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protaktínium felfedezéséhez. Tanulmányozta a gázionok hidratációját, a molekulák elekt-
ronszerkezetét, a kémiai kötés természetét. 1975-ben halt meg.

105 éve, 1897. május 17-én Osloban született Odd HASSEL. Elméleti szerves kémi-
ával foglalkozott. Kristály és molekulaszerkezetet állapított meg röntgendiffrakciós
mérésekkel és elektronnyalábok segítségével. Vizsgálta a ciklikus vegyületek térszerke-
zetét, megalapozva a szerves molekulák konformációs analízisét. A ciklohexánról meg-
állapította, hogy gázfázisban a székformája van túlsúlyban. 1969-ben Nobel-díjat kapott
D. H. Bartonnal megosztva. 1981-ben halt meg.

1897. június 16-án Berlinben született Georg WITTIG. A tübingeni és freiburgi
egyetemen tanított. Szerveskémikusként a foszforszármazékokkal foglalkozott. A szer-
ves szintézisekben értékes reagenseket, az ammónium és foszfónium ilideket állította
elő. A róla elnevezett reakció segítségével megvalósította az A1, D2 vitaminok, a
progeszteron és más hormonok szintézisét. Fenillítium alkalmazásával dehidrobenzolt
állított elő. Számos reakció mechanizmusát tisztázta. 1979-ben kémiai Nobel-díjat ka-
pott A. C. Brow nnal megosztva. 1987-ben halt meg.

1897. június 19-én Londonban született C. Norman HINSHELWOOD. Oxfordban ta-
nult, ahol egyetemi tanárként is dolgozott. Reakciókinetikával foglalkozott. A monomo-
lekuláris reakciókra kidolgozta az ütközési elméletet (1926). Tisztázta a víz H2 és O2-ből
való képződési reakcióinak mechanizmusát. . Termodinamikával és katalízissel is foglalko-
zott. 1956-ban Szemjonovval megosztott kémiai Nobel-díjat kapott. 1967-ben halt meg.

100 éve, 1902. július 10-én Németországban született Kurt ALDER, az I. G.
Farbenindustrie kutatója. 1928-ban O. Diels-szel kidolgozta a dienszintézist, amellyel
számos ciklikus vegyületet sikerült előállítani (Diels-Alder szintézis). Tanulmányozta a
sztereospecifikus polimerizációt . 1950-ben Nobel-díjat kapott Diels-szel megosztva.
1958-ban halt meg.

1902. július 15-én született Bukarestben Costin D. NENIŢESCU. Zürichben és Mün-
chenben tanult. A bukaresti egyetem, majd műegyetem tanára, 1955-től a Román Aka-
démia tagja. A román kőolaj szénhidrogéneit, savtartalmát, az alkánok és cikloalkánok
reakcióiban az AlCl3 katalitikus hatását vizsgálta. Új eljárásokat dolgozott ki számos
vegyület (gyógyszerek, rovarirtószerek, műanyag intermedierek) előállítására. Jelentősek
kémia tankönyvei. 1970-ben halt meg.
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III. rész

2. Idegmérgek
A muszkarint a légyölő galócából (Amanita muscaria) először 1869-ben

Schmiedeberg és Koppena vonta ki, de szerkezeti képletét csak a XX. század első felé-
ben tisztázták. A susulykában, tölcsérgombákban, retekszagú kígyógombában ,
begöngyöltszélű cölöpgombában nagyobb mennyiségben talá lható.
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A muszkarin az idegvégződések közti in-
gerületátadásban szereplő acetilkolint átalakító
acetilkolineszeteráz enzimet gátolja, mivel
annak szerkezeti analógja. Ellenanyaga az
atropin.

A muszkaridint Kögl és munkatársai 1961-
ben mutatták ki a légyölő galócából  (0, 03%).

Hatása hasonló a muszkarinéhoz. Régen azt gondolták a kutatók, hogy hatása atropin
jellegű, ezért gombaatropinnak nevezték el. Ezt a tévhitet a muszkaridin szintetikus
előállítása után és az állatokon alkalmazott kísérletekkel oszlatták el. A muszkaridin,
muszkaflavin és muszkarin I az ingerületátadást blokkolja.

Az iboténsavat először a légyölő galócából mutatták ki, de megtalálható a párducgaló-
cában, sárgagalócában és a cafrangos galócában. 5-10-szer mérgezőbb, mint a
muszcimol és muszkazon. Mind a három méreganyag az idegrendszert károsítja.
Bódult állapotot és a kábítószerek által keltett mámorhoz
hasonló állapotot idéz elő. Régen ezeket panterid in jellegű
tüneteknek nevezték, a kiváltó vegyületet panterinnak. Bebi-
zonyosodott, hogy ez az iboténsavval azonos.

A légyölő és a párducgalóca atropin jellegű hatására csak
1954-ben Lew is derített fényt. Kimutatott egy 1-hioszciamin
nevű vegyületet.

1962-ben lengyel kutatók, Manikow ski és Niezgodzki izolá lta az atropint és a
szkopolamint. Mindhárom a muszkarinéval ellentétes ún. atropin-hatást idéz elő.

A pszilocin és pszilocibin a trágyagombában található. 1958-59-ben Hofmann izolálta e
vegyületeket és megállapította szerkezetüket.

A bufotenin citromgalócában, bíborgalócában található. Hatásukat lásd a Firka
2000/2001–6 számában.

3. Bélcsatornát mérgező vegyületek
A gyomorra és a bélcsatornára fejtik ki hatásukat. A mérgező gombák nagy többsége

ilyen mérgezést okoz. A tünetek: hányás, hasmenés, hasfájás. A mérgezés halálos is lehet.
A kolin a vastagbél perisztaltikáját serkenti. Ennek hatására a gomba fogyasztása

után fokozott székletürítés következik be.
A sárga korallgomba tartalmazza az autokinont, amely a vastagbélt ingerli. Hasmenést

okoz. Forró vízben oldódó vegyület, így a korallgombák forrázással méregteleníthetők.
Vannak olyan gyomor-bélizgató anyagok, amelyek szerkezete nem pontosan ismert.

Ilyenek a mérgező tejelőgombában és a galambgombában előforduló gyantaszerű anyagok.
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4. Diszulfrám hatású vegyületek
A diszulfrám az a hatóanyag, amelyet az alkoholelvonókúra során alkalmazott gyógyszer

tartalmazza. Ehhez hasonló hatást a koprin fejt ki, amit a ráncos tintagombából vontak ki.
Szerkezetét 1975-ben Lindberg határozta meg.

Megakadályozza az acetaldehid-oxidáz enzim működését, amely a szervezetbe
kerülő alkohol lebontásában vesz részt. A koprin a szervezetben amino-ciklopropanollá
alakulva az alkoholból acetaldehidnek acetáttá való átalakulását gátolja. Az alkohol csak
acetaldehid ig bomlik, felgyűl a vérben és mérgezést okoz. Lassan ürül ki a szervezetből.
Lehet, hogy az alkoholfogyasztás utáni második vagy harmadik napon jelentkeznek a
tünetei: felsőtesti vértódulás, látási és légzési zavar. Az alkohol gőze, pl. arcvíz is
előidézheti. A tünetek a következő sorrendben jelentkeznek: erős forróság, a test kipi-
rulása, a szemek bevérmesedése, a pulzus gyorsulása, látás és légzészavarok, erős izza-
dás, szívbántalmak, végtagremegés, vérnyomás csökkenése. Ezek a tünetek egészséges
embernél 2-4 órán át tartanak. Szív- és májbetegnél, asztmásoknál az alkoholmérgezés-
nek megfelelő utóhatást okoznak.

A tintagombák és az alkohol egyidejű fogyasztása mérgezést válthat ki.

5. Hemolízist okozó anyagok
A fallizin a gyilkos galócában található nagy mennyiségben. Legújabb kutatások sze-

rint glikoproteinekből épül fel, amely sav, lúg és hőérzékeny vegyület. A glikoproteid
szénhidrátrésze galaktóz, maltóz és glükóz (kb 25%), a többi fehérje. A fallizin a vörös-
vértest falát pusztítja, minek eredményeképpen a vérfesték kioldódik.

6. Allergiás jelenségeket okozó vegyületek
Még pontosan nem ismert szerkezetű allergének találhatók a begöngyöltszélű cölöp-

gombában, amelyben muszkarint és ismeretlen szerkezetű hemolizint találtak.

Mikotoxikózisok
A penészgombák által termelt toxinok mikotoxikózist okoznak, a mycetizmusokhoz

hasonló súlyos mérgezéseket emberben és háziállatokban.
A legismertebb mikotoxinok az Aspergillusok által termelt aflatoxinok. Ezek fehér-

jeszintézis-gátló, karcinogén anyagok.
A növények kórokozó gombáinak egyik legjelentősebb csoportja

a Fusariumok, amelyek a zearalenont termelik. Ennek ösztrogén
hatása van, és vetélést okozhat a fertőzött takarmányt fogyasztó
állatállományban, főként a sertéseknél.

A trichotecének gátolják a sejtosztódást. Trichotecéneket termel-
nek a Fusariumok, Trichodermák, Acremoniumok.

A Penicillium patatum a patulin idegmérget termeli. A méreg kromoszóma-törést,
mitózisgátlást okoz és gátolja az oxidatív légzést is.

A növények más parazitái is termelnek toxikus anyagokat. Így az ustilaginint vonták
ki az Ustilago zeae spóráiból, a giberellint a Gibberella fujikuroiból. Az Endoconidium
temulentum a rozs magvaiban a temulint termeli, mely toxikus anyag, idegrendszeri
zavarokat okoz.

Régen gyakran alakultak ki egyes vidékeken tömeges gombafertőzések. Az ok a
fertőzött gabonatermékek fogyasztása volt. Természetesen a betegségek okát nem is-
merték fel, ezért járványos betegségnek tekintették. Ezen ,,járványok” (ergotizmus)
gyógyításával külön szerzetesrendek foglalkoztak. Ma már ismeretes, hogy az
ergotizmust a rozson élősködő anyarozs (Claviceps purpurea) varjúkörömnek nevezett
része által termlet toxinok okozzák.
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Néhány tanács a gombamérgezések megelőzésére
A mycetizmusok megelőzésére mindenek előtt a gombagyűjtés és gombaszedés

alapvető szabályait kell szigorúan betartanunk. Ezek röviden így foglalhatók össze:
1. Mindenkinek ismernie kell a gyilkos galócát !
2. A saját szedésű gombát mindig meg kell vizsgáltatni gombaszakértővel!
3. Házalótól sohse vegyünk gombát!
4. A piacon csak engedéllyel rendelkező árustól, engedélyezett tételbő l vásároljunk

vadon termő gombát!
5. Ne higgyünk semmiféle gombafogyasztással kapcsolatos babonában!
6. Csak a friss, egészséges termőtestek alkalmasak fogyasztásra. A sérült, öreg, pené-

szes gomba betegedést okozhat!
7. Ne fogyasszunk nyersen gombát!
8. A kész gombaételt hűtőszekrényben se tároljuk egy napnál tovább!
9. Kisgyermekeknek és érzékeny gyomrúaknak ne adjunk gombaételt!
10. Mérgezés gyanúja esetén forduljunk orvoshoz! Ha a tünetek a gombafogyasztást

követő 12 órán túl jelentkeznek, azonnal hívjuk a mentőt!
A fent említetteket mindenkinek úgy kellene megjegyeznie és betartania, mint a

gombaszedés és fogyasztás tízparancsolatát.
A mikotoxikózisok megelőzésére tartsuk be a legalapvetőbb higiéniai szabályokat, az

élelmiszerek tárolására fektessünk külön hangsúlyt!
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Bagoly Péter, egyetemi hallgató

A kémiai anyagok az ember szolgálatában

Tápanyagok (III. rész)*

Az esszenciális tápanyagok közül különös jelentőséggel bírnak az ásványi anyagok, me-
lyeket általában ionok formájában vesz fel a szervezet. A szervezet számára nélkülözhetet-
len ionok egy része viszonylag nagyobb mennyiségben szükséges, ezek: Na, K, Mg, Ca, P,
S, Cl, míg kis mennyiségben szükségesek: az ún. mikroelemek (régebb nyomelemeknek
nevezték, mivel mennyiségeiket az addig ismert analitikai eljárásokkal nem lehetet pontosan
meghatározni ): Si, F, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Sn, I.

A nátriumból egy felnőtt férfi szervezete 55–69 g-ot tartalmaz, aminek fele az
extracelluláris folyadékban (ez összetett hormonális és idegi szabályozás alatt áll), a többi
főleg a csontrendszerben található. A táplálékkal bevitt nátriummennyiség szinte teljes
mennyiségében felszívódik. Egészséges emberben normális körülmények között táplálko-
zási eredetű nátrium hiány nem áll fenn. Magas hőmérséklet, nagy légpáratartalom, nehéz
fizikai munka okozhat fokozott verejtékezést, ami megnövekedett nátrium veszteséghez
vezethet. Orvosi szakvélemény szerint a napi Na beviteli szükséglet legtöbb 0,5g. Ennél
                                                
*az előző részt lásd a Firka 2001-2002/2 számában.


