybów nadal nie mamy pewności, czy są one jadalne, najlepiej jest je 
zanieść do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, aby dokładnie ustalić z czym mamy do 
czynienia. Nie wolno też porzucać grzybów w przypadkowych miejscach - ktoś inny 
może je wziąć i przypłacić to życiem.
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