
TERMESZÉT

BORONKAY PIROSKA-KERY ÁGNES

Mérgező növények gyors kórházi
szövettani azonosítása

Rövidített gyors módszer és új adatbank

A kórházi gyógyszerészek mindennapos munkájuk során — a hagyományos
feladatokon kívül is — több ponton kerülnek kapcsolatba a betegellátó osztályokkal.
Ilyen terület a gyógyszerterápiás szaktanácsadás vagy mérgezések esetén a
méreganyagok azonosítása. Nagy szükség van az együttműködésre, hiszen az utóbbi
évek, évtizedek statisztikái szerint a mérgezésekkel kórházba kerülő betegek száma
világszerte — így hazánkban is — növekszik. Az irodalom szerint a mérgezések
0,1—3%-ában szerepel okként egy vagy több növény. (Gyermekosztályokon ez az arány
magasabb: 5—6%.) Súlyos egészségkárosodást okozó növényi mérgezés tehát nem túl
gyakran fordul elő, de ha mégis, akkor nagyon fontos a növény mielőbbi azonosítása.

Munkánknak két fő célja volt:

1. rövidített, gyors módszer kidolgozása növényi részek kimutatására, illetve
azonosítására hányadékból, gyomormosó folyadékból mérgezés vagy annak
gyanúja esetén;

2. olyan helyi szövettani dokumentációs bázis létrehozása és folyamatos bővítése,
amely adott esetben elérhető összehasonlítási lehetőséget biztosít.

Mérgező növények azonosításának lehetőségei

Növényi mérgezések illetve azok gyanúja esetén nemcsak az orvosnak kell az
általános diagnosztikai feladatokkal megbirkóznia, hanem legtöbbször nehéz helyzetben
van a mérgező ágens azonosítását megkísértő gyógyszerész is. A hozzáférhető irodalom
döntő része a növényeket morfológiai sajátosságaik alapján azonosítja (levél. szár. virág,
termés jellemzői). Az nagy segítség, ha a beteggel együtt behozzák a szóba jöhető
növényt is. Ez sajnos csak az esetek egy részében történik így. Gyakran nem jellemző
a klinikai kép; nincs, vagy ellentmondásos a kórelőzmény (pl. zavart idős ember,
felügyelet nélküli pici gyermek stb.). Ilyenkor kizárólag a betegtől nyert gyomormosó
folyadékban, hányadokban talált növényi maradványok mihamarabbi vizsgálata adhat
támpontot a diagnózis felállításához. Ezeknek a vizsgálatoknak csekély, s nem könnyen
elérhető az irodalma. Általános szövettani és kémiai munkák — néhány kivételtől
eltekintve — nem tartalmaznak ilyen részleteket.
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A növényi anyagok okozta mérgezések felismerését több tényező nehezítheti. Egyéb
betegségek, sérülések tünetei, a növényen lévő mezőgazdasági kémiai anyagok
(peszticidek) maradékai kiváltotta hatások, a korábban illetve egyidejűleg bejutott
gyógyszerek (vegyszerek) miatti elváltozások, tünetek. Ezek differenciál-diagnosztikai
gondokat okoznak az orvosoknak.

A növény azonosítását, azonosíthatóságát zavaró illetve befolyásoló tényezők közé
tartozik a nem jellemző klinikai kép (illetve a vizsgálatkor még teljes tünet- és
panaszmentesség), az egyidejűleg jelen lévő egyéb anyagok hatása a kémiai és
mikroszkópos vizsgálatokra, valamint a szükséges szelektív módszerek hiánya. Hogy
mennyire szükséges a segítség, bizonyítják a következők is: speciális
gyermek-toxikológiai osztályon (Heim Pál Kórház, Budapest) vizsgált, a mérgező
növényt, növényi részt evett betegek 34%-ánál volt ismeretlen az elfogyasztott anyag:
általános gyermekosztályon ez az arány elérte a 45—48%-ot. A gyomormosó folyadék
minden intoxikációnál (mérgezésnél) kötelező kémiai vizsgálata nővérnek esetében
gyakran eredménytelen. Ezért van nagy jelentősége a szövettani azonosítások
megkísérlésének.

Anyag és módszer

Kísérleti munkánkat mérgezési esetek kórházi tapasztalatai alapján állítottuk össze.
Mivel az időtényezőnek mérgezetteknél döntő szerepe lehet, és a szakirodalomban nem
találtunk megfelelő módszert, kidolgoztunk egy minden kórházban alkalmazható, gyors
eljárást a hányadékból, gyomormosó folyadékból nyert növényi részek azonosítására.
Ennek lényege: adott beágyazás után fagyasztott metszetet kell készíteni a mikroszkópos
szövettani vizsgálathoz.

A kísérletek megtervezésénél a következőket vettük figyelembe, és a következőkre
kerestünk választ:

— a gyomor körülményeihez hasonló modellkísérletekben vizsgálni anyagainkat
(pH, emésztő enzimek, mozgás stb.);

— a különböző növényi részek felismerhetőségének változásai az idő függvényében
a fenti körülmények között;

— a kísérlet során a növényi részekből mikor és milyen mennyiségben oldódnak
ki hatóanyagok, s azok meghatározhatók-e rétegkromatográfiás módszerekkel;

— zavarják-e más anyagok (gyógyszerek, vegyszerek stb.) a szövettani illetve
kémiai vizsgálatokat, és hogyan lehet ezeket kivédeni;

— a mikroszkópos szövettani vizsgálatokhoz szükséges előkészítő tevékenységek
(különböző fixálási és beágyazási módok stb.) befolyása a későbbiekre (pl.
festhe tőségre);

— a kidolgozott új módszereket, tapasztalatokat hogyan, miként hasznosíthatjuk a
klinikumban.

A kísérleti növények aprításakora hányadékokban, gyomormosó folyadékokban talált
foszlányok, növényi részek átlagos nagyságát vettük figyelembe.

Tizenhat, gyakrabban mérgezést (vagy gyanúját) okozó, vadon termő, termesztett,
illetve szobanövénynek tartott növényfaj frissen begyűjtött kb. 0,1—0,6 cm2-re aprított
föld feletti részét vizsgáltuk (közöttük az eseteinket adó fajokat)
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I. táblázat.
A kísérletbe bevont, gyakrabban mérgezést (illetve gyanúját)

okozó növényfajok

Növény tudományos neve, család, magyar neve

Dieffenbachia (Schott) Araceae
Diffenbachia. foltlevél

Convallaria majális L. Liliaceae
Májusi gyöngyvirág
Ricinus communis L. Euphorbiaceae
Ricinus
Narcissus var. L. Amaryllidaceae
Nárcisz

Nerium oleander L. Apocynaceae
Leander
Conium Maculatum L. Aplaceae
Foltos bürök
Darura stramornium L. Solanaceae
Csattanó maszlag

Mahonia aquifolium Nutt. Berberidaceae
Mahónia
Asarum Europeaum L. Aristolochieae
Kapotnyak

Helleborus niger L. Ranunculaceae
Hunyor

Chelidonium május L. Papaveraceae
Vérehulló fecskefű
Solanum dulcamarum L. Solanaceae
Keserédes csucsor
Digitális purpurea L. Scrophulariaceae
Piros gyűszűvirág

Solanum tuberosum L. Solanaceae
Burgonya

Physalis alkekéngi L. Solanaceae
Kínai lámpácska (lampionág)
Codiaenum variegatum Muell. Euphorbiaceae
Kódika

A vizsgált told folctli rósz
szár. levél,
levélnvél

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

virág

+

+

+

termés, mag

+

+

magkez-
deménv

+

+

+

+

+
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Módszerünk kifejlesztése során különböző beágyazó anyagokat próbáltunk ki.

II. táblázat
Beágyazó anyagok összehasonlítása fogyasztásos gyorsvizsgálathoz

Anyag neve, minősége

Methylcellusos.
Ph. Hg. VII.

Karboximetil-
cellulóz at.

Gelatina álba
Ph. Ph.Hg. VI.

Agar-agar at.
Tragacanthae
puli. Ph.Hg. VI.

Követelmények
A

+

+

(+)

+

+

B

+

+

(+)

+

_1_

C

+

+

+

+

+

D

(+)

(+)

+

E

+

+

+

+

F

(+)

(+)

+

(+)

A keverékek koncentrációja (°b)

3

3

5

6

6

6

6

6

7 9

9

10

10

10

10

Megjegyzések:
+ = megfelel az elvárásnak
(+) = csak részben felel meg az elvárásnak
jelzés nélkül = az adott körülmények között nem felel meg az elvárásoknak

Követelmények:
A: ne károsítsák a vizsgálandó növényi részeket, illetve ne befolyásolják a további munkát
B: a keverékek egyszerűen előállíthatok legyenek (vízzel duzzasztás, 90—95 °C-on)
C: különleges felszerelést, készülékeket ne igényeljenek
D: adott töménységben a megfelelő szilárdságot a növényi rész behelyezése után legkésőbb 10—15 percen

belül érjék el (hűtéssel)
E: a gyógyszerkönyvben (Ph.Hg.) hivatalos vagy könnyen beszerezhetők legyenek, bármely kórház részére

elfogadható áron
F: fagyasztott állapotban mikrotommal metszhetök legyenek és értékelhető metszetet adjanak

Valamennyi anyaggal és felsorolt koncentrációval a kísérleti növények 1-2-3 órás
áztatása után négyféle fixálási móddal készítettünk beágyazást.
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III. táblázat
Fixáló anvagok

Név

Carnoy I.
(Carnoy)

Carnoy II.

Formaldehid oldat
(10%)

Alkohol

Kódjel

C I.

c n.

F

A

Összetétel

Abszolút alkohol 60 g
Jégecet 10 g

Abszolút alkohol 60 g
Jégecet 10 g
Kloroform 30 g

Formaldehid (35%) 29 g
Desztillált víz 71 g

Abszolút alkohol 50 g
Desztillált víz 50 g

Fixáló tulajdonság,
me? je^vzés

legjobban bevált

jó

nem vált be (utána
nem metszhető jól
az anvag)

jó

Céljainknak legjobban az agar-agar gél felelt meg.
Azonos kísérleti körülmények között (áztatási idő, fixálás stb.) valamennyi mintából

a humán szövettanban alkalmazott paraffinblokkos beágyazást is elkészítettük. Ezzel
nemcsak az agar-géles beágyazással való összehasonlításra teremtettünk lehetőséget,
hanem mivel ezek korlátlan ideig eltarthatok, bármikor újra metszhetők. a helyi
dokumentációs bázis kialakításában döntő szerepük van.

IV. táblázat
Kísérleti növényi részek (illetve gyomormosóból nyert növényi részek)

beágyazásmódjainak összehasonlítása

Beágyazási
módok

agar-
agaros

paraffin-
blokkos

Előnyök

kis időigény
(60—75 perc)

korlátlan
ideig eltartható
nincs
hűtésigény

Hátrányok

a metszéshez fagyasztó
mikrotomot igényel;
a fagyasztás néha roncsolja a
sejteket;
nem tartható el az anvag
igen nagy időigény (30—40
óra)

A meghatá-
rozhatóság
pontossága

jó

jó

Alkalmasság
mikroszkópos

fotózásra

jó

jó

A beágyazott anyagokat metszés után tárgylemezre tettük, festettük, lefedés után
mikroszkóppal vizsgáltuk.
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V. táblázat
Gyógyszerek befolyása a szövettani és kémiai vizsgálatokra

Növény neve

Diffen-
bachia

Narium
oleander

Solanum
tuberosum

Solanum
dulcamarum

Chelidonium
május

Narcissus
spec.

Helleborus
niger

Datura
stramonium

Gyógyszerek neve, mennvisé^e m^-ban

Sevenal
(barbitursav
származék)

A

100
800

100
800

100
800

100
1000

100
1000

100
800

100
800

100
800

B

20
200

20
200

20
200

20
200

20
150

20
100

20
200

20
100

Seduxen
(diazepam
származék)

A

10
200

10
200

10
200

10
200

10
200

5
200

5
200

10
200

B

5
100

5
100

5
100

5
100

5
100

5
100

5
100

5
100

Frenolon
(benzo-
diazepin

származék)
A

15
200

15
200

15
200

15
200

15
200

15
200

15
200

15
200

B

5
100

5
100

5
100

5
100

5
100

5
100

5
100

5
100

Diphedan
(hidantoin
származék)

A

200
1500

200
1500

200
1500

200
1500

200
1500

200
1500

200
1500

200
1500

B

25
200

25
200

25
200

25
200

25
200

25
200

25
200

25
200

Aztatási idők órákban

1/2

+

1

+

+

+

+

+

+

+

+

2

+

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+

+

Megjegyzés:
Az első oszlop (A) értékei a szokásos napi terápiás adagot, illetve a biztosan toxikus dózist jelzik felnőttnél.

a másik oszlop pedig (B)
a) 3 éves gyermeknél. A gyógyszereket 30 g növényt tartalmazó, 105 ml. áztató folyadékba tettük;
b) ilyen koncentrációknál a klinikai képet a gyógyszer-intoxikáció uralja

A különböző növényi részek mikroszkópos felismerhetőségét jelentősen befolyásolja
az előkészítés: 1. aztatási idők; 2. fixálási módok; 3. beágyazás módja; 4. festés módja,
ideje (1. ábra). Ezeket mindig figyelembe kell venni betegtől nyert anyagok
vizsgálatánál is.

181



TERMESZÉT

biztosan

bizonytalan

nemismefftető
fel

1 — ^

— • — ~ - - ~ ^

— • " - - - - ^ .

130
I

60

levél,
szár,
termés

virág
vastagabb levélnyél
, mag

_ vS

1. ábra. Kísérleti anyagok mikroszkópos szövettani azonosíthatósága
az áztatási idő függvényében

Az V. táblázatban felsorolt gyógyszerek kísérletes körülmények között nem
befolyásolták az adott növényfajok szövettani vizsgálatainak az előkészítését (beágyazás,
festés stb.) és a mikroszkópos azonosíthatóságát sem. Ezek a tapasztalatok a klinikiimban
előforduló többes mérgezéseknél hasznosíthatók.

A növényi hatóanyagok és a velük együtt bejutott vegyszerek, gyógyszerek egymás
melletti kimutathatósága több tényezőtől függ. Legfontosabbak:

— az anyagok koncentrációja illetve koncentrációik aránya;
— az anyagok kémiai tulajdonságai;
— egymásra való hatásuk (kölcsönhatásuk).

Ha a kemikáliák mennyisége sokkal (a praktikumban nem ritkán több nagy ságrenddel
is) meghaladja a növényi hatóanyagokét a klinikai kép a gyógyszer (vegyszer)
intoxikációra jellemző, s ezt a növényi anyagok gyakorlatilag nem tudják befolyásolni.
A kémiai vizsgálatok is csak a gyógyszert mutatják ki, a növény hatóanyagait nem.
Azonos koncentráció esetén a kémiai tulajdonságok „vetélkedése" színesíti a képet, igen
megnehezítve az orvos munkáját is. Ekkor sokat segít, ha megkíséreljük a szövettani
azonosítást.
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Gyakorlati alkalmazások lehetősége, esetismertetések

A fagyasztasos gyorsvizsgálat időigénye 60—75 perc, és bármely kórház fagyasztó
mikrotommal felszerelt patológiai osztályán elvégezhető. Mivel hazai egészségügyi
intézményben — tudomásunk szerint — ilyen vizsgálatokat ez ideig nem végeztek,
néhány olyan esetet mutatunk be, amelyben az ismertetett eljárással segíteni lehetett.
Példáinkat azokból válogattuk, ahol:

— mind a fagyasztasos, mind a paraffinblokkos módszerrel történt vizsgálat;
— a szövettani megállapítások valamilyen módon ellenőrizhetők voltak (pl. az

osztályról utólag átadott, a beteggel behozott növénnyel, növényi résszel);
— szövettani bázis megfelelő anyaga rendelkezésre állt (összehasonlítás lehető-

sége).

2. ábra. Diffenbachia sp. (Araceae) levél keresztmetszete

IS?
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1. A diffenbachia hazánkban kedvelt szobanövény, általában kisebb gyermekek
rágják meg, így alakulnak ki a jellemző tünetek. B. K. négyéves, szája, nyelve duzzadt,
apróbb-nagyobb felmaródásokkal borított, nyelési képtelenség, fájdalom a vezető
szimptómák. A szájüregben illetve a gyomormosó folyadékban talált növényi
maradványok és a jellemző klinikai kép bizonyították a növény elfogyasztását. Az
alkalmazott terápiára a gyermek állapota egy hét múltán sokat javult, később
panaszmentes lett.

A szakirodalom a tünetekért — az egyéb anyagok mellett — elsődlegesen a
növényben nagy mennyiségben lévő kálcium-oxalát rafid kristályokat tartja felelősnek.
ezek az Araceae család más tagjaiban is előfordulnak. Az ún. robbanó-lövö sejtekben
található kálcium-oxalát tűk mellett találtak szabad oxálsavat is. amely ismert toxikus
anyag. A Heim Pál Gyermekkórház toxikológiai osztályának adatai szerint
gyermekkorban a leggyakrabban mérgezést okozó növények közé tartozik. Az
esetanyagból mutatunk be a 2. ábrán. Az egysoros epidermis rétegben sztómák láthatók.
Alatta parenchyma-sejtek, több intercellulárissal. A gyomorból kivett anyagokban más
kristályokat nem találtunk. Ez a kép a szövettani bázis egy órás áztatásával jó
megegyezést mutat.

3. ábra. Solanum dulcamarum L. (Solanaceae) keserédes csucsor
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2. Solanum dulcamarum L. (Solanaceae) kesercdes csucsor
Hazánkban nyirkosabb, tápdúsabb helyeken előforduló közönséges gyomnövény,

kúszó szárán füzérszerű fürtökben lilás virágokkal, amelyekből előbb zöld. majd éretten
vörös színű, sok magvú bogyótermés alakul (3. ábra). Legfontosabb alkaloidjai közé
tartozik a soladulcin. A toxikus hatású alkaloidtartalom a kesernyés ízű. éretlen
bogyótermésben a legmagasabb, az érés során ennek mennyisége csökkea (Az érett,
édeskés, piros bogyótermésekben gyakorlatilag nincs vagy csak nyomokban található.)
A fentiek miatt is halálos, véletlenszerű mérgezést igen ritkán okoz. Egyes szakcikkek
szerint ötnél több bogyó és/vagy nagy mennyiségű érett termés elfogyasztása után kell
csak méregteleníteni.' Szerintünk mindig szükség van erre, mert nem tudhatjuk teljes
bizonyossággal, hogy mit és mennyit evett a beteg, másrészt pedig az egyéni
különbségek (életkor, általános állapot stb.) jelentősen módositliatják a hatását. Talán
nem érdektelen megemlíteni, hogy az Alföld egyes részein a Solanum nigrumot (fekete

4. ábra. Solanum dulcamarum (Solanaceae) (termésrészlet)
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5/cr d/>ra. Solanum Dulcamanim. Szátreszlet

5/b ábra. Solanum dulcamanim. Termésrészlet
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csucsor) ördög csucsor néven ismerik, de másutt ugyanígy nevezik a Solanum dulca-
marumot is. Több helyen ebszőlőnek nevezik a fekete csucsort, és a keserédest is.

B. Zs. hároméves gyermeknél az előzmények alapján nem lehetett kizárni a Solanum
dulcamarum fogyasztását. A gyomormosó folyadékban talált anyagokat előkészítés után
vizsgáltuk. Ez termésfoszlányokat, magdarabkákat, kisebb mennyiségben szárrcszletekct
tartalmazott. (A 4. és 5. ábrán ezeket mutatjuk be.) A leghasználhatóbb diagnosztikai
bélyeget a termésrészlet adja: a Solanaceae családra jellemző maghéjszerveződés látható.
Vékony falú parenchyma sejtek, alattuk szőrszerűen módosult maghéjepidermis. néhol
kősejtek maradványai uralják a képet. Szerencsére a gyermek laborértékciben lényeges
eltérés nem volt, általános állapotát is kielégítőnek találták. Az alkalmazott terápia
hatására állapota teljesen rendeződött, gyógyultan távozott.

3. Physalis alkekéngi L. (Solanaceae) Kínai lámpácska
Hazánkban vadon előforduló, díszkertekbea parkokban is ültetett, szubmediterrán

eredetű növény. Színes termése, ága igen kedvelt a szárazvirág kötészetben.

6. ábra. Physalis alkekéngi L. Termésrészlet
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TERMESZÉT

7. ábra. Physalis alkekengi. Magrészlet

Esetünkben A. A. hároméves tünet- és panaszmentes szolnoki kisfiút hozták be szülei.
akik nem tudták, evett-e gyermekük (és mit) a szobában lévő növényekből. A
gyermekorvos kérte a gyomormosó folyadék gyorsvizsgálatát. Leírás: kb. 150 ml-nyi
zavaros folyadékban narancsszínű, apró magvak, nyálkás. rózsaszínes-fehéres
foszlányok.

A vizsgálat előkészítése: a gyomormosóból kivett magvakat illetve foszlányokat
desztillált vizes átöblítés után, 15 perces Carnoy I fixálást követően frissen készült
6%-os agar-gélbe helyeztük. A 15 perces hűtés után fagyasztó mikrotomos metszés.

a) a 6. ábrán termésfal részlete látható jellemző struktúrával
b) a magok metszetén parenchyma sejtek. A Solanaceae család egyes tagjainak

magjára jellemző szőrszerűen módosult maghéjepidermis itt is megfigyelhető (ez a
diagnosztikai bélyeg megkönnyíti a felismerést) (7. ábra).

Vélemény: a gyomormosó folyadék makroszkópos és mikroszkópos szövettani vizs-
gálata együttesen valószínűsítik a kérdéses növény (Physalis alkekengi) elfogyasztását.
Megjegyzés: a gyermekorvos utóbb átadta vizsgálatra a gyermek felvétele után behozott
növényi részeket. Ez megerősítette a szövettani eredményt.

A gyermek 24 órás bentléte alatt teljesen tünet- és panaszmentes volt. A növény
elfogj asztása és a beteg felvétele között kb. egy óra, a gyomormosó folyadék átvétele
és a véleményközlés között 65 perc telt el.

Az irodalom szerint a fenti növény rhizomájában (föld alatti szár) pirrolidin és
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szekotropán alkaloidok vannak (ezek mérgezőek), de a föld feletti rész gyakorlatilag
alkaloidmentes, itt physalin nevű keserűanyagot írtak le. Több külföldi toxikológiai
tájékoztató szolgálat anyagában a viszonylag gyakori fogyasztás ellenére sem fordult
elő súlyos mérgezés a növény termésével, csak gastrointes-tinális (emésztőrendszeri)
tüneteket tapasztaltak — émelygést — gyermekeknél.

Tapasztalataink szerint nem várható eredmény illetve nem adható adekvát válasz:

— ha 2 óránál régebben került a növényi rész a szervezetbe (élettani okok miatt
kivételek lehetnek);

— ha a gyomormosó folyadékból illetve hányadékból nem szakszerű a
mintavételezés (nem növényi részt küldenek vizsgálatra, túl kevés anyagot
biztosítanak;

— ha bizonytalan szöveti kép esetén nincs összhasonlítási lehetőség (hiányos vagy
nincs megfelelő szakirodalom).

Adatbankunkban jelenleg 16 növényfaj közel 600 preparátumát őrizzük (benne
esetanyagainkat is). Segithetnek növényi mérgezések gyors felismerésében vagy azok
kizárásában.

A szerzők köszönik a Heim Pál Gyermekkórház Toxikológiai Osztályának, a Hetényi
Géza Kórház Gyermekosztályának, a Kecskeméti Kórház Gyermekosztályának az eset-
ismertetések átengedését, osztályos adataik feldolgozásának és közlésének engedé-
lyezését; a Hetényi Géza Kórház Patológiai Osztály, Kórbonctani Osztály, Orvosi
Könyvtár és a Sürgősségi Osztály kollektívájának megértő támogatását: a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem Gyógynövény- és Drogismereti Intézet munkatársainak
segítségét.
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