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Miért büdös és miért egészséges a fokhagyma?  

A fokhagyma egyike az ember által legrégebben ismert fűszer és gyógynövényeknek. 
A Biblia is utal arra, hogy az ókori egyiptomiak kedvelték a fokhagymát. 

Tutanhamon fáraó sírjában találtak elszáradt fokhagymát. A görögök fertőtlenítőszer-
ként is alkalmazták. Fennmaradt, hogy Arisztotelész kedvelte, értékesnek tartotta a 
fokhagymát, míg Horatius irtózott a szagától. A Corvin Codex is gyógynövényként 
említi. Népgyógyászatban „vértisztítóként” használták.  

Számos magyar népszokás is utal a fokhagyma „gonoszűző”, gyógyító hatására. A 
fokhagyma használatának egészségjavító hatását már rég vizsgálják az orvosok, gyógy-
szerészek, kémikusok. Ismertté vált, hogy több, kéntartalmú szerves vegyületet tartal-
maz, amelyeknek a sokféle, értékes élettani hatása tulajdonítható. Ezeket különböző
természetgyógyászati készítményekben, kapszulák, orrkrémek, szappanok készítésénél 
használják fel. Ezeket olyan staphilococcusos fertőzések esetén javallják, amelyek a 
legerősebb antibiotikumokkal szemben is ellenállóknak bizonyultak. A készítmények 
2004-ben már klinikai kipróbálás alatt voltak.  

Az újabb biokémiai vizsgálatok tisztázták, hogy mi is történik, amikor az ép, szagta-
lan fokhagyma felvágásakor kellemetlen szagúvá válik. Az ép fokhagymában található a 
szagtalan alliin nevű anyag, ami egy kéntartalmú aminosav: S-allilcisztein-szulfoxid, és az 
allináz enzim is.  

A fokhagymagerezd sérülésekor ak-
tiválódik a növény védekező mecha-
nizmusa, s az allináz enzim hatására az 
alliin allicinné (diallil-tioszulfát) alakul.  
Az allicinnek gyógyító és betegségmegelőző hatása van. Hatásos bőr- és más betegsége-
ket okozó gombák, vírusok (influenza A és B, herpes simplex stb.), baktériumok ellen. 
Pl. a vérhast okozó mikroorganizmusok keletkezését és szaporodását azáltal gátolja, 
hogy kapcsolódik a működésükhöz szükséges enzimmolekulák tiol csoportjához. A 
koleszterincsökkentő hatása is ezen a mechanizmuson alapszik, ezért tekinthetjük a 
fokhagymát érelmeszedést gátló anyagnak. Ez a hatás, mivel sok más enzim működésé-
nek gátlását is eredményezi, nagyon káros is lehetne, de az emberi szervezet sejtjeiben 
van glutation, egy tripeptid, amely biztosítja a tiol-csoportok(-SH) regenerálódását. A 
baktériumokban nincs glutation, ezért pusztítja őket az allicin. Az allicin egy általános 
antioxidáns, erős szabadgyök megkötő hatású. Gátolja a nitrátredukáló baktériumok 
működését, s így gátolja a nitrozamin keletkezését a gyomorban. Mivel a nitrozamin 
erős rákkeltő anyag, az allicin csökkenti az emésztőrendszeri daganatok kockázatát.  

Az izraeli Weizman Intézetben a rák kezelésében úgy szeretnék értékesíteni az allicin 
hatását, hogy a rákos sejtben hozzák kölcsönhatásba az alliint az allináz enzimmel. Állatkí-
sérletben már sikerült: az allinázt egy antitesthez kapcsolták és emberi nyirokcsomó rákkal 
fertőzött egerekbe oltották. Az antitestek a rákos sejtekre tapadtak. Ezután alliint injekci-
óztak az egerekbe. A rákos sejtek nagy része (85-96%) elpusztult, feltételezhetően a kép-
ződő allicin hatására. Az allicin kémiai szempontból nem stabil vegyület, könnyen bomlik, 
a melegítés gyorsítja bomlását. Bomlásterméke a diallil-diszulfid, ami egy jellegzetes fok-
hagymaszagú anyag, amelynek már nincs gombaölő és antibakteriális hatása, de gátolja a 
koleszterinképződést. A diallil-diszulfidokról bebizonyosodott, hogy antihelicobakter 
hatásuak. A fokhagymában található ajoen nevű anyag is telítetlen diszulfid, erről kiderült, 
hogy eredményesen használható Candida-fertőzés és lábgomba megelőzésében.  

A fokhagyma hatóanyagainak stabilitási vizsgálatát végezték az Innsbrucki Egyetem 
kutatói. Többek között 30 órán át elemezték fokhagymát fogyasztó személyek leheleté-
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nek összetételét. Megállapították, hogy már 5 óra után eltűntek a leheletből a fokhagyma 
hatóanyagai, s mind nagyobb mennyiségben jelentek meg ezek bomlástermékei: metil-
szulfid, dimetilszulfid, diallil-diszulfid, aceton. Japán kutatók állatkísérletek során követ-
ték a fokhagyma hatóanyagainak különböző hatásait. Bőséges fehérje étrenden tartott 
patkányoknál megfigyelték, hogy fokhagyma kivonat növelte a tesztoszteron szintet és 
csökkentette a kortikoszteron szintet. A jelenségnek értékes hasznosítása lehet a testépí-
tők számára. Európai ólombányákban dolgozókon végzett statisztikai felmérések során 
kiderült, hogy akik rendszeresen fogyasztottak fokhagymát, azokon az ólommérgezés 
tünetei nem jelentkeztek. Kísérletileg igazolták, hogy a fokhagyma segíti az ólom és más 
nehézfémek kiürítését a szervezetből.  

Az elmondottak alapján a fokhagymát az antibakteriális, gombaölő, sejtölő, kolesz-
terinképződés gátló, vérnyomáscsökkentő hatásai alapján a modern gyógyászat egyik 
jelentős anyagának tekinthetjük.  

M. E.  
 

kísérlet, labor

Kísérletek 

Gázmolekulák, oldott ionok diffúziójának kísérleti vizsgálata 
A gázok, folyadékok molekulái állandó, rendezetlen hőmozgást (Browwn- féle moz-

gás) végeznek, ennek következtében abban a térrészben, melyben mozognak, koncent-
ráció gradiens képződik, ami makroszkopikus anyagáramlást, diffúziót eredményez. A 
diffúziónak a sebessége több nagyságrenddel kisebb, mint a részecskék hőmozgásának 
átlagsebessége (v = MkT /3 ahol k – Boltzmann állandó, T – hőmérséklet kelvinben, 
M – a részecske moláris tömege). Vizsgáljuk a gázokban a molekulák, oldatban, gélek-
ben az ionok diffúziójának sebességét. 

A kísérletekhez szükséges eszközök és anyagok: kémcsövek, üvegcső (min. 20-30cm 
hosszú), dugók, U-alakú üvegcső, gumicső (perfúziónál használt műanyagcső), üvegpo-
harak, porózus agyaghenger vízfürdő, dugók, vatta, gombostűk, mérőszalag (milliméte-
res papír), desztillált víz, zselatin, ammónia-oldat, NaOH-oldat, HCl-oldat, szilárd 
NaOH, kristályos CuSO4, dietil-éter, fenolftalein oldat 
 

1. Ammónia és hidrogén-klorid gáz diffúziója levegőben: 
Üvegcső két végébe illesszünk dugót (lehet gumi, vagy parafa, amit előzőleg olvasz-

tott paraffinba mártottunk. 
A dugókra gombostűvel rögzítsünk egy-egy 

vattacsomócskát, ezek közül az egyiket tömény 
sósavba, a másikat tömény ammónia-oldatba 
mártsuk, mielőtt bedugjuk velük a cső végét. A 
cső mögé helyezzünk egy sötét papírlapot, 
melyre előzőleg felragasztottunk egy mm-
beosztású csíkot. Ezen leolvasható, hogy

NH4Cl – füst  üvegcső

dugó

HCl NH3


