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Mérgező növények, növényi mérgek
(ricin, hioszcin, atropin, diamorfin)
BIOLÓGIAI ÉRDEKESSÉ

A mérgezésekkel, a mérgek fizikai és kémiai tulajdonságaival a mérgek tudománya, a
toxikológia foglalkozik. Méregnek nevezünk minden olyan anyagot, amely az élő szervezettel
érintkezve abban károsodást, betegséget, esetleg halált idéz elő. A gyakorlatban azonban csak
azokat az anyagokat tekintjük méregnek, amelyek csekély mennyiségben is súlyos
egészségkárosodást, vagy halált okoznak. Eredetük szerint lehetnek állati, növényi ásványi
vagy szintetikus mérgek.
Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet adatai alapján megállapítható, hogy a
növények által okozott mérgezések száma évről-évre emelkedik és főleg a kiskorúaknál (15
év alatt) nagyszámban fordul elő. Világviszonylatban a növényi mérgezések, a mérgezések
10%-át képezik. Hazánkban ez az arány 15% felett van (2002. év).
Mérgező az a növény, amely igen kis mennyiségben zavart, rendellenességet, vagy
káros elváltozásokat okoz az egészséges ember vagy állat szervezetében.
A mérgezések súlyossága az elfogyasztott mérgező növény mennyiségétől, a
felhasznált növényi részektől, az elfogyasztott készítmény formájától (vizes kivonat, tea,
alkoholos kivonat, szárított porforma), valamint az alkalmazás helyétől (külsőleg, belsőleg)
függ.
A növények mérgező hatását meghatározó „tényezők”, egyrészt az általunk választott
a növényekhez, illetve azok hatóanyagaihoz (hatóanyag komplexumához) kötődnek, másrészt
az érintett szervezetek belső biológiai sajátosságai határozzák meg, amelyek adottak és kevés
kivétellel állandóak.
A mérgező (nem kívánatos) hatások lehetnek átmenetiek, vagy tartósak, súlyosak,
amelyek általában később, a felhasználás után jelentkeznek, és visszafordíthatatlan károsodást
okoznak.
A növények által okozott mérgezések azoknak a káros elváltozásoknak az összessége,
amelyeket a mérgező hatóanyagot, illetve hatóanyagokat tartalmazó növények, vagy azok
részeinek (drogok) elfogyasztása következtében lépnek fel.

A növények biológiai hatásuk alapján (és az adag figyelembe vételével) a következő
csoportokba sorolhatók:
1. Mérgező növények, melyek egyáltalán nem használhatók gyógyászati célokra és
csak károsító hatással rendelkeznek.
2. Erős hatású növények, amelyek kis mennyiségben kedvező, gyógyszerhatást
fejtenek ki, azonban az adag túllépése, vagy a növény hosszú ideig történő
alkalmazása mérgezésekhez vezet.
Ezek házi szerként nem alkalmazható növények.
3. Enyhe hatású növények azok a növények, amelyeknél kedvezőtlen hatások nem
jelentkeznek, illetve nem veszélyesek.
4. Teljesen veszélytelen növények ezek a biztonságosan használható gyógynövények.
A növények hatásait (gyógyszeres, toxikus) a bennük található hatóanyagok fejtik ki.
A növényi hatóanyagok, a növényi drogban található vegyületek, amelyek a növény általános
anyagcseréje révén képződnek. Mérgező növényeknél a mérgezést előidéző vegyi anyag. A
növényekben található hatóanyagok ismerete (a megfelelő kivonási eljárások alkalmazása
mellett) fontos az emberi és állati szervezetekre károsan ható anyagok hatásának elkerülése és
megelőzése érdekében. GA BIOLÓGIAI ÉRDEKESSÉGEK 2014. június
Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet adatai alapján megállapítható, hogy a
növények által okozott mérgezések száma évről-évre emelkedik és főleg a kiskorúaknál fordul
elő. A növényekkel történt mérgezéseket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a mérgezések
tetemes része gyerekekkel történt. Az 1-4 éves korosztály a növényi mérgezések 60%-át, az 514 éves korosztály pedig a 12%-át képviseli. Világviszonylatban a növényi mérgezések, a
mérgezések 10%-át képezik. Hazánkban ez az arány 15% felett van (2002. év).
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A táblázat alapján az
a alkoholm
mérgezés után
u
a gom
mbákkal (55,15%),növéényekkel
(4,34%)), egyéb (issmeretlen) anyagokkal
a
(3,51%) tö
örtént véletlen mérgezéések fordulttak elő a
legnagyyobb gyakorrisággal. A férfiak és nnők aránya általában
á
kö
özel azonos,, növények esetében
azonbann a férfiakk az érintettebbek. A 177 esetb
ből 15 eseet abúzus kkövetkezméényeként
megjeleenő mérgezéés, ami hallu
ucinogén nöövények fog
gyasztását jelenti.
A növényi mérgeknek számos csooportját tarttjuk számon
n. A hatóannyagok toxiikológiai
szemponntból a kövvetkező főbb
b csoportokrra oszthatók
k:
- Alkaloidok
- Aminosavvak
- Glikozidok
- Szaponinook
- Illóolajok
- Toxalbum
minok
- Terpenoiddok
- Furokumaarinok
- Poliacetiléének
- Savak
A toxalbuuminok cssoportjába

tartozik

például a ricin, melynek nevéhez
n
fűűződik a
Markovv gyilkossáág. Georgi Markov, a bolgár
kommunnista

renddszer

ellen

küzdő

író,

a

buszmegállóban váárakozott, amikor
a
hirttelen úgy
érezte, hhogy valam
mi megcsípi a combját. Gyorsan
megforddult és eggy esernyős férfit láátott, aki
elnézéstt kért a megbökésér
m
rt és máriss tovább
sietett. N
Néhány óráával a után,, hogy hazaaérkezett,
Markovv

köhögni

és

hány
yni

kezdeett,

erős

lázroham
mai voltakk. Hamarossan vért kköpött, a
mentők

kórházbaa

szállítottták,

gyom
morrontás

tünetei mutatkoztaak rajta. Háárom nappaal később
meghaltt. A bolggár ellenzééki combjáában az
orvosokk másfél milliméter átmérőjűű üreges
golyócsskát találtakk, amely a jelek szeerint 450
mikrogrramm ricintt tartalmazott.
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A ricin rendkívül mérgező fehérje, mely a ricinus növény magjából vonható ki. A
ricinus egyéves növény, fél métertől akár három méter magasra is megnő. Babszem méretű
sötétbarna magjai szürkésfehéren erezettek. Igen hatékony méreg: egy felnőtt ember
meggyilkolásához akár hetven mikrogramm is elegendő – ez a mennyiség körülbelül egy
sószemcsének felel meg. Mivel már kis mennyiségben is kifejti hatását, a biológiai fegyverek
egyik hagyományos hatóanyaga.
Az atropin egy tropán vázas vegyület, mely az
alkaloidok csoportjába tartozik, és főleg nadragulyából vonják
ki. A maszlagos nadragulya vagy nadragulya hazánkban
leginkább a bükkös vágásterületeken jelenik meg. Cserje
nagyságú, de lágyszárú évelő növény. A mérsékelt öv egyik
legmérgezőbb

növényfajtája.

Népies

nevei:

álomhozófű,

farkasbogyó, farkascseresznye, mérges cseresznye, bolondítófű,
szépasszony füve, veszett fű, ördögfű.
A tropán-vázas alkaloidokat (atropint, L-hioszciamint és belladonint) legnagyobb
mennyiségben a bogyó tartalmazza és ezért súlyosan mérgező. A levél virágzás idején, napos,
nyári időben, a gyökér 2-3 éves korában, ősszel vagy tavasszal tartalmazza a legtöbb
hatóanyagot.
Az atropin nyelési nehézséget és csökkent váladéktermelést okoz. Izgatja a központi
idegrendszert, növeli a szívfrekvenciát.
A szemészetben sugárizom-bénítónak használják, mert átmenetileg bénítja az
alkalmazkodási reflexet, valamint pupillatágító. Hatása lassan cseng le, tünetei akár két héten
át is jelentkezhetnek.
Az atropin tartalmú növényeket a keleti népek már régóta ismerik, kábítószerként,
altatóként és nyugtató formájában is használták. A XVI. században elsősorban az olasz nők
szépítőszernek tartották a nadragulyát, mivel a benne lévő atropin tágította a pupillát.
Széleskörű használata a gyógyításban csak a múlt században terjedt el, ma is sok
területen előforduló gyógyszer. A gyulladásos megbetegedések ellen és izomgörcs oldására is
felhasználják asztmás állapotban. Jó hatású gyomorfekély esetén, mivel csökkenti az
elválasztást.
A hioszcin, vagy szkopolamin, szintén az alkaloidok csoportjába tartozik, melynek
hatása hasonló az atropinéhez. A burgonyafélékben található meg. Előfordul a nadragulyában,
a beléndekfélékben és a csattanó maszlagban is.
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A csattanóó maszlag országszerrte gyakorii növény. Virágai feehérek, tölccséresek,
tokterm
mése eleinte zöld, majd éretten barnnás színű, so
okmagvú.
A növény apró,
a
feketee, mákszem
mszerű magjainak elfog
gyasztása düühöngést váálthat ki.
A levellek zavartságot, érzék
kcsalódást, bódultságo
ot, aluszéko
onyságot iddéznek elő.. Súlyos
esetben kóma is beekövetkezheet.
A heroin (C21H23N
NO5) (diaccetil-morfin
n) egy félszintetikus morfinszáármazék;
farmakoon. Illegálissan, mint kábítószer
k
teerjedt el; leeggyakrabban inhalálvva (elpárolo
ogtatva a
légutakbba juttatva)) vagy inttravénásan (gyűjtőérbee

fecsken
ndezve) hassználják. A heroin

gyorsann kialakítja a függőségeet, legyen szzó testiről vagy
v
lelkiről. Miután ellmúlik a haatása alig
pár óra múlva előjööhetnek az elvonási
e
tünnetek:
•

nyuggtalanság

•

erőss ízadás

•

hideegrázás

•

remeegés, görcsö
ök

•

leveertség, féleleem

•

erőss fájdalmak

•

zavaart tudat, ak
kár hallucinááció

T
Története nem
n
nyúlik vissza olyyan régi időkig, mint a kokainé.. Az 1800--as évek
legvégéén állította elő előszzör a BAY
YER gyóg
gyszergyár, többek kö
közt azok számára
kezeléskként, akik a morfium
mtól voltakk függőek. A heroin úgy lépettt be a fo
ogyasztói
társadallomba, mintt orvosság: az 1850-ess években úgy
ú gondollták, hogy m
morfiummaal fogják
tudni keezelni az ópiumfüggők
ó
ket. Ez azoonban elődjénél is bizonyítottan eerősebb füg
ggőséget
okozott. Szinte nevvetséges módon,
m
de a heroinprob
bléma kezellésére is piiacra került egy ma
metadonnként ismerrt, még a heroinnál is errősebb függ
gőséget oko
ozó szer.
K
Korábban a heroin ink
kább taszítóó volt, min
nt vonzó az
emberekk körében, azonban ez megváltoozott jelen korunkra
k
a
népszerrű magazinook és egyéb
b népszerűsíítések hatássára (ugyan
ez történt az LSD--vel is, amitt a ’60-as éévekben a rocksztárok
r
népszerrűsítettek).
Fotósokk, divattervvezők, kliippek a T
TV-ben, ezek
e
mind
segítetteek abban, hogy
h
ez a kábítószer népszerűv
vé váljon a
fiatalokk körében.
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