
PRAHA V okolí metropole už začí-
nají růst houby a někteří nadšenci
patrně v zápalu sběru občas domů
přinesou a následně snědí i ty, kte-
ré tak dobře neznají. Když jim za-
čne být špatně, mohou volat 24 ho-
din denně do Toxikologického in-
formačního centra. Zařízení je jedi-
né v Česku a funguje při pražské
Všeobecné fakultní nemocnici.
Tamní odborníci tam loni řešili
takřka 20 tisíc dotazů.
Nejčastěji se však otázky týkaly

otravy léky. Někdy i docela běžný-
mi. „Zrovna si vzpomínám na ne-
dávný případ, kdy jsem se o pacien-
ta, malého chlapečka, bála. Klučina
byl velmi vytrvalý a snědl údajně až
padesát tablet železa, což bylo po-
dlemnožství na jeho váhu až poten-
ciálně fatální záležitost,“ popisuje
v rozhovoru Eliška Procházková.

Češi jsou velcí houbaři, řešíte
hodně otravy houbami?
V sezoně ano. Otrava houbami
bývá poměrně složitá záležitost na
rozpoznání a stanovení správného
postupu. Je důležité, aby se zacho-
val vzorek hub, připraveného jídla,
případně zvratků nebo stolice. Jed-
nou z prvních otázek v případě roz-
vinutí potíží po požití hub je, zda
byla houba „lupenitá“ nebo „hřibo-
vitá“. Lupenité houby skýtají větší
nebezpečí. Mezi nimi může být
i smrtelně jedovatá muchomůrka
zelená. U hřibovitých hub se tolik
nebojíme, protože v takovémpřípa-
dě mají lidé spíše jen zažívací potí-
že. Podává se opakovaně aktivní
uhlí, tekutiny, doporučí se dieta
a člověk se z otravy zotaví bez ná-
sledků. Ale některé jedovaté lupeni-
té houbymohou působit toxicky na

játra, ledviny, a tak vždy zpozorní-
me. V takovém případě je třeba pa-
cienta poslat k lékaři a zajistitmyko-
logické vyšetření.

Volají vám pacienti hned po
tom, co něco snědli, a vrtá jim to
v hlavě, nebo až když je jim špat-
ně?
Většinou lidé volají, až když je jim
špatně. Ale je to individuální. Ob-
zvlášť maminky se bojí, když je dítě
okamžik bez dozoru a sní nějakou
houbu v lese. V případě požití ne-
jen hub, ale také rostlin, bobulek,
listů a podobně, je možné vyfotit
daný materiál telefonem a my pře-
dáme kontakt na mykologa nebo
botanika, který jej určí. Po identifi-
kaci se už lépe rozhodujeme o ná-
sledném postupu, jestli je potřeba
se obávat a něco podniknout, nebo
ne.

Já jsem třeba nedávno slyšela
příběh od jedné starší dámy, kte-
rá si houby, jež jí vyrostly na za-
hradě, připravila a snědla, aniž
tušila, co to je za druh. Jen vědě-
la, že to není muchomůrka. Tak-
že někteří lidé asi vyzkoušejí
všechnomožné.
Ano, dostanou třeba houby od sou-
sedů, a sami si nejsou jistí, co vlast-
ně jedí. Častým problémem je kon-
zumace nadměrného množství
hub, které, i když jsou jedlé, mo-
hou vyvolat potíže. Nasbíráte-li
plný košík hub, představte si, kolik
je z něj ve výsledku smaženice. Trá-
vení není na takové množství při-
pravené, nehledě namožné vyvolá-
ní žlučníkových potíží způsobené
přípravou hub na tuku a těžkou
stravitelností. Někdy problémy vy-
plývají z toho, že jsou houby špatně
skladované nebo nedostatečně
dlouho vařené. Takže platí všeho
s mírou a sbírat jen to, co bezpečně
známe.

Co různé bobule a byliny?
Většinou to není tak tragické, jak to
vypadá. Když si zpravidla maminka
malého dítěte přečte na internetu,
že je bobulka, kterou dítko ochutna-
lo, jedovatá, vyděsí se. Vše však zá-
leží na množství snědeného rostlin-
ného materiálu. U nás je prudce je-
dovatých rostlin, které i v malém
množství způsobí otravu, poskrov-
nu. Navíc obvykle jedovaté rostliny
nechutnají dobře a děti je ve vel-
kém množství nesnědí. Většinou
spíš ochutnají jednu nebo dvě bo-
bulky, kousek lístečku nebo květu.
V takovém případě můžeme rodiče
zpravidla uklidnit. Nelze to však zo-
becňovat a existují výjimky, proto
je vhodné se o správném postupu
s námi poradit.

Jaké byliny nebo bobule jsou
u nás nejjedovatější? Například
teď byla sezona medvědího čes-
neku a pár lidí se otrávilo
ocúnem, protože si to spletli.
Ano, riziko záměnymedvědího čes-
neku za ocún jesenní, konvalinku
vonnou nebo kýchavici bílou existu-
je. V případě záměny za ocún jesen-
ní může dojít až ke smrtelné otra-
vě. Lidé z medvědího česneku při-
pravují často hlavní jídlo, třeba pes-
to nebo salát, a snědí poměrně vel-
ké množství rostlinného materiálu.
V takovém případě se při záměně
otrava může projevit velice výraz-
ně.

Lidé se často obracejí k alterna-
tivní medicíně a sbírají nejrůz-

nější bylinky. Volají vám, že se
experiment nevyvedl?
Docela ano a v tomto bych apelova-
la na racionální uvažování, protože
metody alternativního léčitelství
nebo snahy o zdravý životní styl
mohou být i na škodu. Vzpomínám
si třeba na případ, kdy dle slov zá-
chranáře „šaman“ pánovi poradil,
aby si osmažil pět kloboučků mu-
chomůrky červené a snědl je. Tím
měl vyřešit psychické potíže, což se
v tomto případě rozhodně nekona-
lo. Naopak se pán dostal do stavu,
kdy si sám zřejmě z důvodu děsi-
vých halucinací rozbil hlavu o zeď.
Muchomůrka červená způsobuje to-
tiž psychotické stavy a prožitek
může být příjemný nebo velice ne-
gativní. To se mimochodem může
stát i při užití marihuany jako léčeb-
ného prostředku. Setkáváme se
s tím, že si lidé připravují různé vý-
luhy a tinktury a aplikují je pro léč-
bu svých zdravotních obtíží. Někdy
jim to způsobí zdravotní potíže, lek-
nou se negativních prožitků a sami
vyhledají pomoc v nemocnici. Z po-
hledu toxikologa se nevyplácí s ma-
rihuanou experimentovat.

Nejčastěji však řešíte otravy léči-
vy, že?
Podle našich statistik nejčastěji kon-
zultujeme intoxikaci léčivy, tyto
otázky často přicházejí od lékařů.
Když nám volají lékaři, jedná se čas-
to právě o konzultace lékových in-
toxikací, často z důvodu sebevra-
žedného úmyslu.

Druhým nejčastějším dotazem
je dotaz ohledně požití saponá-
tů, předpokládám u dětí. Které
jsou z těch, co máme doma, ne-
bezpečné?
Saponáty nenesou většinou výraz-
né riziko. Nemají systémovou toxi-
citu, spíš lokálně dráždí zažívací
trakt a tvorbou pěny mohou vyvo-
lat zvracení. Největším rizikem po
požití saponátů je vdechnutí pěny
a následný rozvoj zánětu plic. Játra
a ledviny neovlivní. Spíš se vyskyt-
ne zvracení, průjem, bolest břicha
nebo jiné zažívací potíže. To platí
pro saponáty. Do některých pří-
pravků je přidaná kyselina nebo

louh, které mohou korozivně po-
škodit sliznici, poleptat ji a způso-
bit léze. Nebezpečnémohou být tře-
ba přípravky na čištění grilů či ka-
men, bělicí přípravky, přípravky
proti plísním, některé odstraňova-
če vodního kamene. Nejnebezpeč-
nější jsou čističe odpadů, které
zpravidla obsahují koncentrovaný
louh. Takovým nehodám je nutné
předcházet, možnosti řešení jsou
totiž omezené.

Co se s tím dělá?
Zásadní je nevyvolávat zvracení,
protože korozivní látka by znovu
narušila již poleptanou sliznici do
větší hloubky. Není vhodné podá-
vat příliš mnoho tekutin, protože
vyvolávají zvracení. Stačí podat
zhruba jedno deci dětem nebo dvě
deci dospělému. Nepodávat jídlo,
aby bylo případně možné snáze
provést endoskopické vyšetření.
Stejně tak nedávat neutralizační
prostředky, experimenty s „neutra-
lizací“ kyseliny zásadou a naopak
se nevyplácí. Aktivní uhlí je v tomto
případě také nevhodné.

Před pár lety proběhla kauza,
kdy někteří alternativní léčitelé
doporučovali na všechny nedu-
hy pít třeba savo. Můžou si tím
lidé ublížit?
To se stále děje a rozhodně si tím
mohou ublížit. Nejedná se přímo
o savo, ale o vytvoření roztoku smí-
cháním chloritanu sodného a kyse-
liny citronové, který má podobný
účinek a má skutečně potenciál ko-
rozivně poškodit sliznice. Podle dis-
kuszí na internetu jej lidé zpravidla
ředí a následně tím provádějí klys-
týry, pijí to, dokonce si to kapou do
očí, uší nebo na pokožku. Fantazie
nezná mezí. Údajně má tento pří-
pravek řešit všechny zdravotní pro-
blémy. Záleží, jakmoc koncentrova-
ný přípravek člověk užije, ale po-
kud opakovaně užíváte takový roz-
tok ve vyšších koncentracích, do-
chází k poleptání sliznic nebo po-
kožky. To, co uživatelé označují za
výsledek čisticího procesu, tedy že
se stolicí odcházejí paraziti nebo
usazené toxické zplodiny, je ve sku-
tečnosti naleptaná sliznice.
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● Je jí 28 let.
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kultu Veterinární a farmaceutické
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● Pracovala dva roky v nemocniční
lékárně, poté nastoupila na částeč-
ný úvazek do Toxikologického infor-
mačního střediska.
● Zúčastnila se několika kongresů
s toxikologickou nebo lékařskou te-
matikou u nás i v zahraničí v roli
přednášející.
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Lidé snědí podle toxikoložky
na doporučení léčitelů třeba
muchomůrky červené.

Lidé se tráví léky,
saponáty i houbami


