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-- Halálos mérgezések 90Halálos mérgezések 90--95%95%--aa

-- 24h lappangási id24h lappangási időő, sejtméreg, sejtméreg

1. 1. GasztrointesztinálisGasztrointesztinális fázis: gyomorpanaszok, fázis: gyomorpanaszok, 
csillapíthatatlan hányáscsillapíthatatlan hányás--hasmenés, láz (1hasmenés, láz (1--2 nap)2 nap)

2. 2. HepatorenálisHepatorenális fázis: májfázis: máj-- és vesekárosodás, sárgaság, és vesekárosodás, sárgaság, 
öntudatzavar  (1öntudatzavar  (1--2 hét 2 hét →→ halálhalál))

-- Méreganyagok: peptidek  1. Méreganyagok: peptidek  1. amatoxinokamatoxinok

2. 2. fallotoxinokfallotoxinok

3. 3. virotoxinvirotoxin

4

Hosszú lappangási idejHosszú lappangási idejűű valódi valódi 
gombamérgezések I.gombamérgezések I.

PhalloidesPhalloidesPhalloidesPhalloidesPhalloidesPhalloidesPhalloidesPhalloides--------szindróma (Gyilkos galóca)szindróma (Gyilkos galóca)szindróma (Gyilkos galóca)szindróma (Gyilkos galóca)szindróma (Gyilkos galóca)szindróma (Gyilkos galóca)szindróma (Gyilkos galóca)szindróma (Gyilkos galóca)

03.06.2010

LD: 0.2LD: 0.2--0.5 mg/kg0.5 mg/kg



-- ElElőőidézidézőő fajokfajok::

Hosszú lappangási idejHosszú lappangási idejűű valódi valódi 
gombamérgezések II.gombamérgezések II.

PhalloidesPhalloidesPhalloidesPhalloidesPhalloidesPhalloidesPhalloidesPhalloides--------szindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindróma

Fehér galócaFehér galóca
AmanitaAmanita vernaverna

Fenyves sisakgombaFenyves sisakgomba
GalerinaGalerina marginatamarginata

Gyilkos galócaGyilkos galóca
AmanitaAmanita phalloidesphalloides

HegyeskalapúHegyeskalapú galócagalóca
AmanitaAmanita virosavirosa

503.06.2010



-- RitkaRitka

-- 22--17 nap (!!!) lappangási id17 nap (!!!) lappangási időő, többszöri fogyasztás: , többszöri fogyasztás: 
akkumulálódik, sejtméreg akkumulálódik, sejtméreg 

Étvágytalanság, fáradékonyság, fejfájás, szomjúság, Étvágytalanság, fáradékonyság, fejfájás, szomjúság, 
hidegrázás, magas láz, ízületihidegrázás, magas láz, ízületi-- és izomfájás, ágyéki és izomfájás, ágyéki 
fájdalmak, vesekárosodás fájdalmak, vesekárosodás →→ veseleállásveseleállás

-- Méreganyagok: Méreganyagok: orellaninorellanin

-- Kéken fluoreszkál, Kéken fluoreszkál, vesetubulusokatvesetubulusokat

károsítjakárosítja

Hosszú lappangási idejHosszú lappangási idejűű valódi valódi 
gombamérgezések III.gombamérgezések III.

OrellanusOrellanusOrellanusOrellanusOrellanusOrellanusOrellanusOrellanus--------szindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindróma (Mérges pókhálósgomba)(Mérges pókhálósgomba)(Mérges pókhálósgomba)(Mérges pókhálósgomba)(Mérges pókhálósgomba)(Mérges pókhálósgomba)(Mérges pókhálósgomba)(Mérges pókhálósgomba)
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-- ElElőőidézidézőő fajokfajok::

Hosszú lappangási idejHosszú lappangási idejűű valódi valódi 
gombamérgezések IV.gombamérgezések IV.

OrellanusOrellanusOrellanusOrellanusOrellanusOrellanusOrellanusOrellanus--------szindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindróma

Mérges pókhálósgombaMérges pókhálósgomba
CortinariusCortinarius orellanusorellanus

Csúcsos pókhálósgomba Csúcsos pókhálósgomba 
CortinariusCortinarius rubellusrubellus

703.06.2010



-- Galócamérgezéshez hasonló (2 fázis)Galócamérgezéshez hasonló (2 fázis)

-- 66--12h lappangási id12h lappangási időő, sejtméreg, sejtméreg
1. 1. GasztrointesztinálisGasztrointesztinális fázis: rosszullét, hasfájás, hányás, fázis: rosszullét, hasfájás, hányás, 

hasmenés, fejfájáshasmenés, fejfájás
2. Májkárosodás (megnagyobbodott, érzékeny máj, 2. Májkárosodás (megnagyobbodott, érzékeny máj, 

sárgaság), idegrendszeri tünetek (izgatottság, sárgaság), idegrendszeri tünetek (izgatottság, 
delírium)  (2delírium)  (2--3 nap: 3 nap: keringés összeomlik, légzés leállkeringés összeomlik, légzés leáll
→→ halálhalál))

-- Méreganyagok: Méreganyagok: gyromitringyromitrin
(metil(metil--hidrazinná alakul) LD: 1hidrazinná alakul) LD: 1--2 g 2 g 
(akkumulálódhat)(akkumulálódhat)

Hosszú lappangási idejHosszú lappangási idejűű valódi valódi 
gombamérgezések gombamérgezések VV..

GyromitraGyromitraGyromitraGyromitraGyromitraGyromitraGyromitraGyromitra--------szindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindróma (Red(Red(Red(Red(Red(Red(Red(Redőős papsapkagomba)s papsapkagomba)s papsapkagomba)s papsapkagomba)s papsapkagomba)s papsapkagomba)s papsapkagomba)s papsapkagomba)

803.06.2010



-- ElElőőidézidézőő fajokfajok::

Hosszú lappangási idejHosszú lappangási idejűű valódi valódi 
gombamérgezések VI.gombamérgezések VI.

GyromitraGyromitraGyromitraGyromitraGyromitraGyromitraGyromitraGyromitra--------szindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindróma

RedRedőős papsapkagombas papsapkagomba
GyromitraGyromitra esculentaesculenta

Óriás papsapkagombaÓriás papsapkagomba
GyromitraGyromitra gigasgigas

903.06.2010Vörösbarna papsapkagombaVörösbarna papsapkagomba
GyromitraGyromitra fastigiatafastigiata

PüspöksüveggombaPüspöksüveggomba
GyromitraGyromitra infulainfula



-- 15’15’--2h lappangási id2h lappangási időő, idegméreg, idegméreg

Paraszimpatikus idegrendszeri tünetek: izzadás, Paraszimpatikus idegrendszeri tünetek: izzadás, 
remegés, könnyezés, nyálfolyás, pulzus lassul, pupilla remegés, könnyezés, nyálfolyás, pulzus lassul, pupilla 
szszűűkül, vérnyomás csökken, légszomj, látászavarokkül, vérnyomás csökken, légszomj, látászavarok

LD: ~ 180 mgLD: ~ 180 mg

-- Méreganyagok: Méreganyagok: muszkarinmuszkarin

acetilacetil--kolinkolin átalakulását gátoljaátalakulását gátolja

Ellenszer: atropinEllenszer: atropin

Rövid lappangási idejRövid lappangási idejűű valódi valódi 
gombamérgezések I.gombamérgezések I.

MuszkarinMuszkarinMuszkarinMuszkarinMuszkarinMuszkarinMuszkarinMuszkarin típusú mérgezések (Susulyka)típusú mérgezések (Susulyka)típusú mérgezések (Susulyka)típusú mérgezések (Susulyka)típusú mérgezések (Susulyka)típusú mérgezések (Susulyka)típusú mérgezések (Susulyka)típusú mérgezések (Susulyka)

1003.06.2010



-- ElElőőidézidézőő fajokfajok::

MuszkarinMuszkarinMuszkarinMuszkarinMuszkarinMuszkarinMuszkarinMuszkarin típusú mérgezések típusú mérgezések típusú mérgezések típusú mérgezések típusú mérgezések típusú mérgezések típusú mérgezések típusú mérgezések 

Rövid lappangási idejRövid lappangási idejűű valódi valódi 
gombamérgezések II.gombamérgezések II.

Kerti susulykaKerti susulyka
InocybeInocybe rimosarimosa

Mezei tölcsérgombaMezei tölcsérgomba
ClitocybeClitocybe dealbatadealbata

Téglavörös susulykaTéglavörös susulyka
InocybeInocybe erubescenserubescens

Selymes susulykaSelymes susulyka
InocybeInocybe geophyllageophylla

1103.06.2010



-- 30’30’--3h lappangási id3h lappangási időő, idegméreg, idegméreg

Alkoholmámorhoz hasonló: felfokozott érzelmi állapot, Alkoholmámorhoz hasonló: felfokozott érzelmi állapot, 
heves beszéd, erheves beszéd, erőős motorikus nyugtalanság, vitustánc, s motorikus nyugtalanság, vitustánc, 
személyiségszemélyiség--, tér, tér-- és idés időőérzékelési zavarok érzékelési zavarok 

-- Méreganyagok: Méreganyagok: 

iboténsaviboténsav

muszcimolmuszcimol

muszkazonmuszkazon

Szimpatikus idegrendszerre hat: „Szimpatikus idegrendszerre hat: „gombaatropingombaatropin””

Rövid lappangási idejRövid lappangási idejűű valódi valódi 
gombamérgezések III.gombamérgezések III.

PantherinaPantherinaPantherinaPantherinaPantherinaPantherinaPantherinaPantherina--------szindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindróma (Párducgalóca)(Párducgalóca)(Párducgalóca)(Párducgalóca)(Párducgalóca)(Párducgalóca)(Párducgalóca)(Párducgalóca)

1203.06.2010



-- ElElőőidézidézőő fajokfajok::

PantherinaPantherinaPantherinaPantherinaPantherinaPantherinaPantherinaPantherina--------szindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindróma

Rövid lappangási idejRövid lappangási idejűű valódi valódi 
gombamérgezések IV.gombamérgezések IV.

Sárga galócaSárga galóca
AmanitaAmanita gemmatagemmata

LégyölLégyölőő galócagalóca
AmanitaAmanita muscariamuscaria

PárducgalócaPárducgalóca
AmanitaAmanita pantherinapantherina

1303.06.2010

Barna galócaBarna galóca
AmanitaAmanita regalisregalis



-- 30’30’--2h lappangási id2h lappangási időő, idegméreg, idegméreg

Testi (fejfájás, szédülés, öntudatzavar, zsibbadás, lassú Testi (fejfájás, szédülés, öntudatzavar, zsibbadás, lassú 
pulzus, alacsony vérnyomás) és pszichikai (boldogság, pulzus, alacsony vérnyomás) és pszichikai (boldogság, 
félelem, térfélelem, tér-- és idés időőérzékelési zavarok, delírium) tünetekérzékelési zavarok, delírium) tünetek

-- Méreganyagok: Méreganyagok: neurotoxinokneurotoxinok

pszilocibinpszilocibin pszilocinpszilocin beocisztinbeocisztin bufoteninbufotenin

Rövid lappangási idejRövid lappangási idejűű valódi valódi 
gombamérgezések gombamérgezések VV..

PszilocibinPszilocibinPszilocibinPszilocibinPszilocibinPszilocibinPszilocibinPszilocibin--------szindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindróma ((((((((BadargombákBadargombákBadargombákBadargombákBadargombákBadargombákBadargombákBadargombák))))))))

1403.06.2010



-- ElElőőidézidézőő fajokfajok::

PszilocibinPszilocibinPszilocibinPszilocibinPszilocibinPszilocibinPszilocibinPszilocibin--------szindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindróma

Rövid lappangási idejRövid lappangási idejűű valódi valódi 
gombamérgezések gombamérgezések VI.VI.

BadargombaBadargomba
PsylocybePsylocybe spsp..

CitromgalócaCitromgalóca
AmanitaAmanita citrinacitrina

TrágyagombaTrágyagomba
PaneolusPaneolus spsp..

1503.06.2010



-- 15’15’--2h lappangási id2h lappangási időő

Általában enyhe gyomorÁltalában enyhe gyomor-- és béltünetek (hányás, és béltünetek (hányás, 
hasmenés), súlyos eset: izomgörcsök, keringési hasmenés), súlyos eset: izomgörcsök, keringési 
zavarokzavarok

-- Maximum 1Maximum 1--2 nap alatt elmúlik2 nap alatt elmúlik

-- Méreganyagok: Kémiailag különbözMéreganyagok: Kémiailag különbözőő kellemetlen ízkellemetlen ízűű
szagúszagú vagy csípvagy csípőős anyagoks anyagok

A gyomor és bél nyálkahártyáját ingerlik. A gyomor és bél nyálkahártyáját ingerlik. 

Rövid lappangási idejRövid lappangási idejűű valódi valódi 
gombamérgezések gombamérgezések VIIVII..

GasztrointesztinálisGasztrointesztinálisGasztrointesztinálisGasztrointesztinálisGasztrointesztinálisGasztrointesztinálisGasztrointesztinálisGasztrointesztinális szindróma szindróma szindróma szindróma szindróma szindróma szindróma szindróma 

1603.06.2010



-- ElElőőidézidézőő fajokfajok::
GasztrointesztinálisGasztrointesztinálisGasztrointesztinálisGasztrointesztinálisGasztrointesztinálisGasztrointesztinálisGasztrointesztinálisGasztrointesztinális szindróma szindróma szindróma szindróma szindróma szindróma szindróma szindróma 

Rövid lappangási idejRövid lappangási idejűű valódi valódi 
gombamérgezések gombamérgezések VIII.VIII.

Nagy döggombaNagy döggomba
EntolomaEntoloma sinuatumsinuatum

Sárguló csiperkeSárguló csiperke
AgaricusAgaricus xanthodermaxanthoderma

Cifra korallgombaCifra korallgomba
R. R. formosaformosa Világító tölcsérgombaVilágító tölcsérgomba

OOmphalotusmphalotus oleariusolearius

SátántinóruSátántinóru
BBoletusoletus satanassatanas

1703.06.2010

GalambgombákGalambgombák
RussulaRussula spsp..

RRőőt t áltriflaáltrifla
S. S. citrinumcitrinum

NedNedűűgombákgombák
HygrocybeHygrocybe spsp..



-- RitkaRitka

Gomba fehérjéi elleni immunreakció, akkumulálódikGomba fehérjéi elleni immunreakció, akkumulálódik

11--2h: 2h: gasztrointesztinálisgasztrointesztinális tünetek, majd véres vizelettünetek, majd véres vizelet

-- Méreganyagok: ismeretlenMéreganyagok: ismeretlen

-- ElElőőidézidézőő fajok:fajok:

Egyéb Egyéb gombamérgezések I.gombamérgezések I.
Egyéni érzékenységEgyéni érzékenység

PaxillusPaxillusPaxillusPaxillusPaxillusPaxillusPaxillusPaxillus--------szindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindróma

1803.06.2010

BegöngyöltszélBegöngyöltszélűű cölöpgombacölöpgomba
PaxillusPaxillus involutusinvolutus

Barna Barna gygyűűrrűűstinórustinóru
SuillusSuillus luteusluteus



-- Gomba+alkohol Gomba+alkohol →→ ppár percár perc--72h lappangási id72h lappangási időő

Forróságérzet, vörösödés (arc, nyak, mellkas ), Forróságérzet, vörösödés (arc, nyak, mellkas ), 
izzadás, remegés, fémes íz, szívdobogás, izzadás, remegés, fémes íz, szívdobogás, 
vérnyomásesésvérnyomásesés

-- Maximum 2Maximum 2--4h alatt elmúlik, 3 napig alkohol tilos!4h alatt elmúlik, 3 napig alkohol tilos!

-- Méreganyagok: Méreganyagok: koprinkoprin

Acetaldehid inhibitora, Acetaldehid inhibitora, 

alkoholból keletkezalkoholból keletkezőő

acetaldehid felhalmozódik acetaldehid felhalmozódik 

CoprinusCoprinusCoprinusCoprinusCoprinusCoprinusCoprinusCoprinus--------szindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindróma

1903.06.2010

Egyéb Egyéb gombamérgezések II.gombamérgezések II.
Alkohol és gomba Alkohol és gomba 



-- ElElőőidézidézőő fajokfajok::
CoprinusCoprinusCoprinusCoprinusCoprinusCoprinusCoprinusCoprinus--------szindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindrómaszindróma

Változékony tinóruVáltozékony tinóru
BoletusBoletus luridusluridus

Ráncos tintagombaRáncos tintagomba
CoprinusCoprinus atramentariusatramentarius

Ezüstszálas tintagombaEzüstszálas tintagomba
CoprinusCoprinus alopeciaalopecia

DuzzadttönkDuzzadttönkűű tölcsérgombatölcsérgomba
ClitocybeClitocybe clavipesclavipes

2003.06.2010
Sárgászöld pereszkeSárgászöld pereszke

TricholomaTricholoma equestreequestre

Egyéb Egyéb gombamérgezések III.gombamérgezések III.
Alkohol és gomba Alkohol és gomba 



Nyersen mérgezNyersen mérgezNyersen mérgezNyersen mérgezNyersen mérgezNyersen mérgezNyersen mérgezNyersen mérgezőő gombák gombák gombák gombák gombák gombák gombák gombák 

2103.06.2010

-- ElElőőidézidézőő fajokfajok::

GyGyűűrrűűs tuskógombas tuskógomba
ArmillariaArmillaria melleamellea

2103.06.2010

Piruló galócaPiruló galóca
AmanitaAmanita rubescensrubescens

Ízletes kucsmagombaÍzletes kucsmagomba
MorchellaMorchella esculentaesculenta

CéklatinóruCéklatinóru
BoletusBoletus erythropuserythropus

Lila pereszkeLila pereszke
LepistaLepista nudanuda

Egyéb Egyéb gombamérgezések IV.gombamérgezések IV.
Nyers gombákNyers gombák



Rövid összefoglalóRövid összefoglaló

2203.06.2010 2203.06.2010

-- PhalloidesPhalloides--szindrómaszindróma (h)(h)

-- OrellanusOrellanus--szindrómaszindróma (h)(h)

-- GyromitraGyromitra--szindrómaszindróma (h)(h)

-- MuszkarinMuszkarin típusú típusú 
mérgezések (r)mérgezések (r)

-- PaxillusPaxillus--szindrómaszindróma (r)(r)

Súlyos mérgezésekSúlyos mérgezésekSúlyos mérgezésekSúlyos mérgezésekSúlyos mérgezésekSúlyos mérgezésekSúlyos mérgezésekSúlyos mérgezések Enyhe mérgezésekEnyhe mérgezésekEnyhe mérgezésekEnyhe mérgezésekEnyhe mérgezésekEnyhe mérgezésekEnyhe mérgezésekEnyhe mérgezések

-- PantherinaPantherina--szindrómaszindróma (r)(r)

-- PszilocibinPszilocibin--szindrómaszindróma (r)(r)

-- GasztointesztinálisGasztointesztinális
mérgezések (r)mérgezések (r)

-- CopriusCoprius--szindrómaszindróma (r)(r)

-- Nyers gomba okoztaNyers gomba okozta
mérgezések mérgezések (r)(r)

Hosszú lappangási idHosszú lappangási időő:::::::: (h)(h)
Rövid lappangási idRövid lappangási időő:::::::: (r)(r)
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