
http://www.gencat/salt/acsa 1

 

 

 

 

LA RABDOMIÒLISI CAUSADA PER BOLETS 
 

 

Josep Piqueras* 

 

 

 

 

Els anys noranta a França es van produir una sèrie d’episodis 

esporàdics de quadres de rabdomiòlisi (lesions de musculatura 

estriada), associats al consum de determinats bolets. D’entrada, 

aquests fets no es van relacionar, però el 1998 l’equip del professor 

Faverel-Garrigues, de l’hospital Pellegrin de Bordeus, va publicar a 

una revista francesa els vuit primers casos de la que seria una nova 

forma d’intoxicació per bolets: la rabdomiòlisi. Aquest article va 

coincidir amb una nota breu a Infotox, el butlletí de la Société de 

Toxicologie Clinique, relativa a una “intoxicació col·lectiva per 

Tricholoma equestre (bidaou)”. Feia referència al fet que, d’un grup 

de deu persones que havien consumit aquests bolets, tres havien 

presentat un quadre de rabdomiòlisi, que va causar la mort d’una 

persona, una dona que uns anys abans havia presentat un quadre 

greu semblant. Curiosament, la nota que apareix a Infotox suggeria 

una possible confusió amb bolets del gènere Cortinarius (anònim, 

1998). 
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En aquells moments, un equip multidisciplinari d’investigadors 

francesos va prendre interès en l’assumpte. Entre els investigadors hi 

ha Gérard Deffieux, professor de micologia de la facultat de farmàcia 

de Bordeus, i Régis Bedry, metge de la Clinique Mutualiste de Pessac.  

 

Els investigadors van recopilar els episodis, que incloïen dotze 

persones, tres de les quals havien mort, i van analitzar les 

circumstàncies de la intoxicació, i la seva evolució clínica i analítica. 

 

Van determinar que en tots els casos hi van haver unes 

circumstàncies comunes: el quadre clínic es va caracteritzar per la 

presència de lesions musculars (rabdomiòlisi). Es va tractar sempre 

de collites de bolets molt abundants, que van permetre el consum de 

quantitats molt grans en el curs de diversos dies consecutius. Les 

enquestes micològiques van determinar que els bolets, de color verd 

groguenc, provenien sempre dels terrenys sorrencs del litoral atlàntic 

francès (les Landes, zones litorals de la badia d’Arcaishon i Medòc), i 

es van recol·lectar en boscs de pi marítim. En tots els casos es va 

tractar del mateix grup de bolets, els Tricholoma equestre sensu lato, 

coneguts a França com bidaous. Per la majoria de micòlegs que han 

estudiat aquests casos, l’espècie responsable no seria T. equestre 

stricto sensu (L.: Fr.) Kummer, sinó Tricholoma auratum (Fr.) Gillet), 

de carn una mica més blanca, amb un barret escamós i d’aspecte 

més robust, amb peu curt i gruixut (Bon M, 1991). La clínica i 

l’analítica van posar de manifest, en un grau més gran o més petit, 

en tots els casos, la presència d’una rabdomiòlisi (destrucció del teixit 

muscular estriat), amb augments sèrics de l’enzim 

creatinfosfoquinasa. 

 

Per establir amb certesa la implicació dels bolets en els quadres de 

lesió muscular es van dur a terme experiments amb ratolins de 

laboratori: se’ls va alimentar amb bidaous dessecats o amb extractes 
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de bidaous en dosis equivalents en pes a les dels humans de manera 

repetida tres dies seguits per simular la intoxicació. Com en l’ésser 

humà, la detecció de la intoxicació en els ratolins es va fer dosificant 

els enzims musculars a la sang. Com a grups de control es van 

alimentar altres ratolins amb una substància que produeix 

rabdomiòlisi, la parafenilendiamina, així com amb bolets comercials 

(Pleurotus ostreatus, en català orellanes) administrats en dosis 

equivalents a les dels bidaous. Els extractes de bidaou i la substància 

miotòxica van provocar un augment important a la sang de la taxa de 

enzims musculars. Els extractes de P. ostreatus no van tenir cap 

efecte. 

 

Els resultats van ser significatius estadísticament, però hi ha haver 

una variació àmplia en la resposta: alguns ratolins van morir i d’altres 

no es van veure afectats amb la mateixa gravetat, cosa que, en certa 

mesura, va reproduir el que havia passat en humans. 

 

Aquest estudi complet i detallat es va publicar en una prestigiosa 

revista americana de medicina (Bedry R et al., 2001). A partir 

d’aquell moment es va fer evident que el consum en quantitats grans 

i en dies repetits de determinats bolets podia produir una nova forma 

d’intoxicació, que en algun cas podia portar a la mort per implicació 

de la musculatura miocardíaca. Els autors d’aquest article referir-se al 

bolet responsable amb el nom de Tricholoma equestre. I malgrat que, 

com hem assenyalat abans, es tractava de T.auratum (Fr.) Gillet, la 

“mala fama” se la va endur a partir d’aquell moment el groguet, 

canari o verderol (en castellà, seta de los caballeros). A més, es 

tracta de tàxons molt propers; fins al punt que alguns els consideren 

formes o sinònims d’una mateixa espècie. Com a conseqüència, en 

alguns països s’ha prohibit la recol·lecció, comercialització i consum 

d’aquests bolets (Itàlia, 28 d’agost de 2002). 
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Posteriorment a la publicació de l’article es va tenir notícia del cas 

d’un estudiant que en llegir sobre el tema va recordar que feia un any 

havia patit un quadre de debilitat, fatiga i dolors musculars després 

de consumir bidaous. A aquest pacient s’hi han de sumar tres 

pacients més detectats a Polònia (Chodorowski Z, 2002 i 2003), amb 

la qual cosa hi ha setze persones afectades de rabdomiòlisi per T. 

equestre s. l. 

 

 

Simptomatologia de la rabdomiòlisi causada per bolets. 

 

Els primers símptomes es presenten dos o tres dies després de la 

primera ingestió. Es tracta de dolors musculars en extremitats 

inferiors, acompanyats de fatiga i debilitat, sudoració i febre. 

L’analítica demostra un augment de creatinfosfoquinasa sèrica (CPK) i 

de transaminases d’origen no hepàtic, i en alguns casos signes de 

afectació renal. En els casos greus els nivells de CPK són molt 

elevats, la febre es fa alta i persistent, es presenta dificultat 

respiratòria (dispnea), i signes d’insuficiència cardíaca, i es pot 

produir la mort per trastorns greus del ritme cardíac. 

 

 

Mecanisme d’acció dels bolets causants de rabdomiòlisi. 

 

No es coneix el mecanisme pel qual aquests bolets produeixen lesions 

musculars. Es va pensar en un possible agent contaminant, o en el 

creixement d’unes floridures o un altre microorganisme productor de 

toxines similars a les citocalasines (Neville P, 2002). No obstant això, 

l’existència de persones intoxicades a Polònia i l’afectació muscular en 

ratolins alimentats amb bolets perfectament controlades sembla que 

descarten aquestes hipòtesis.  
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La rabdomiòlisi per Tricholoma té trets clínics comuns amb altres 

rabdomiòlisis per causa exògena, com la originada per mossegades 

d’algunes serps tropicals (Ponraj D i Gopalakrishnakone P, 1997), o la 

ingestió de parafenilendiamina (Averbukh Z et al., 1989). Tot i així, 

com que apareix esporàdicament estaria més propera a la 

rabdomiòlisi que es va presentar en alguns pacients que van rebre 

tractament amb estatines combinades amb gemfibrocil per al control 

del colesterol (Arriba Méndez et al., 2001). Hi hauria un factor de 

predisposició que faria sensibles a determinades persones: 

possiblement un dèficit enzimàtic que produiria l’acumulació d’una 

substància, innòcua en principi, però que es metabolitzaria en una 

altra de miotòxica quan el consum fos repetit i important.  

 

 

Tractament de la rabdomiòlisi causada per bolets 

 

Atès que es desconeix la toxina que n’és responsable, no hi ha un 

tractament específic per a aquesta intoxicació. El tractament ha de 

ser simptomàtic i de suport, i ha d’iniciar-se com més aviat millor. Es 

recomana l’hospitalització, en especial si es presenta dispnea o signes 

d’afectació cardíaca o insuficiència renal. Creiem que és fonamental 

que es tingui present que el consum repetit d’aquests bolets pot 

produir un quadre de rabdomiòlisi greu, per la qual cosa la millor 

mesura seria la prevenció: no en mengeu. 

 

 

Altres bolets causants de rabdomiòlisi 

 

Si bé el 1996 González J et al. van publicar un article breu sobre la 

presència de miopatia en les intoxicacions per bolets, en realitat es 

referien a una intoxicació greu però no mortal per Amanita phalloides 
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(farinera borda) que després de quinze dies va presentar un augment 

discret d’enzims musculars (CPK). Per la nostra experiència també 

hem vist un cert grau de rabdomiòlisi en alguns pacients intoxicats 

per bolets hepatotòxics. En aquest cas, no es pot parlar d’una nova 

forma d’intoxicació. 

 

Tot i així, coincidint amb la publicació dels casos motivats pels 

bidaous, va aparèixer un article interessant (Lee PT, 2001) sobre un 

brot de rabdomiòlisi motivat pel consum d’una espècie diferent: 

Russula subnigricans. De nou comensals, dos van presentar 

rabdomiòlisi greu però no mortal. Com a trets diferencials en aquest 

episodi destacaven el període d’incubació molt breu i la presència 

d’indicis de gastroenteritis. En tot cas, aquest treball va consolidar la 

idea que, en el diagnòstic diferencial dels quadres de rabdomiòlisi 

aguda, entre altres orígens possibles, cal pensar en una ingestió de 

bolets en les hores o dies previs. 
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