قارچ هاي سمي -عاليم باليني و درمان

قارچ ها موجوداتي هستند كه قادر به انجام فتو سنتز نيستند و به خاطر توانايي تلفيق در موجود زنده و هضم
ان زنده ميمانند
بهترين روش تقسيم بندي قارچها طبقه بندي انها از نظر كلينيكي است
گروه اول قارچهاي حاوي سيكلوپپتيد ها ( امانيتا)
پايه ان اغلب يك لبه يقه مانند دارد و سم ان با حرارت از بين نميرود
عالئم به صورت دلدرد تهوع و استفراغ و اسهال ظاهر ميشود .مهم انکه عالئم گوارشی در مسموميت با
اين نوع قارچ معموال بعد از چند ساعت ظاهر ميشود مشخصه اين گروه اين است كه عالئم خطر ناك و
جدي با تاخير بروز ميكند
مهمترين مواد سمي مطالعه شده شامل فالوتوكسين واماتوكسين است
فالو توكسين كمتر سمي است و بيشتر اختالل فانكشن غشاي سلولي و اختالل گوارشي ايجاد ميكند
آماتوكسين بسيار خطر ناك تر است و منجر به اسيب كبدي وكليوي و سيستم عصبي مركزي ميشود مقدار
يكدهم ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم دوز كشنده امانيتين است كه در مقدار  02گرم قارچ موجود است.
از ترانسكريپتيشن  DNAجلوگيري ميكند
آماتوكسين از جفت رد نمي شود بنابراين براي جنين توكسيك نيست
امانيتين تا چند روز بعد از مصرف با روش  HPLCو تين لير كروماتوگرافي و ion trap mass spect
و راديو ايمونو اسي و در مايعات معده در ادرار مدفوع سرم و بافتهاي حاصل از بيوپسي كليه و كبد قابل
شناسايي است
فاز هاي عالئم
فاز اول با عالئم گاسترو انتريت و به خصوص اسهال شديد ابكي آغاز ميشود و لي نكته مهم اين است كه
اسهال قبل از  5تا  02ساعت از مصرف قارچ آغاز نمي شود

فاز  0بهبود نسبي عالئم اوليه و شروع افزايش انزيم هاي كبدي
فاز  3افزايش انزيمهاي كبدي هيپوگليسمي ،ايكتر ،كماي كبدي كه بعد از  0تا  3روز ايجاد ميشود.
به تدريج در كبد ايجاد استئاتوز نكروز و هموراژي ميكند
تنظيم كلسيم ،گلوكوز و هورمونهاي تيروئيد را بهم ميزند
ازاد سازي انسولين و  Cpeptideباعث هيپوگليسمي ميشود
T2 , T3دچار افت و TSH ،افزايش مي يابد .
ممكن است كلسيتونين سرم باال برود و هيپوكلسمي ديده شود .
درمان:
1جايگزيني آب و الكتروليت ها0كنترل قند خون با دقت به اين موضوع كه احتمال هيپوگليسمي وجود دارد3استقاده از الواژ در صورت مراجعه در ساعات اول2استفاده از دوز هاي مكرر شاركول ( هر  0تا  2ساعت)5استفاده از پنيسيلين(  IU /Kg/day) G 1222222كه احتماال( با جابجايي دارو از البومين  ،بلوكجذب دارو توسط هپاتوسيت ها اتصال به اماتوكسين موجود در سير كوالسيون و ممانعت از اتصال سم به
RNAپليمرازعمل ميكند )
6استفاده از ان استيل سيستئين هم توصيه شده است به خصوص اگر بيمار دچار انسفالوپاتي كبدي شدهاست تا بروز عالئم بهبود ان را ادامه دهيد
7- Silibininيا خار مريم يا  livergolبا دوز  mg/kg/day 02- 52هم به خاطر اثر
هپاتوپروتكتيو(محل رسپتور هپاتوسيت هارا اشغال ميكند) توصيه ميشود قرص هاي  72و 122
ميليگرمي ان در بازار موجود است
انديكاسيون پيوند كبد شامل
INR>6
هيپوگليسمي پايدار
افزايش  ASTو امونياك
هيپوفيبرينوژنمي

استفاده از هموپرفيوژن و همودياليز
گروه دوم قارچهاي حاوي ژيروميترين
سطح ان شبيه بافت مغز است
روشهاي خاصي از طبخ باعث از بين رفتن سم ميشود ولي بخارات متصاعد شده حين طبخ ميتواند به
صورت استنشاقي مسموم كننده باشد
5تا  12ساعت بعد از مصرف عالمت دار ميشود
اين ماده با پيريدوكسين واكنش ميدهد و منجر به مهار واكنش هاي انزيمي مربوط به پيريدوكسال فسفات
ميشود و عمل نوروتانسميتر گابا را مهار ميكند و باعث بروز تشنج مقاوم به درمان شبيه ايزونيازيد ميشود
عالئم  5تا  12ساعت بعد از مصرف آغاز ميشود به صورت اسهال و استفراغ و در د گوارشي و كرامپ
هاي منتشر عضالني
به ندرت طي  10تا  24دليريوم استوپور و كما ايجاد ميكند
با استفاده از روش هاي تين لير كروما توگرافي  ،مس اسپكت و  gas liquid chromatographyقابل
تشخيص است
درمان
استفاده از يك نوبت شاركول
استفاده از بنزو ديازپينها براي كنترل اوليه تشنج
72 mg/Kgويتامين  B6ماكزيمم تا  5گرم براي كنترل تشنج
گروه سوم قارچهای حاوي موسكارين
2.5تا  0ساعت بعد از مصرف عالئم آغاز ميشود
موسكارين ،عالئم موسكاريني ايجاد ميكند و لي چون به داخل سيستم عصبي مركزي نفوذ نميكند عالئم
نيكوتيني ايجاد نميكند
درمان
استفاده از درمان ساپورتيو و به ندرت استفاده از اتروپين  1تا  0ميليگرم در بالغين و  mg/Kg 2.20در
كودكان

گروه چهارم قارچهاي حاوي كوپرين يا سرجوهري
با مهار الدئيد دهيدروژناز باعث واكنش ديسولفيرام مي شود
به صورتي كه نيم تا ساعت پس از مصرف الكل که همزمان با اين نوع قارچ مصرف شده باشد  ،فرد
دچار تاكي كاردي فالشينگ و تهوع و استفراغ ميشود
درمان
جايگزيني مايع
درمان تهوع
اين گروه قارچها به ندرت باعث مرگ ميشوند

گروه پنجم قارچهاي حاوي ايبوتنيك اسيد و موسيمول
2.5تا  0ساعت بعد از مصرف عالمت دار ميشود
در كودكان بيشتر عالئم گلوتامات مثل تشنج و حركات ميوكلونيك ايجاد ميکند
در بالغين و در موارد مصرف مقادير زياد عالئم گاباارژيك مثل خواب آلودگي ايجاد ميکند
درمان
شامل اقدامات ساپورتيو
بنزوديازپين در صورت لزوم

گروه ششم قارچهاي حاوي پسيلوسيبين
2.5تا يك ساعت بعد از مصرف عالمت دار ميشود
مثل  LSDعمل ميكنند و هالوسينوژن هستند
ظرف يك ساعت ايجاد اتاكسي ،تره مور ،هيپركينزي ،توهم بينايي و شنوايي و مواردي از تشنج و ايست
قلبي و تنفسي هم ديده شد ه است.
اضطراب و سبكي سر هيپرترمي و سبكي سر ،هيپوكسمي  ،مت هموگلوبينمي هم ديده شده است
درمان
اقدامات حمايتي و بنزوديازپين در صورت لزوم

گروه هفتم قارچهاي حاوي توكسين گاسترواينتستينال
2.5تا يك ساعت بعد از مصرف عالمت دار ميشود
ايجاد درد اپيگاستر تهوع استفراغ و اسهال
درمان مايع و وازوپرسور
پيش اگهي عالي است
گروه هشتم قارچهاي حاويOrellanin orellinine
بروز عالئم بعد از  02ساعت تا هفته ها
اين مولكولها شبيه پاراكوات و ديكوات هستند و باعث ايجاد آسيب توبوالر و نفريت انترسيسيل ميشوند.
روش تين لير كروماتوگرافي روي مواد بيوپسي ميتواند ان را نشان دهد.
عالئم شامل :تهوع ،استفراغ ،درد فالنك و درد شكم
درمان :همودياليز و هموپرفيژن و پيوند براي درمان استفاده ميشود .
گروه نهم قارچهاي حاوي  Allenic norleucineسوزنی
بروز عالئم  32دقيقه تا  10ساعت پس از مصرف انواع خام يا پخته
عالئم گوارشي شامل بي اشتهايي ،تهوع ،استفراغ ،ماليز ،اسهال ،تعريق ،گيجي و سپس 2تا  6روز بعد
دچار اوليگوري و سپس انوري و نارسايي كليه ميشود.
BUN, ALT, LDHباال ميرود ولی  AST, ALP, Bilمعموال نرمال هستند
ريسک مسموميت در افراد مسن و کسانی که سابقه بيماری زمينه ای کليوی دارند بيشتر است
گاهی بيماران تا يک هفته نياز به  0تا  3بار دياليز در هفته دارند
درمان :همودياليز در نارسايی کليه

گروه دهم قارچهاي مرتبط با رابدو ميوليز
خستگی ضعف عضالنی ميالژی  02تا  70ساعت پس از مصرف

همچنين اريتم صورت ،تهوع بدون استفراغ ،و تعريق شديد
EMGآسيب عضالنی را نشان ميدهد
همچنين احتمال ديس ريتمی نارسايی قلبی احتقان ريوی
درمان بيکربنات و همودياليز

گروه  11قارچهاي حاوي اريترو ماللژيا –اكرومليك اسيد
بروز عالئم  02ساعت پس از مصرف
به صورت پارستزی در دستها و پاها و اريتم و ادم
درمان عالمتی و بهبود ظرف چند ماه
گروه  10قارچهای حاوی پولی پوريک اسيد و مواد موجد انسفالوپاتی
دو نوع است
نوع حاوی پولی پوريک اسيد که بعد از  10ساعت ار مصرف ايجاد عالئم عصبی و گوارشی ميکند و
سپس ايجاد درد شکمی گيجی سرگيجه اتاکسی و انسفالوپاتی ميکند ولی مرگ و مير در اثر ان نادر است و
درمان حمايتی کافی است
نوع دوم  1تا  31روز بعد از مصرف با انسفالوپاتی و تشنج وميوکلونوس عالمت ايجاد ميکند
ميزان مرگ و مير بيش از  32درصد
درمان :همودياليز
گروه  13ايجاد انمی هموليتيک ايميون
بروز عالئم نيم تا  3ساعت بعد از مصرف
ابتدا عالئم خفيف گوارشی و سپس انمی هموليتيک هموگلوبينوری و و اوليگوری و نارسايی کليه
IgG Abعليه مواد قارچ با تست هماگلوتينيشن قابل ارزيابی است
درمان همودياليز

گروه چهاردهم قارچهای حاوی ليکوپردونوسيس Lycoperdonosis

توکسين در هاگهای ان است مسموميت در تماس تنفسی يا خوراکی و حتی تدخينی ديده می شود
بروز عالئم چند ساعت پس از مصرف
عالئم مثل الوئوليت الرژيک با سرفه و تنگی نفس تب و استفراغ ظاهر ميشود
درمان پردنيزون است و گاهی امفوترسيسين  Bبهبود ظرف چند هفته و بدون سکل ديده ميشود

برخورد کلی در موارد مصرف قارچهای مشکوک
کنترل باز بودن راه هوايی و تنفس و سيرکوالسيون و قند خون را انجام دهيدکنترل تهوعشارکول

-

کنترل مايع الکتروليت و قند

 توجه کنيد که در بهار و پاييز احتمال تماس با قارچهای سمی بيشتر استقبال تصور ميشد کليه قارچهايی که طی نيم تا  6ساعت اول پس از مصرف عالمت دار شوند ( عالئمیمثل تهوع و استفراغ ايجاد شود) ،يا از انواع گروه گوارشی ( )7و يا گروه موسکارينی هستند  .ولی دسته
شماره  9يا آمانيتا اسميتيانا که در  2.5تا  10ساعت اول عالمت دار ميشود و ابتدا با استفراغ و سپس ايجاد
نارسايی کليه بروز ميکند اين قانون را تبعيت نمی کند
 مهم :تمام بيمارانی که در سه ساعت اول عالمت دار شده اند و علی رغم اقدامات حمايتی عالئمشانپايدار مانده است بايد در بيمارستان بستری شوند به خصوص گروه شماره  9را مد نظر داشته باشيد .
در بيمارانی که بعداز  5ساعت عالئم در انها بروز کرده مشکوک به مصرف نوع يک يا امانيتا هستند
مهم :نارسايی کبدی ممکن است تا روز  0يا  3ظاهر نشود يا در بعضی از انواع نارسايی کليه 3تا
01روز بعد ظاهر شود پس کليه بيماران بايد پيگيری شوند
بهتر است تشخيص نوع قارچ براساس ظاهر قارچ و ازمايشات را به مايکولوژيست واگذار کنيم و به عالئم
بالينی بيمار توجه کنيم
نکات مهم
1اگر بيماری در چند ساعت اول عالمت دار شود به احتمال زياد آمانيتا يا موارد خطر ناک رد ميشود مگرموارد استثنايی که در منطقه شمال غربی اقيانوسيه باشد

0در صورت امکان توصيه کنيد ،قارچهای مشابه يا باقيمانده قارچ مصرف شده را روی يک صفحهکاغذی و درون يک پاکت کاغذی و بدون انکه مرطوب شود يا داخل يخچال گذاشته شود جهت مطالعه به
مرکز آور ده شود
3اگر قارچ در دسترس است کالهک ان را ببريد وبه مدت  2ساعت روی يک کاغذ با رنگ ديگربگذاريد به اين ترتيب طرحی از اسپور ها تهيه ميشود که در شناسايی قارچ کمک کننده است
2راه ديگر برای تشخيص آماتوکسين استفاده از محلول  Melzerاست که حاوی  02سی سی آب 1.5گرم يديد پتاسيم و نيم گرم يد و  02گرم کلرال هيدرات ساخته ميشود و در تماس با آماتوکسين رنگ ابی
تيره ايجاد ميکند
معرف ديگر عبارت است از معرف  Meixnerکه شامل اسيد کريدريک  12يا 10نرمال است که اگر به
قارچ حاوی آماتوکسين که در روزنامه فشرده شده اثر کند تغيير رنگ آبی ايجاد ميکند

نکات مهم کلی که الزم است در مواجهه احتمالی با قارچها به آن توجه کنيم
1هرگز قارچهای وحشی نبايد خورده شود مگر انکه توسط افراد کامال مجرب شتاسايی شونداين مثل را فراموش نکنيد که شکارچيان قارچ قديمی وجود دارند  ،همچنين شکارچيان قارچ بی احتياط هم
وجود دارند ولی شکارچيان قديمی قارچ هرگز بی احتياط نيستند (مثل ) Old , Bold
ا
0فراموش نکنيد که بو يا رنگ قارچ يا مزه ان پيشگويی کننده مناسبی برای سميت قارچ نيستولی ميتوان گفت که قارچهای سفيد ساده ،قهوه ای بزرگ و قهوه ای کوچک و صورتی و قرمز خالخالی
اغلب خطر ناک هستند
3توجه داشته باشيد که پختن يا حرارت دادن در بسياری از مواقع سميت قارچ را از بين نميبرد2معموال قارچهای تازه تر و جوانتر مطمئن تر هستند5ممکن است قارچ سم پاشی شده باشد6ممکن است بعضی افراد دچار واکنش های انافيالکتيک شوند7-واکنش های همه نسبت به يک نوع قارچ سمی مثل هم نيست و به ژتنتیک افراد بستگی دارد

