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Abstract: The mushroom’s vast habitat makes them
easy to get and the morphological variety and simi-
larities between the eatable and non-eatable species
determine an increased number of mushroom intox-
ications. The diversity of the clinical presentations and
the extremely reduced identification methods, espe-
cially when the anamnesis data are incomplete,
make the diagnosis of mushroom intoxication very
hard. A good knowledge of the mushroom’s habitat
and the scientific criteria of recognition would help
preventing the accidental intoxication. Our purpose
is to present the mushroom species according to their
habitat and the main toxins involved in the mushroom
poisoning.
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Date generale

Deºi în mod clasic sunt incluse printre vegetale,
ciupercile se gãsesc situate la graniþa dintre regnul ani-
mal ºi cel vegetal, alcãtuind un grup de sine stãtãtor,
Halophitae, ce cuprinde ciuperci superioare – macro-
micete ºi ciuperci inferioare – micromicete, ele împru-
mutând caractere ale ambelor entitãþi: absenþa pig-
menþilor fotosintetizatori, consumarea de substanþe
produse de alþii, prezenþa în peretele celular de chi-
tinã, specificã insectelor, precum ºi existenþa la unele
mucegaiuri de celule amoeboide, toate acestea le apropie
de regnul animal [1].

Saprofite, parazite sau simbiote, se cunosc pânã în
prezent aproape 150.000 de specii de ciuperci, dintre
care s-au identificat în jur de 50-100 de specii ca fiind
otrãvitoare [2]. În þara noastrã se cunosc peste 3000 de
specii, din care 50 sunt cu potenþial toxic.

Ceea ce în mod convenþional numim ciupercã, este
de fapt porþiunea reproductivã externã (corpul fruc-
tifer) a macromicetelor. Varietatea morfologicã extrem
de mare a acestora le face greu de recunoscut, iar si-
militudinile cu ciupercile toxice (aºa-numitele ciu-
perci-pereche) conduc la confuzii cu urmãri din cele
mai grave [1].

Rãspândire

Arealul ciupercilor este extrem de larg, practic ele
întâlnindu-se pe întregul glob, în zone cu temperaturi
de – 600C, cum sunt tundrele arctice, dar ºi în nãmoluri
termale cu temperaturi de + 550C (ciuperci termofile),
fiind capabile sã se înmulþeascã în întuneric (Coprinus
spp) sau, din contrã, lumina sã le stimuleze creºterea [1].

Este bine sã se cunoascã zonele din þara noastrã în
care cresc ciupercile cu interes gastronomic, precum
ºi ce specii poate întâlni culegãtorul mai mult sau mai
puþin avizat în explorãrile sale. În marea lor majoritate,
ciupercile preferã zonele împãdurite, zona de vege-
taþie care, de altfel, ocupã cea mai mare parte a þãrii
noastre, existând o diferenþiere ºi în funcþie de tipul
de pãdure.

Pãdurile de foioase, întâlnite la diferite altitudini,
de la 0 pânã la 1400 m, la câmpie, în zona de deal,
podiºuri joase ºi înalte ºi în munþii joºi [3], se dife-
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renþiazã prin tipurile de esenþe, fiecãrei esenþe fiindu-i
caracteristice anumite specii de ciuperci. 
� pãduri de stejar (cu asocieri de carpen, ulm, tei,

frasin, arþar, paltin) – caracteristice regiunilor cu alti-
tudini mai mici de 500 m (Podiºul Getic, Dealurile de
Vest, Podiºul Sucevei) [3];
� specii comestibile: Boletus edulis (hribi), B. chry-

senteron (hribul de muºchi), Amanita caesarea, Russula
virescens (vineþica pestriþã), R. atropurpurea (oiþe), R. vesca
(pâinea pãmântului), Leccinum carpini (pitarca);
� specii necomestibile: Lactarius subdulcis (burete-

le vacii); Amanita phalloides (buretele viperei), A. mus-
caria (buretele pestriþ, muscãriþa), A. rubescens (buretele
roºu brobonat), Russula aeruginea (vineþica porcului),
Lactarius terminosus (bureþii flocoºi);
� pãduri de gorun – de multe ori în asociere cu

stejarul ºi salcâmul;
� specii comestibile: Boletus edulis (hribi, mânãtar-

ca pietroasã) B. chrysenteron (hribul de muºchi), Ama-
nita caesarea, Russula virescens (vineþica pestriþã), R. atro-
purpurea (oiþe), R. vesca (pâinea pãmântului);
� specii necomestibile: Amanita phalloides (buretele

viperei), A. muscaria (buretele pestriþ, muscariþa), A. ru-
bescens (buretele roºu brobonat), Russula aeruginea
(vineþica porcului), Lactarius terminosus (bureþii flocoºi),
Lactarius subdulcis (buretele vacii);
� pãduri de fag – deþin ponderea pãdurilor de fo-

ioase. La altitudini de 500-1500 m se gãsesc în asociere
cu gorunul, în Depresiunile Maramureºului ºi Tran-
silvaniei ºi în Podiºul Getic. Între 800-1000 m se com-
binã cu brad ºi molid. Mai întâlnim ºi asocieri de paltin,
carpen, nuc, alun [3].
� specii comestibile: Boletus edulis (hribi), B. aereus

(hribul pucios), Leccinum carpini (pitarca), Amanita cae-
sarea (buretele-domnesc, crãiþa), Russula virescens (vi-
neþica pestriþã), R. atropurpurea (oiþe), R. cyanoxantha
(vineþica porumbeilor), Cantharellus cibarius (gãlbiori);
� specii necomestibile: Amanita phalloides (buretele

viperei), Lactarius subdulcis (buretele vacii), Boletus
satanas (hribul þigãnesc).

În afara speciilor legate în mod special de anumite
esenþe, existã ºi ciuperci rãspândite la nivelul tuturor
pãdurilor de foioase [1, 3]; 
� specii comestibile: Armillaria mellea (ghebele), A. ta-

bescens, Lepiota excoriata (gheba de pãºune), L. procera
(pãlãria ºarpelui), Morchella esculenta (zbârciogi), Co-
prinus atramentarius (buretele de cernealã), C. comatus
(buretele cu perucã), Gallerina mutabilis (gheba cioba-
nilor);
� specii necomestibile: Lepiota helveola, L. acutes-

quamosa, Pholiota destruens, P. squarrosa (bureþi solzoºi). 
Pãdurile de conifere se desfãºoarã la altitudini de

1200–1800 m, cuprinzând în întregime regiunea mon-
tanã; în etajele sale inferioare se asociazã cu mestea-
cãnul ºi paltinul [1, 3].

� specii comestibile: Amanita vaginata (ciuperca fãrã
inel), Russula vesca (pâinea pãmântului), Lactarius deli-
ciosus (râºcovi, opintici), L. camphorates (buza vacii),
Tricholoma colossus (roºcove), T. equestre (buretele cãlã-
reþului), Cortinarius varius (hreanul pãdurii).
� specii necomestibile: Amanita phalloides (bure-

tele viperei) A. rubescens (buretele roºu brobonat), A. mus-
caria (buretele pestriþ), A. pantherina (buretele panterei),
A. spissa (buretele brobonat), A. citrina (buretele de
lãmâie), Russula coerulea (vineþica ciobanului), R. eme-
tica (scuipatul dracului), R. nigricans (vineþica negri-
cioasã), Tricholoma sulfureum (gãlbeniþa), Lactarius
scrobiculatus (râºcovul verzui).

Dintre ciupercile rãspândite pe pajiºti ºi câmpii
amintim Pleurotus eryngii (pãstrãvul scailor), Lepista,
Lepiota, Agaricus, Hygrocibe leata, H. conica, H. psittaci-
na, Stropharia [1, 3].

Toxicitatea ciupercilor este un subiect de larg in-
teres, datã fiind folosirea din ce în ce mai frecventã a
acestora în scop gastronomic, în terapii alternative sau
ca materie primã de extragere a unor substanþe halu-
cinogene. În þara noastrã, ciupercile prezintã un înalt
interes culinar, pentru cã se pot procura uºor (nu în-
tâmplãtor sunt supranumite „carnea sãracului“) [4],
ceea ce antreneazã ºi un numãr crescut de intoxicaþii,
cu un vârf în lunile de la sfârºitul verii ºi începutul
toamnei, culegãtorii fiind în marea lor majoritate nea-
vizaþi. Spre deosebire de þara noastrã, în þãrile unde
se consumã doar ciuperci de culturã, intoxicaþiile au
un caracter accidental, nesezonier. 

Toxicitatea ciupercilor depinde de gradul lor de ma-
turitate, de zona geograficã din care provin, de condiþi-
ile de creºtere, de recoltare ºi de preparare [1, 2]. Ca fac-
tori favorizanþi ai intoxicatiilor cu ciuperci amintim:

• neglijenþa în recoltare;
• confundarea speciilor toxice cu cele comestibile;
• folosirea pesticidelor în zonele cultivate cu ciu-

perci;
• ingestia voluntarã, dar ºi inhalarea, injectarea sau

fumarea unor pãrþi componente în scopuri halu-
cinogene;

• inhalarea accidentalã de vapori toxici în timpul fier-
berii unor ciuperci, în tentativa de a le detoxifia;

• asocierea consumului de etanol (reacþie disulfi-
ram-like);

• intoleranþe alimentare individuale;
• teren atopic (sporii unor ciuperci sunt conside-

raþi alergeni).
• tare asociate ale pacienþilor intoxicaþi.

Incidenþa

O cifrã exactã a numãrului de intoxicaþii cu ciuperci
este dificil de obþinut, existând un numãr de cazuri
neraportate ce nu poate fi precizat. Majoritatea into-
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xicaþiilor se grupeazã în lunile de toamnã ºi de sfârºit
de varã, când ciupercile cunosc o dezvoltare maximã.

Incidenþa în SUA este de 5:100.000 locuitori/an, cu
o mortalitate de 0,016%. Conform AAPCC (American
Association of Poison Control), 90% dintre intoxicaþiile
din SUA sunt date de Amanita phalloides, aceasta fiind
rãspunzãtoare ºi de 20-90% din decese [2, 5, 6, 7, 8].
La noi în þarã, A. phalloides se întâlneºte în 14,8% din
totalul intoxicaþiilor. 

Clasificare

Întrucât posibilitãþile de identificare a ciupercilor
sunt de cele mai multe ori dificile, dacã nu imposibile
(3,4% identificare în SUA) [2], clasificãrile intoxicaþi-
ilor cu ciuperci þin cont de aspectele clinice, criteriile
fiind urmãtoarele [7, 9]:

1. În funcþie de perioada de latenþã pânã la insta-
larea simptomelor, întâlnim:

– sindroame cu perioadã de latenþã scurtã (15 min.
– 2 ore, pânã la 6 ore), care se asociazã cu ingestia unor
ciuperci mai puþin toxice ºi au un prognostic bun. În
aceastã categorie se încadreazã sindromul digestiv,
rezinoidal, psilocibian, muscarinian, panterinian ºi
hemolitic.

– sindroame cu perioadã de latenþã lungã (5 – 72 ore,
pânã la 17 zile), se asociazã cu ingestia unor ciuperci
cu potenþial toxic ridicat, având un prognostic rezer-
vat. Sunt amintite aici sindromul giromitrian, faloi-
dian, orelanian.

Ingestia mai multor tipuri de ciuperci concomitent
poate face inutil acest criteriu, apariþia precoce a simp-
tomatologiei neexcluzând o intoxicaþie gravã [7].

2. În funcþie de simptomatologie, în intoxicaþiile
cu ciuperci sunt descrise sindroamele: digestiv, rezi-
noidal, psilocibian, panterinian, hemolitic, giromitri-
an, faloidian, orelanian, ergotic, coprinian, paxilian.

3. Existenþa a ºapte tipuri de micotoxine (amatoxi-
na, orelanina, muscimolul ºi acidul ibotenic, giromitrina,
muscarina, coprina, psilocina ºi psilocibina, iritanþii gas-
trointestinali) determinã tablouri clinice diferite, fiecare
având terapie specificã [1,7,9]:

Citotoxinele (toxine protoplasmice) – 
produc simptomatologie cu debut tardiv

Amatoxina

Existã 50 de specii de amanite care sunt toxice pen-
tru om, iar în SUA jumãtate din numãrul intoxicaþi-
ilor cu aceste ciuperci se întâlnesc la copii [3]. Mor-
talitatea este estimatã între 5-40% [5].

Din genul Amanita au fost identificate peste 15 ci-
clopeptide, cele mai importante fiind amatoxinele care

grupeazã 8-9 octapeptide ciclice (printre care amati-
na, amanina, amanulina) [10], cu predominanþa alfa-
amatoxinei [2]. Sunt termostabile, insolubile în apã ºi
nu se distrug prin uscare [2, 6]. 

Amatoxinele nu se leagã de proteine sau albuminã,
transportul acestora la nivel hepatic realizându-se cu
ajutorul unui transportor nespecific. Ele inhibã ARN-
polimeraza II la nivel celular, interferând cu sinteza
proteinelor. Rezultatul este distrucþia peretelui celu-
lar, a nucleului ºi organitelor intracelulare. În mod par-
ticular sunt afectate celulele hepatice, epiteliul gas-
trointestinal ºi cele de la nivelul tubilor renali, datoritã
turn-over-ului rapid al acestor þesuturi [2, 5, 6, 7].
Recirculaþia entero-hepaticã este semnificativã.

Toxicitatea este extrem de mare, doza letalã fiind
mai micã de 0,1 mg/kgc, iar concentraþia de amatoxine
în 100 mg substanþã uscatã este de 8 mg. Nivelul plas-
matic nu se coreleazã cu severitatea semnelor clinice
sau cu prognosticul [5]. În prima zi postingestie elimi-
narea este în principal renalã [5] (nivelurile urinare
fiind superioare celor serice), ulterior eliminându-se
ºi pe cale biliarã (60%) [2].

Decesul survine prin insuficienþã hepato-renalã, mai
rar prin hemoragii gastrointestinale. Mortalitatea este
mai mare la copii ca urmare a greutãþii corporale mai
mici ºi concentraþiei mai mari de toxinã pe kgc [2].

Identificarea amatoxinelor în fluidele biologice se
face prin RIA (radioimmunoassay), prin metode cro-
matografice sau prin testul Meixner (o reacþie de cu-
loare la tratarea amatoxinei cu hidroclorid) [2, 6, 7].

Se întâlnesc în specii de Amanita (A. phalloides, A. vi-
rosa, A. verna, A. ocreata), ºi în specii de Galerina (G. au-
tumnalis, G. marginata, G. venenata), Lepiota (L. helveola,
L. josserandii, L. castanea), Conocybe filaris. A. muscaria
ºi A. pantherina nu conþin amatoxinã ºi deci nu au acþiu-
ne hepatotoxicã.

Alãturi de amatoxine, în speciile de Amanita mai
sunt prezente virotoxine [9, 10] ºi falotoxine (faloidi-
na, faloina, falisina, falicidina) [5, 10]. Spre deosebire
de amatoxine, falotoxina este termolabilã ºi distruc-
tibilã de cãtre enzimele digestive. Este un foarte potent
hepatotoxic ºi, prin întreruperea lanþului polimerizare-
depolimerizare, altereazã funcþionalitatea membranei
celulare dar, datoritã slabei absorbþii digestive, con-
tribuie puþin la toxicitatea amanitei [2, 5, 11]. Ea este
rãspunzãtoare de sindromul dispeptic al intoxicaþiilor
cu amanite.

Orelanina

Este toxina majorã prezentã în speciile de Cortina-
rius (C. orellanus, C. speciosissimus, C. gentilis, C. rubel-
lus) [12]. Este un produs nefrotoxic cu structurã crista-
linã de tip bipiridil (asemãnãtor paraquatului) [7], ce
determinã inhibiþia fosfatazei alkaline, cu scãderea pro-

Intoxicaþia cu ciuperci (I)
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ducþiei de ADP ºi alterarea metabolismului celular.
Sunt afectate celulele tubilor proximali (glomerulii se
pare cã rãmân neafectaþi), rezultând o nefritã tubulo-
interstiþialã cu necrozã tubularã ºi insuficienþã renalã.
Mortalitatea este de 15% la câteva sãptãmâni de la in-
gestie. Toxina se pare cã acþioneazã la nivelul situsu-
rilor asemãnãtor vasopresinei, ca urmare a unor simi-
litudini structurale. Spre deosebire de hormon, toxina
are o perioadã de înjumãtãþire foarte mare. Degene-
rarea grasã hepaticã ºi importante modificãri infla-
matorii pot acompania afectarea renalã [12].

Un posibil metabolit toxic al orelaninei este oreli-
na. S-au mai identificat cortinarina A, B ºi C (ciclopep-
tide înrudite cu amatoxinele, cel puþin douã dintre
acestea având acþiuni nefrotoxice la animalele experi-
mentale) ºi grijmalina [12].

Date exacte despre numãrul intoxicaþiilor la nivel
mondial nu existã, cele mai documentate cazuri de
intoxicaþii cu orelaninã fiind din Europa [12].

Giromitrina

Prezentã în speciile de Gyromitra (G. esculenta – zbâr-
ciogul gras, G. ambigua, G. infula), giromitrina este o hi-
drazonã (N-metil-N-formilhidrazona), rapid descompusã
la nivel gastric în acetaldehidã ºi N-metil-N-formil-
hidrazina. Aceasta se converteºte prin hidrolizare lentã
în monometilhidrazinã (MMH – este compus foarte
activ, folosit drept combustibil în industria spaþialã)
[7, 13, 14]. MMH este toxina solubilã rãspunzãtoare de
gastroenterite, hemolizã, methemoglobinemie, insu-
ficienþã renalã, convulsii ºi comã. Caracterul sãu volatil
poate duce la intoxicaþii prin inhalarea vaporilor în
timpul fierberii ciupercii (punctul sãu de fierbere este
de 87,60C) [9, 14, 15].

Doza letalã este de 20-50 mcg/kgc la adult ºi de
10-30 mcg/kgc la copil [14].

Neurotoxicitatea se datoreazã inhibiþiei piridoxin-
kinazei, cu deficit funcþional de piridoxinã ºi inter-
ferarea cu metabolismul piridoxal-fosfatului. Acesta
este un important cofactor enzimatic al glutamic-acid-
decarboxilazei (GAD), enzima ce produce glutamatul
(rol neuroexcitator). Rezultatul este scãderea gluta-
matului ºi a acidului gama-aminobutiric (GABA), prin-
cipalul neuroinhibitor al creierului. Pierderea acþunii
neuroinhibitorii face posibilã apariþia convulsiilor [9,
13, 14].

Toxicitatea gastrointestinalã apare consecutiv inhi-
biþiei diamin-oxidazei de la nivelul mucoasei intesti-
nale. Asocierea variaþiilor individuale în ceea ce priveº-
te reacþiile de acetilare (acetilatori lenþi/acetilatori rapizi)
poate explica hepatotoxicitatea giromitrinei, dar su-
biectul nu este bine cercetat. Un alt mecanism menþio-

nat este interferarea cu metabolismul transaminazelor
ce au drept cofactor piridoxal-fosfatul [13].

Hematotoxicitatea se concretizeazã în hemolizã ºi
methemoglobinemie (prin oxidarea de cãtre MMH a
hemoglobinei). Hemoglobinuria rezultatã duce la insu-
ficienþã renalã.

Existã studii efectuate pe ºoareci care au demonstrat
proprietãþile carcinogenetice ale giromitrinei [13, 14].

O altã toxinã cu efecte similare giromitrinei se pre-
supune a exista în Verpa bohemica, dar nu a fost încã
identificatã [13].

Mortalitatea în SUA datoratã giromitrinei este de
10-40%, cu o mortalitate semnificativã ºi în Europa de
Est [9, 14, 15]. Din fericire, numãrul cazurilor înre-
gistrate este foarte mic, doar 20-30 cazuri raportate în
nordul SUA din 1900 [9]. 

Neurotoxinele – 
produc simptomatologie cu debut rapid

Muscarina

Muscarina este prima toxinã identificatã, iniþial
crezându-se a fi responsabilã de toate intoxicaþiile. Se
gãseºte în cantitãþi semnificative (3-4%) în speciile de
Clitocybe (C. dealbata, C. candicans, C. cerusata, C. phyl-
lophyla ) ºi Inocybe (I. patouillardii, I. geophylla, I. fastigate),
speciile de Inocybe fiind cele mai periculoase. În can-
titãþi clinic nesemnificative (0,016%), muscarina se
gãseºte ºi în Amanita muscaria ºi A. pantherina [4, 9].

Bazã cuaternarã de amoniu, muscarina are acþiune
parasimpaticomimeticã, stimulând fibrele colinergice
postganglionare ºi determinând bine cunoscutul sin-
drom muscarinic, asemãnãtor celui produs de inhi-
bitori ai acetilcholinesterazei. Muscarina nu traversea-
zã bariera hemato-encefalicã [7, 9].

Doza toxicã este de 0,525 g [4].

Derivaþii de izoxazol – muscimolul 
ºi acidul ibotenic

Se gãsesc alãturi de muscarinã în speciile de A. mus-
caria ºi A. pantherina, dar în cantitãþi sensibil mai mari
decât aceasta [9]. Acidul ibotenic ºi produsul sãu de
degradare, muscimolul (de cinci ori mai potent decât
acidul ibotenic) au efecte antagoniste. Muscimolul
acþioneazã ca un fals neurotransmiþãtor, mimând acþi-
unea GABA (acidul gama-aminobutiric), cu proprietãþi
sedative. Acidul ibotenic este stereochimic înrudit cu
acidul glutamic, având acþiune neurostimulantã. Re-
zultatele intoxicaþiei constau în alterãri ale senzoriu-
lui, halucinaþii, alternarea perioadelor de agitaþie cu
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cele de somnolenþã, convulsii ºi comã. Se produc ºi
efecte anticolinergice moderate [4, 7, 9].

Pragul toxic este de 6 mg de muscimol [9].

Derivaþii indolici– 
psilocina ºi psilocibina

Obiect al hierobotanicii, psilocina ºi psilocibina sunt
produºi ai ciupercilor denumite ºi halucinogene sau
psihoactive. Se cunosc pânã în prezent 21 de specii.
Anumite specii de Psylocibe (P. cubensis, P. mexicana,
P. cyanescens, P. stuntzii), Conocybe (C. cyanopus), Panelous,
Gymnophilus, cunoscute ºi ca „micile ciuperci de bãle-
gar“ sunt recunoscute pentru proprietãþile lor halu-
cinogene, fiind utilizate de-a lungul timpului în diferite
ritualuri, în special în America de Sud (populaþia az-
tecã) [4, 15, 16]. Psilocina este rezultatul defosforilãrii
psilocibinei ºi de 10 ori mai activã decât aceasta, efec-
tele halucinogene punându-se pe seama acesteia [16].
Ambii compuºi sunt derivaþi de triptaminã ºi afecteazã
sistemul serotoninergic, efectele fiind identice cu cele
ale LSD (diamida acidului lisergic), ca urmare a unor
echivalenþe structurale [15].

Speciile incriminate conþin 2-4% psilocibinã ºi doar
urme de psilocinã [16].

Substanþe disulfiram-like –
produc simptomatologie cu debut rapid

Coprina

Este toxina prezentã în speciile de Coprinus (C. atra-
mentarius – popenchi, C. micaceus, C. insignis – buretele
cu perucã, C. fuscescens) ºi în Boletus ludulis ºi care, în

condiþii de ingestie fãrã asocierea etanolului este abso-
lut inofensivã, speciile de Coprinus fiind de altfel foarte
apreciate din punct de vedere gastronomic.

Coprina, un aminoacid atipic, fãrã toxicitate intrin-
secã ºi solubilã doar în alcool etilic, este convertitã la
nivelul organismului în ciclopropanon-hidrat, compus
care interferã cu metabolizarea alcoolului. Pentru a se
produce efectul de tip antabuz, ingestia alcoolului tre-
buie sã se facã într-un interval de maxim 72 ore de la
consumul de ciuperci. Inhibiþia produsã de coprinã
asupra degradãrii acetaldehidei la acid acetic se face
într-o manierã similarã cu cea a disulfiramului (este
inhibatã acþiunea aldehid-dehidrogenazei), cu acu-
mulare consecutivã de acetaldehidã [7, 9, 17].

Severitatea simptomelor este influenþatã de canti-
tatea de alcool ingeratã ºi de conþinutul în coprinã al
ciupercii [17].

Se citeazã o frecvenþã de 1-3% la nivel mondial a
intoxicaþiilor cu ciuperci conþinând coprinã [9, 17].

Agenþii iritanþi gastrointestinali –
produc simptomatologie cu debut rapid

Despre toxinele care produc simptomatologia do-
minantã a intoxicaþiilor cu ciuperci se cunoaºte foarte
puþin. Se presupune a fi o serie de zaharuri, aminoa-
cizi, peptide, rezine. Intoxicaþiile în aceste cazuri de-
pind de toleranþele individuale; în timp ce pentru unii
ciupercile respective sunt inofensive, în cazul altora
au efecte catarctice sau purgative [7, 9]. Toxicitatea vari-
azã de asemenea de la zonã la zonã, ceea ce în Europa
sau Japonia este consumat fãrã incidente, în America
poate da severe tulburãri gastrointestinale [9].

Speciile ce conþin astfel de agenþi iritanþi sunt speci-
ile de Agaricus (A. arvensis), Tricholoma, Entoloma, Lac-
tarius (burete iute, iuþar), Boletus piperatus.

Intoxicaþia cu ciuperci (I)
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