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АБСТРАКТ 

Мицетизам претставува труење со отровни видови на печурки како резултат на низа оштетувања 
во човечкиот организам предизвикани од токсините после нивна ингестија. Мицетизмот 
претставува едно од најтешките видови на труења кај човекот кои неретко и фатално завршуваат 
како резултат на тешки оштетувања на црниот дроб и бубрезите кои доведуваат до хепаторенална 
инсуфициенција, хепатална кома и смрт. Од тој аспект брзиот и соответен третман на случаите со 
мицетизам се најважни за поволниот исход од истите. 

Прикажуваме случај на 8-годишен пациент хоспитализиран на клиниката поради појава на 
гастроинтестинални симптоми кои се јавуваат 12 часа после ингестија на печурки берени во 
природа. На приемот (после 40 часа од консумацијата) кај пациентот веќе се видливи физикални 
знаци за почетна хепатална афекција со иктерус, дехидрација, болна осетливост на абдомен и 
хепатомегалија. Од лабораториските наоди забележуваме пореметена хемостаза, силно покачени 
вредности на аминотрансферази и амонијак во крвта со тенденција на пораст на истите во првите 
24 часа од престојот, пропратено со појава на манифестен хеморагичен синдром. Во првите два 
дена од престојот е реализирана хемоперфузија на активен јаглен, парентерална рехидрација, 
како и терапија со хепатопротектив, витамин К, гастопротектив, антидоти (Пеницилин Г и тиоктична 
киселина) и плазмафереза. По иницијалниот третман дојде до постепено нормализирање на 
лабораториските параметри и повлекување на физикалните знаци.  

Со приказ на овој случај ги истакнуваме клучните фактори за успешен третман и поволен исход на 
потенцијално фаталните труења со отровни печурки, а тоа се навремената терапија со антидоти и 
итната реализација на методите на елиминација со хемоперфузија и плазмафереза.     
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ABSTRACT 

Mycetismus is mushroom poisoning as a result of harmful effects from ingestion of toxic substances 
present in a mushroom. Mycetismus is one of the most dangerous kind of poisoning that can often be 
fatal due to the toxic effect on the liver and the kidneys that causes acute hepatic and renal failure, 
hepatic coma and death. Considering these facts, the adequate and prompt treatment of micetismus 
cases are the clue to a successful outcome. 

We report a case of an 8- year old patient admitted to the clinic for gastrointestinal symptoms appeared 
12 hours after ingestion of mushrooms collected in the woods. At the admition (40 hours after the 
poisoning) the patient had physical signs of hepatic lesion presenting jaundice, dehydration,abdominal 
pain and hepatomegaly. Initial laboratory findings showed haemostatic disorders, elevated level of 
hepatic enzymes and hyperamoniemia which tend to rise in the first 24 hours, followed by haemorrhagic 
syndrome. Active charcoal haemoperfusion, intravenous rehydration, distribution of vitamin K, 
gastroprotective, hepatoprotective therapy, antidotes (Penicillin G and tioctic acid) and plasmapheresis 
were realized the first 48 hours of the treatment.  The initial phase of the treatment led to a significant 
improvement of the clinical and laboratory findings. They all went to normal levels at the end of the 
treatment.  

Reporting this case of mycetismus we emphasize the key factors to the adequate treatment and 
successful outcome of this potentially lethal poisoning, which are the timely antidote therapy and prompt 
use of the toxine-elimination methods such as haemperfusion and plasmapheresis. 
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