NAMA

Det finns många olika typer av svampgifter, mögeltoxinerna oräknade.

Minst 14 typer – syndrom – har fastslagits
internationellt.
Det kan finnas fler, eftersom många svampar inte äts, giftverkan är dåligt
dokumenterad, och det blir fler och fler som äter svamp – och därmed ökar
risken för nya förgiftningar.

svampförgiftningssyndrom
•
•
•
•

Muskarinsyndrom
Isoxazolderivat (muskimol, ibotensyra mm)
Psilocybin, psilocin, och andra indolderivat
Hapalopilus- och Morchellasyndrom

•
•
•
•

Amanitinsyndrom (amatoxiner)
Gyromitrinsyndrom
Orellaninsyndrom – akut njurskada
Norleukin och sen njurskada

•
•
•

Mag-tarmretande
Koprinsyndrom och andra alkoholinducerade syndrom
Blandade och okända gifter
Morchellasyndrom kognitiv svikt
Flavovirens-syndrom rhabdomyolys
Clitocybe-syndrom? erytromelalgi

•

Svampförgiftningar har nog funnits
så länge människan ätit svamp.

Alternativ indelning De olika svamp
förgiftnings-syndromen

• Tidiga
syndrom
• Sena
syndrom

Tänkbara orsaker till opasslighet
efter kontakt med svamp
• Förväxling av en ätlig svamp med en
oätlig vilket ger en ”äkta” förgiftning.
Beror på okunnighet!

• Var kunnig.

Tänkbara orsaker till opasslighet
efter kontakt med svamp
• För stort
intag av
svamp

• Ät inte så
mycket !

Den vanligaste formen av svamp förgiftning
• orsakas av en mängd olika
• 20 minuter upp till 4 timmar
• illamående, kräkningar, kramper och diarré, som normalt
går över
• Svåra fall kan kräva sjukhusvård.
• Behandlingen är till stor del stödjande
• Återhämtningen klaras av i stort sett alla patienter, men
kan avskräcka personen från att äta svamp för all
framtid!
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Strävsoppar bör kokas ordentligt

Många arter…
•

Besk kastanjemussron Tricholoma batschii Bitter riddarmusseron Tricholoma æstuans Bokkremla Russula mairei
Bokmusseron Tricholoma ustale Blek fingersvamp Ramaria pallida Blek giftkremla Russula betularum Blodspindlig
Cortinarius sanguineus Bolmörtskivling Entoloma sinuatum Brandmusseron Tricholoma aurantium Doftfjällskivling
Lepiota ochraceofulva Droppmusseron Tricholoma pessundatum Djävulsopp Boletus satanas Falsk rättikhätta
Mycena pelianthina Fjällkremla Russula nana Fläckmusseron Tricholoma fulvum Gallmusseron Tricholoma
virgatum Giftchampinjon Agaricus xanthodermus Giftig parasollskivling Macrolepiota venenata Giftkremla Russula
emetica Glödspindling Cortinarius limonius Gråfotad flugsvamp Amanita excelsa Grånande giftkremla Russula
griseascens Gråpucklig tråding Inocybe griseovelata Gröngul kantmusseron Tricholoma subsejunctum Gulbrämad
flugsvamp Amanita franchetii Gul flugsvamp Amanita gemmata Gulbandad spindling Cortinarius gentilis Gulnande
blodkremla Russula luteotacta Gulorange kantmusseron Tricholoma arvernense Gurkrödhätting Entoloma hirtipes
Isabellaflugsvamp Amanita eliæ Kantmusseron Tricholoma sejunctum Kastanjemusseron Tricholoma
albobrunneum Knöltråding Inocybe napipes Kompostskålsvamp Peziza vesiculosa Kronskålsvamp Sarcosphaera
coronaria Körsbärskremla Russula knauthii Laktritsriska Lactarius helvus Liten giftkremla Russula emetica var.
silvestris Luktmusseron Tricholoma inamœnum Löktråding Inocybe mixtilis Lömsk fingersvamp Ramaria formosa
Mandeltråding Inocybe hirtella Mjölmusseron Tricholoma ustaloides Olivbrun musseron Tricholoma luridum
Olivfjällskivling Lepiota fourquignonii Piggtråding Inocybe hystrix Potatistryffel Scleroderma bovista Pudrad
trattskivling Clitocybe nebularis Purpurbrun giftfjällskivling Lepiota lilacea Pärlchampinjon Agaricus mœlleri
Rodnande fjällskivling Chlorophyllum rhacodes Rosafotad giftfjällskivlig Lepiota pseudolilaceaRottryffel
Scleroderma citrinum Rödbandad spindling Cortinarius armillatus Rödfotad kremla Russula olivacea
Senapsfränskivling Hebeloma sinapizans Sandfjällskivling Lepiota brunneolilacea Silkesrödling Entoloma sericeum
Småsporig tråding Inocybe microspora Sommarmusseron Melanoleuca strictipes Sommartråding Inocybe curvipes
Spärrfjällig tråding Inocybe lanuginosa Stinkrödling Entoloma rhodopolium Stjärntråding Inocybe asterospora
Strecktråding Inocybe fuscidula Svavelgul slöjskivling Hypholoma fasciculare Svavelmusseron Tricholoma
sulphureum Såpmusseron Tricholoma saponaceum Tegelröd slöjskivling Hypholoma lateritium Toppvaxing
Hygrocybe conica Tårfränskivling Hebeloma crustuliniforme Ulltråding Inocybe sindonia Umbratråding Inocybe
assimilata Videspindling Cortinarius cinnamomeoluteus Vit tuvskivling Clitocybe connata Vårrödskivling Entoloma
vernum Zonerad spindling Cortinarius sommerfeltii Öronmussling Pleurocybella porrigens

Muskarin
• 15-30 minuter efter intag. Avklingar inom 24 tim
• Gifteffekterna i det autonoma – icke viljestyrda –
nervsystemet:
• salivering, svettning,
• tårutsöndring, bröstmjölkutsöndring,
• Kräkning och diarreer.
• synstörning, oregelbunden puls, blodtrycksfall och
andningsbesvär i svåra fall kan andningstillestånd
• Atropin är ett specifikt motgift.
• Hundar är speciellt känsliga för muskarin.

Mycena rosea

Clitocybe
dealbata

Inocybe
geophylla

Clitocybe
suaveolens

Misstänkta eller dokumenterade
arter:
• ApelsintrådingInocybe godeyi Lilafotstråding Inocybe griseolilacina
Mörktråding Inocybe lacera Gifttråding Inocybe erubescens Grönröd
tråding Inocybe hæmacta Rodnadstråding Inocybe pudica
SidentrådingI nocybe geophylla TopptrådingInocybe rimosa
VioltrådingInocybe cincinnata/obscura Brunröd giftfjällskivling
Lepiota brunneoincarnata Giftfjällskivling Lepiota helveola Rosabrun
giftfjällskivling Lepiota kuehneri Liten giftfjällskivlingLepiota
josserandi Gulbrun trattskivling
• Clitocybe suaveolens Lövtrattskivling Clitocybe phyllophila
Grästrattskivling Clitocybe graminicola Lerbrun anistrattskivling
Clitocybe obsoleta Gifttrattskivling
• Clitocybe dealbata Dofttrattskivling Clitocybe fragrans Blekröd
trattskivling Clitocybe diatreta Stinktrattskivling Clitocybe
phæophthalma Rosa rättikhätta Mycena rosea Rättikhätta Mycena
pura
• Man misstänker att en del andra arter är giftiga inom släktena hättor
(Mycena), trattskivlingar (Clitocybe), trådingar (Inocybe).

Isoxazolderivat muskimol ibotensyra
Det råder en hel del förvirring det sätts igång felaktig behandling.
Atropin är INTE indicerat. ibotensyra utövar atropinliknande
effekter på människokroppen.
•30 – 120 minuter påverkade centrala nervsystemet:

Illamående, kräkningar
•konfusion, synrubbning, vanföreställningar, upplevelse
av att bli oövervinnerligt stark och epileptiska kramper.
•Trötthet är vanligt, och många förgiftade faller i
komaliknande sömn och kan ibland ej väckas på mer
än ett helt dygn. Detta är oftast oroande för behandlaren
och det är inte sällan fallen kommer in i detta stadium,
det kan leda till onödig överbehandling.

Amanita muscaria

Amanita pantherina

Amanita regalis

Amanita gemmata

Isoxazolderivat muskimol ibotensyra
Det finns inga tydliga dödsfall vid dessa förgiftningar
Dödsfall bland både hundar och katter, ibland för att
veterinären avlivar djuret i tron att behandling inte
hjälper.
Ibland kan komatillståndet vara upp till en vecka, vilket
är viktigt att känna till, och fullständigt tillfrisknande har
skett när djuren vaknat.
•Konservativ behandling är grundtemat, och i de flesta
fallen sker en fullständig återhämtning, återigen:
atropin ska INTE ges vid förgiftning med Amanita
muscaria och Amanita pantherina

Amanita muscaria

Amanita pantherina

Amanita regalis

Amanita gemmata

Misstänkta eller
dokumenterade arter:
• Röd flugsvamp Amanita muscaria
Panterflugsvamp Amanita pantherina Brun
flugsvamp Amanita regalis Gul flugsvamp
Amanita gemmata Flockflugsvamp
Amanita strobiliformis

Amanitin (amatoxin)
Amanita phalloides, Amanita virosa, Amanita verna, Amanita bisporigera,
Conocybe filaris, Galerina autumnalis, Galerina marginata, Galerina venenata, Lepiotia castanea,
Lepiota helveola, Lepiota subincarnata

Vit flugsvamp Amanita virosa
Lömsk flugsvamp Amanita phalloides
Gifthätting Galerina marginata

Amanita phalloides

Amanita virosa

Galerina marginata

amatoxinförgiftning
• Extremt allvarlig förgiftning, leder till döden hos
hälften av fallen där man inte prompt sätter in
nödvändig behandling. Om detta görs,
reduceras dödstalet till ca 10 %.
sent debuterande,
i tre faser, i förbättringsfasen utskrivning från
sjukhuset för tidigt.
• Det är absolut nödvändigt att bibehålla
vätskebalansen och följa leverenzymerna.

amatoxinförgiftning
• Mekanismen är hämning av RNA syntesen,
• slår ut cellnybildningen
• mest uttalat i magtarmkanalen, där cellerna byts ut två
gånger per dygn. ses våldsamma symtom som blodiga
diarreer, kraftiga kräkningar och svåra magsmärtor.
• Vid fas två Intervallet därefter är tämligen symtomfritt
• leversvikt och njursvikt.
• Fallet kompliceras ibland av koagulationsmekanismerna
rubbas. Hela förloppet kan försämras flera gånger.

amatoxinförgiftning
• Amanitn är en cyklisk oktapeptid som tas upp från
magtarmkanalen, sammansätts i levern, utsöndras i
gallan – enterohepatisk recirkulation vilket gör att giftet
går varv på varv i kroppen.

• Om det finns misstanke om en sådan förgiftning, ska
man ej vänta på att förloppet ska visa sig. Det finns inget
motgift men det finns en hel del sjukvården kan göra. I
de fall leverskadan blir svår, kan transplantation bli
nödvändig.
• Behandlingen fortsättningsvis är konservativ och syftar
till att behålla vätskebalans och skydda levern.

Gyromitrin
• Gyromitra esculenta och möjligen Gyromitra
ambigua, Gyromitra infula, samt övriga
Gyromitra som Gyromitra montanum,
Gyromitra gigas, Gyromitra fastigiata
(=brunnea), Gyromitra californica, Gyromitra
sphaerospora. Flera andra askomyceter som
svampar ur grupperna Helvella, Verpa, and
Cudonia.
• Svampar ur Morchella kan förorsaka
illamående och övergående kognitiv svikt
särskilt om de äts råa eller dåligt tillagade.
Man är här ej säker på aktuella giftämnen.

•

Gyromitra esculenta

•Gyromitra infula

Gyromitra ambigua

•Helvella lacunosa

Misstänkta eller
dokumenterade arter:
• StenmurklaGyromitra esculenta
• Blek stenmurkla Discina gigas
Biskopsmössa Gyromitra infula
• Lömsk biskopsmössa Gyromitra ambigua
Mössmurkling Cudonia circinans
Slemmurklig Leotia lubrica Kronskålsvamp
Sarcosphæra crassa Vindlad klockmurkla
Verpa bohemica

gyromitrin
• I nedbrytningen av gyromitrin bildas ett
flyktigt gift monometylhydrazin
• i jetbränsle, cancerframkallande
egenskaper.
• har vi dock inte sett hos människa när det
varit frågan om svampförgiftning.
• Icke desto mindre avråder man från att
barn ska konsumera denna svamp med
hänvisning till resonemanget.

gyromitrin
• Gyromitrin är flyktigt och redan vid + 32 grader
går det över i gasform. Det är inte på något vis
säkert varför en del verkar tåla detta gift medan
det hos andra ger svår förgiftning.
• Man uppger att det finns en tunn gräns mellan
säker dos och dödlig dos, men detta går inte att
tillämpa i verkligheten. Många avråder därför
från att denna ibland lokalt mycket uppskattade
svampen ska ätas överhuvudtaget.
• Symtomen kommer ej omedelbart, de kan dröja
upp till ett dygn och visar sig först som
huvudvärk, magont, svår diarre och kräkningar.
Neurologiska symtom är en del i förloppet

Orellanin
• Misstänkta arter
• Orangebrun giftspindling Cortinarius orellanus Toppig giftspindlig
Cortinarius rubellus (= Cortinarius orellanoides, Cortinarius
speciosissimus). Cortinarius splendens, Cortinarius
atrovirens, Cortinarius venenosus, Cortinarius gentilis

• Misstänkta arter: Gulbandad spindling Cortinarius gentilis
Eldspindling Cortinarius limonius
• Stearinspindling Cortinarius callisteus Svavelspindling
• Cortinarius meinhardii Lövsvavelspindlig Cortinarius splendens
• Hos ingen av de senare arterna har orellanin kunnat påvisas, men
samtliga gulköttiga spindlingar anses ändå misstänkta.

Orellanin

Cortinarius rubellus

Cortinarius gentilis

orellanin
• Mycket allvarlig förgiftning. De första
symtomen kan dröja uppemot tre
veckor. Toxinet är ej väldefinierat och
det finns inga specifika
behandlingsmetoder.

orellanin
• Symtomen är mycket sena och uppträder
allt ifrån 36 timmar till tre veckor
• Illamående, kräkning, svår trötthet,
aptitlöshet, urinträngningar och frekvent
urinering, brännande törst, huvudvärk,
köldkänsla och frossa men sällan med
feber. Så småningom tilltar tecken till
njursvikt.

orellanin
Det är mot njursvikt
behandlingsmetoderna riktas, och
den akuta tubulära nekrosen kan läka
på några veckor men hos de flesta
vuxna förgiftade består njurskadan
och kräver dialysbehandling och
senare njurtransplantation.
• Som bifynd har setts att svampen
visar turkos eller blå fluorescens
under ultraviolett ljus; detsamma har
setts i de organ som drabbats av
förgiftningen

Psilocybin, psilocin, andra
indolderivat
• cirka 20 Psilocybe arter Psilocybe
cyanescens, Psilocybe stuntzii,
Psilocybe cubensis, Psilocybe
semilanceata, flera ur Panaeolous
Panaeolous cyanescens Panaeolous
subbalteatus, minst tre ur Gymnopilus
Gymnopilus spectabilis därutöver
åtminstone en Mycena, en Pluteus, en
Conocybe och en Inocybe.

Misstänkta eller dokumenterade
arter:
• Blågrå skölding Pluteus salicinus
Ringbitterskivling Gymnopilus junonius
Dyngbroking Panæolus fimicola Gråbroking
Panæolus papilionaceus Kantbroking Panæolus
cinctulus Ringbroking Panæolus semiovatus
Slåtterbroking Panæolina fœnisecii
Toppslätskivling Psilocybe semilanceata
• Toxinerna har också påvisats i en del andra
arter i ovan nämnda släkten, samt hos några
Conocybe- och Inocybe-arter.

Psilocybe cubensis

Psilocybe
semilanceata

Panaeolus
cinctolus

psilocybin
• Indoler, som är välkända
hallucinogener, därför har de varit en
del av kulturen framförallt i
sydamerika men var i stort sett
okända fram till de återupptäcktes på
1930-talet i Mexiko.
• Mykoetnograferna George och
Valentina Wasson har gjort stort
arbete som delvis återspeglas i
Castanedas böcker.

psilocybin
• Kemiskt sett påverkas serotoninsystemet, men
det visste inte Albert Hoffman på Roche, som
framställde Lysergsyra dietylamid LSD ur
svampen mjöldryga Claviceps purpurea
• Effekten ses inom en timme efter intag, och vara
4-6 timmar. Det handlar om
perceptionsstörningar och hallucinationer. Ibland
uppstår en psykos så kraftig att man måste
omhänderta personen, i sådana fall måste
antipsykotisk behandling sättas in. Tryptofan
förefaller kunna lindra ( Tryptofan är en
prekursor till serotonin)

psilocybin
• Illamående och kräkning förekommer, det finns
ju andra ämnen i svampen som kan framkalla
detta. Smaken är inte god; därför har vissa
ägnat mycket tid åt att hitta på andra
tillagningsmetoder….Små barn kan få i sig
svampen och detta är alltid sjukhusfall, det finns
några få letala fall.
• De som söker efter psilocybin kan faktiskt hitta
andra giftiga arter som till exempel Galerina
marginata.

Fördröjd njurskada
• norleukine (2-amino-4,5-hexadiensyra)
finns i
• Amanita smithiana, Amanita proxima,
Amanita pseudoporphyria.
• Chlorochrotylglycin ett annat ämne som
hittas kan också ha liknande effekter.

Amanita proxima

Amanita pseudoporphyria.

Fördröjd njurskada
• Amanita smithiana står för de flesta förgiftningarna i
västra USA där den möjligen misstas för Tricholoma
magnivelare som är nordamerikanernas Matsutake eller
”tallsvamp”
• Det finns en del likheter med orellaninförgiftning men
symtomen kommer fortare – här inom 4 till 11 timmar
istället för 36 timmar till tre veckor hos orellanin.
• Amanita smithiania orsakar buksmärtor, ångest, frossa,
kramper, desorientering, njursvikt. Ibland ses även
uttalad sjukdomskänsla, svettningar, svaghetskänsla,
värmevallningar, oliguri, polyuri och törst.

Paxillus involutus
•
•

Egentligen ett artkomplex som haft flera fall av förgiftning i framförallt östeuropa.
Det finns en bild av immunmedierad hemolytisk anemi som kan dyka upp både akut
och hos de som ätit svampen i flera år

Coprin
• Coprinopsis atramentaria
(=Coprinus atramentarius),
Coprinus insignis, Coprinus
quadrifidus, Coprinus variegatus.
• Misstänkta eller dokumenterade
arter: Grå bläcksvamp Coprinopsis
atramentariaCoprinopsis
insignisCoprinus
quadrificusKlubbtrattskivling
Ampulloclitocybe clavipes

coprin
• Symtom som liknar de som uppträder vid
alkoholintag under Antabusbehandling, kan ses
vid alkoholintag efter att man ätit grå
bläcksvamp.
• Symtomen är sällan livshotande men
obehagliga, takykardi, hjärtklappning, doming i
armar och ben, värmevallningar, huvudvärk,
blykänsla i kroppsdelarna, salivering kan ses
och effekten kan ibland noteras upp till fem
dagar efter intag av svamp ( eller Antabus)
samtidigt med alkohol ( fördröjd Antabuseffekt)
•

Andra syndrom vid alkoholintag
• Coprinus comatus, Clitocybe clavipes,
Boletus luridus, Morchella, Pholiota
squarrosa, Armillaria mellea, Pleurotus
ostreatus, Boletus edulis, etc.
• Detta rör sig inte om en Antabuseffekt
men visar magbesvär upp till fem timmar
efter intag av svamp och alkohol
tillsammans.

Andra syndrom vid alkoholintag

Coprinus
comatus

Clitocybe
clavipes

Pholiota
squarrosa

Pleurotus
ostreatus

Erythromelalgi.
• Clitocybe amoenolens Clitocybe
acromelalgia. Clitocybe (Lepista) inversa,
Clitocybe squamosa, Clitocybe gibba, och
Hygrophoropsis aurantiaca.

•

Erythromelalgi
I en artikel av Saviuc and Danel
(Saviuc P, Danel V, “New Syndromes
in Mushroom Poisoning.” Toxicol Rev
2006; 25(3):199-209) klarläggs att
erythromelalgi beskrevs redan på
1800talet i Japan och Sydkorea med
Clitocybe acromelalga och även 1996
i Frankrike och därefter i Italien med
Clitocybe amoenolens. Erythromelalgi
uppstår på grund av omfördelning i
blodflödet, i extremiteterna stimuleras
vidgning av blodkärl så att de blir
varma och röda; det är ett mycket
smärtsamt tillstånd som kan pågå i
månader. Symtomet uppstår ca en
månad efter intag av svampen och
verkar orsakas av akromeliska syror,
som strukturellt liknar
transmittorsubstansen glutamat

Clitocybe gibba Sommartrattskivling

Clitocybe amoenolens

Hygrophoropsis aurantiaca

Erythromelalgi
• Erythromelalgi uppstår på grund av
omfördelning i blodflödet, i
extremiteterna stimuleras vidgning
av blodkärl så att de blir varma och
röda; det är ett mycket smärtsamt
tillstånd som kan pågå i månader.
Symtomet uppstår ca en månad efter
intag av svampen och verkar
orsakas av akromeliska syror, som
strukturellt liknar
transmittorsubstansen glutamat

Rhabdomyolys. Tricholoma equestre (=T.
flavovirens), Russula subnigricans.
Misstänkt förgiftning med Tricholoma
equestre har inte rapporterats från USA
men från Europa, där vid massivt intag av
svampen har setts nedbrytning av
muskulatur ( rhabdomyolys) med
frisättning av myoglobin som är mycket
njurtoxiskt.
De europeiska fallen har associerats med
hjärtmuskelinflammation som lett till dödlig
andnings- och cirkulationssvikt.
Rhabdomyolys har i Japan och Taiwan
observerats vid intag av Russula
subnigricans, men här tycks mekanismen
vara annorlunda än vid fallen med
Tricholoma equestre

Encephalopati. Hapalopilus
rutilans (=Hapalopilus nidulans),
Pleurocybella porrigens
• Hapalopilus nidulans/ Hapalopilus rutilans
innehåller upp till 40 % torrvikt av polyporsyra,
ett dihydroxyquinonderivat.
• Man kan detektera polyporsyra genom att
droppa KOH på svampen och får en rödlila
rektion. Förgiftningsfallen där man ätit av
svampen har orsakat njursvikt och hjärnskada,
men det finns noterat kognitiv påverkan efter att
ha utsatts för ångorna i färgbad med Lysticka.
Hapalopilus nidulans © 2009 Dan Molter

Öronmussling Pleurocybella
porrigens
• 2004 noterades flera
fall av encefalopati
med epileptiska
kramper i Japan där
över ett dussin
kroniskt njursjuka
avled efter att ha ätit
stora kvantiteter av
svampen

Suillus spp.
• Enbart hantering av svamp kan ge lokal
hudrodnad och klåda, detta har setts
framförallt hos arter ur gruppen Suillus.

Shiitake Dermatit Syndrom
• Vissa känsliga individer kan efter upp
till 48 timmar efter intag av rå eller
dåligt tillagad Shiitake uppvisa
hudrodnad som sitter i under en dryg
vecka.
• Detta är en toxisk reaktion och inte
en allergi, man misstänker Lentinan,
en polysackarid som sannolikt får
blodkärlen att läcka vätska i
underhuden, där frisatta
inflammatoriska ämnen skapar
reaktionen.
• Man har ej obseverat klåda eller
smärta
• Eftersom bildas blåsor som hårdnar,
vilket gör att patienten ser ut som
någon som blivit misshandlad eller
piskad.
• Kroisk pneumonit har setts hos
Shiitakeodlare, sannolikt alveolit som
orsakas av inandning av sporerna.

Lentinula edodes

Morchella
• Svampar ur Morchella kan förorsaka
illamående och övergående kognitiv
svikt särskilt om de äts råa eller dåligt
tillagade. Man är här ej säker på
aktuella giftämnen.

