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Otravy z jídla

Otravy z  jídla jsou nejčastěji způsobeny bakteriálními toxiny. 
Ty jsou produkovány některými mikroby buď přímo v  potravině, 
nebo v zažívacím traktu člověka po zkonzumování kontaminované 
potraviny. Typickým příkladem otravy z  jídla je stafylokoková 
enterotoxikóza nebo vzácný, ale velmi závažný botulismus. 

Původcem stafylokokové enterotoxikózy je bakterie zlatý 
stafylokok (Staphylococcus aureus), přesněji řečeno její toxin. 

Stafylokok může být přítomen u lidí v  nosohltanu, aniž by 
vyvolal nějaké příznaky onemocnění. Často také bývá původcem 
angíny nebo hnisavých onemocnění kůže. 

Kašláním, kýcháním nebo z  hnisavých ložisek na kůži se 
bakterie dostane do potravin, kde se pomnoží a produkuje toxin (tzv. 
stafylokokový enterotoxin). Dobré podmínky pro množení mikroba a produkci toxinu bývají v lahůdkářských 

a cukrářských výrobcích, salátech či různých omáčkách. 

Víte, že:
 µ  Onemocnění nezpůsobují bakterie jako takové, ale jejich toxin?
 µ  Člověk sní potravu s  již nahromaděným toxinem? Příznaky 

otravy se projeví velmi brzy, většinou 1–6 hodin po jídle.
 µ  Stafylokoky sice lze zničit teplem (ohřátím pokrmu), toxin je 

však značně tepelně stabilní?  Je-li již v pokrmu přítomen, nelze 
ho zničit ani důkladným převařením.

 µ Otrava se projeví zvracením, bolestmi v břiše a průjmy.

Jak se můžeme před otravou chránit?  
 µ  Zabránit kontaminaci potravin stafylokoky – osoby, které mají zánět v  krku či hnisavé onemocnění na 

rukou, by neměly jídlo připravovat ani servírovat.
 µ Před přípravou jídla je třeba si mýt ruce, pokud možno omezit kontakt rukou s potravinami (např. 
v obchodě nabírat nebalené potraviny vhodnými podávkami, pomocí jednorázových rukavic).

 µ  Pokud je třeba pokrm před konzumací ještě nějakou dobu uchovávat, měl by se udržovat teplý (alespoň 60 °C), 
nebo skladovat v chladničce. Necháte-li jej stát delší dobu při pokojové teplotě, bakterie se v něm mohou snad-
no rozmnožit a vyprodukovat toxin.

Zjistěte:
Jak otrava v tomto případě probíhá?

Jak se lze před otravou chránit?



2

Další otravy z  potravin, které se projeví zažívacími obtížemi, vyvolává toxin bakterie Clostridium 
perfringens typu A. Dosti častá bývá otrava toxiny, které produkuje bakterie Bacillus cereus. 

Botulismus je otrava způsobená nervovým jedem – botulotoxinem, který produkuje bakterie Clostridium 
botulinum. Bakterie je přítomná v trávicím traktu ryb a savců a běžně se vyskytuje v půdě. Tvoří velmi odolné 
spory, které mohou zůstat na neomyté zelenině či špatně vypraných střívkách. V  anaerobním prostředí (bez 
přístupu kyslíku) bakterie vytvářejí zmíněný botulotoxin. Rizikové proto mohou být hlavně konzervované 
potraviny. Jedná se především o masové či zeleninové konzervy, zejména 
podomácku vyráběné a konzumované zastudena. 

Víte, že:
 µ Botulotoxin je patrně nejúčinnější přírodní toxin, jedovatější než jed 
kobry?

 µ Důkladným, několikaminutovým varem se botulotoxin ničí? Spory 
bakterií jsou však mimořádně odolné a var vydrží. V tom spočívá jejich 
zákeřnost, pokud se následně dostanou do vhodného prostředí, mohou 
znovu nebezpečný toxin vyprodukovat.

 µ Zažívací obtíže nejsou pro tuto otravu zcela typické, zato při ní dochází 
k obrnám nervstva? Otrava se projeví dvojitým viděním, suchostí v ústech, chrapotem, poruchami polykání, 
zástavou pohybu střev a močení. 

 µ Otrava může končit smrtelně, v důsledku obrny dýchacích svalů?

Proč se dříve botulotoxinu říkalo klobásový jed?

Které potraviny mohou být rizikové z hlediska vzniku botulismu a proč? 

Uveďte, jak je možné se před otravou botulotoxinem chránit? 

Další příčinou akutních otrav u jídla jsou jedovaté houby. 
Tuto hrozbu nelze podceňovat, otravy některými houbami 
(např. muchomůrkou zelenou) jsou velmi vážné a často 
smrtelné. Prevence otrav houbami je přitom jednoduchá – 
sbírat a konzumovat pouze jedlé houby, které dobře známe. 
Otravy houbami můžeme podle jejich průběhu rozdělit  na 
pět typů:

a) otravy s postižením trávicího traktu
K otravě dochází většinou do 4 hodin po jídle, projevuje 

se zvracením, bolestmi břicha a průjmy. Způsobuje ji řada 
různých hub, např. hřib satan, holubinka vrhavka, žampion 
zápašný, závojenka olovová. Závojenka olovová
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b) otravy s postižením jater 
Tento typ otravy vyvolává muchomůrka zelená a příbuzné 

druhy, muchomůrka jarní a muchomůrka jízlivá. Po poměrně dlouhé 
době po jídle, zpravidla za 6–24 hodin, se dostavuje zvracení a těžký 
průjem, trvající obvykle 2–3 dny. Přitom dochází k velkým ztrátám 
tekutin. Následuje krátké období zdánlivé úlevy, poté se dostaví 
další fáze otravy, kdy dochází k  selhání jater, případně také ledvin. 
Pacient je v  kritickém stavu, otrava i přes pokroky v  lékařské péči 
bývá nezřídka smrtelná.    

c) otravy s postižením ledvin
Otrava vzniká po požití pavučince plyšového nebo některých 

dalších pavučinců (rod Cortinarius) a  projeví se selháním ledvin. 
Otrava může vést k úmrtí, případně k trvalému poškození ledvin. Jde 
o velmi zákeřnou otravu, neboť první příznaky se často objevují až po 
několika dnech od požití hub.  

d) otravy s postižením nervového systému
Vláknice a strmělky vedou v krátké době po jídle (do 2 hodin) 

k  silnému pocení, slinění a slzení. Postižený má zúžené zornice, 
dochází ke snížení pulsu a krevního tlaku, objevují se  zažívací obtíže, 
problémy s dýcháním a křeče. 

Otravy muchomůrkou červenou nebo muchomůrkou 
tygrovanou se projeví do 4 hodin po jejich požití. Sekrece potních a 
slinných žláz bývá snížená, postižený má sucho v ústech a chrapot, 
je mu horko, projevují se poruchy čití a  koordinace pohybu. 
Typický je neklid, postižený vypadá jako by byl opilý, hodně mluví 
a je agresivní, mívá halucinace a nakonec upadá do bezvědomí. 

e) otravy vazotoxické
U těchto otrav je typické, že dochází k rozšíření cév, překrvení 

kůže a sliznic a kolapsu. K  otravě dochází po požití hnojníku 
inkoustového (rod Coprinus) v kombinaci s alkoholem. 

Víte, že:
 µ Otravu způsobují jedovaté houby i po usušení, zamražení či 
naložení do octa? Mnohdy jsou takové otravy zákeřnější, objevují se v  době mimo houbařskou sezonu 
a postižený si nemusí hned uvědomit, co je příčinou jeho obtíží.

 µ Jedna plodnice muchomůrky zelené může zabít několik dospělých lidí?
 µ Muchomůrka zelená obsahuje více toxinů, z nichž nejznámější jsou tzv. amanitiny?   
 µ Otrava pavučinci se může projevit až za dva týdny po požití těchto hub?
 µ Člověk se musí vyhýbat alkoholickým nápojům ještě dva dny po požití hnojníku, jinak by se mohly objevit 
známky otravy? 

 µ Nebezpečné mohou být i houby nejedovaté, jsou-li zapařené či plesnivé? 

Muchomůrka zelená

Muchomůrka tygrovaná

Pavučinec plyšový

Napište k uvedeným jedovatým houbám, jak se projeví otrava: 

Hřib satan
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Závojenka olovová 

Muchomůrka zelená

Pavučinec plyšový

Muchomůrka červená

Co budete dělat při podezření na otravu houbami?

Toxické látky, které mohou dostat do potravin jako kontaminanty 
v zemědělské prvovýrobě (např. ze znečištěného prostředí, jako rezidua 
pesticidů), během výroby a skladování, nebo které v  potravinách 
vznikají během kuchyňské úpravy, nezpůsobují akutní a zpravidla 
ani chronické intoxikace, protože jejich koncentrace v  potravinách 
jsou nízké. Uplatňují se  však třeba na metabolické úrovni (zasahují 
do metabolismu různých látek), ovlivňují funkci imunity, endokrinní 
rovnováhu, mohou mít genotoxické účinky atd. 

Před těmito látkami nás do značné míry chrání funkční systém 
zajištění bezpečnosti potravin. Chránit se před některými nepříznivými 

látkami můžeme také sami. Řada 
z  nich totiž vzniká v  potravinách 
z tuku nebo proteinů při působení vysokých teplot. Zásadně se proto 
vyhýbáme potravinám připáleným nebo spáleným, co nejvíce omezíme 
smažení, grilování, opékání. Pokud si občas smažený nebo grilovaný 
pokrm dopřejeme, má být doplněn množstvím čerstvé zeleniny, která 
naopak obsahuje množství ochranných látek. 

Plísně mohou v potravinách produkovat tzv. mykotoxiny. Některé 
mají toxické účinky na játra či ledviny, jiné poškozují krvetvorbu, 
snižují funkci imunity, narušují hormonální rovnováhu, případně mají 
karcinogenní účinky. 
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Znáte nějaké toxické látky, které mohou kontaminovat potraviny? 

V čem spočívá zdravotní riziko polychlorovaných bifenylů?

Jak se do potravin mohou dostat polycyklické aromatické uhlovodíky?

Co znamená hodnota TDI (tolerovatelný denní příjem)?

Mykotoxiny se mohou dokonce vyskytnout v mase nebo v mléce. 
Uveďte, jakým způsobem se tam mohou dostat. 

Navrhněte, jak chránit potraviny před plesnivěním.

K nejznámějším mykotoxinům patří aflatoxin, ochratoxin, patulin, trichotheceny (např. deoxynivalenol), 
fumoniosiny, zearalenon. 

Víte, že:
 µ  V domácích podmínkách nelze poznat, zda plíseň, která napadla po-

travinu, mytoxiny produkuje, či nikoliv? Musíme proto z opatrnosti 
vždy počítat s horší možností a takovou potravinu považovat za zdra-
votně závadnou. 

 µ Potravinu napadenou plísní je třeba vyhodit, nestačí jen odstranit 
plíseň z povrchu či v případě ovoce plesnivé části okrájet? Mykotoxiny, 
které plíseň produkuje, totiž prostupují do celého objemu potraviny. 

 µ Mykotoxiny jsou většinou tstabilní, nelze je proto zničit převařením příslušné potraviny?
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