A t i s za f a s z e r e p e A g a t h a C h r i s t i e m ű v e i b e n

„– H
Hogyne, hogyne... Szóval, megmérrgezték?
– Dee meg ám! Sőt,
S mi több
b... ezt nagyyon kérem, kezelje egy
yelőre bizallmasan... leemerném
fogaddni, tudom, mi volt a méreg!
m
– Uggyan?!
– Taxxin, fiacskáám. Taxin!
– Taxxin?! Most hallom elősször.
– Neem csodálom
m. Felettébb
b szokatlan…
…(…)
– Tisszafabogyó....?!
– Azz. Vagy levéél. Igen mérrgező. A taxxin, természzetesen, az alkaloidája…
a
…(…)
– Noos, igen ritkaa az ennyiree gyorsan haató méreg”
Ezenn néhány idéézet Agathaa Christie Eggy marék ro
ozs című kö
önyvéből száármazik. A
könyyvben többfé
féleképpen megjelenik
m
a tiszafakép
pe. Mr. Forttescue és cssaládjának otthona
o
a
Tiszaafakunyhó, mely nevét a kertben álló öreg tisszafáról, valamint a házzat körülvev
vő
tiszaffa bokrokróól kapta. Azz első gyilkoosságot a tisszafából nyeert méreg, a taxin segíttségével
köveették el. Halálának oka:: légzéseléggtelenség. A főszereplő halála nem
m egészen 3 óra
leforrgása alatt bekövetkeze
b
ett, ez is bizoonyítja a mééreg hatásosságát.

A tiszafa jelleemzői:
A tisszafa latin neve
n
Taxus baccata.
b
A ttiszafélék (T
Taxaceae) családjába
c
taartozik. Nép
pi
elnevvezése tiszaafenyő, haláálfa. Évelő , tűlevelű , 10-20
1
méterr magas örökkzöld fa. Laassan
növőő , ellenben igen hosszú
ú életű: egyees példányaai 500-1000 , esetenkénnt 2000 évesek.
Tűlevvelű , kétlakki fák a tiszzafélék. Levvelei fésűsen
n állnak. Haajtásai vékonnyak , hajléékonyak.
A poorzós virágook magányosan állnak a levelek hó
ónaljában, pikkelyszerű
p
ű fellevelekk
kel.. 2-3
évig z
zöldek , bará
ázdáltak. Rü
ügyei

Tobozztermő, de toboza
t
nincs vagy tökééletlen Az érrett

magot húsos magköpeny (arillus) burkolja , mely pirosas színű. Ezen része a növénynek
alkaloidmentes.
Faragásra igen alkalmas. Mérsékelt és meleg égövön elterjedt. Gyakran megtalálható
erdőkben, ligetekben, parkokban. Dísznövényként ültetik. Előfordulása: Nyugat-, Középés Dél-Európában, Északnyugat-Afrikában, Észak-Iránban, Délnyugat-Ázsiában honos.
Magyarországon is őshonos, középhegységeinkben fellelhető. Igen ritka az Amerikában
helyenként előforduló amerikai tiszafa (Taxus brevifolia) ,melyet később még a tiszafa
felhasználásánál megemlítünk.
Hatóanyagai: a növény mérgező tulajdonsága már az ókorból ismert.
Egy kis történelem: „Elejétől fogva az emberek a tiszafát mérges hatásánál fogva
halálfának nevezték. Arisztotelész, Julius Caesar , később Pracelsus , s egyebek példákkal
bizonyítják , hogy a tiszafa alatt elaludt emberek meghaltak , a fának levelét megevett
ökrök, tehenek megdöglöttek… Egy anya három apró gyermekének, akikről azt hitte ,
hogy gilisztásak, a tiszafa leveliből nagyobb mennyiséget beadott, akik nyomban
nyughatatlanok, haloványak , hidegek , bódultak , eszelősek ,lettek , és néhány óra ,úlva
mind meghaltak.”- állt Kubinyi Ágoston 1842-ben megjelent könyvében.
Egyes leírások szerint a tiszafa kivonatát nyílméregként használták. Plinius és
Dioszkoridész a fa árnyékában való tartózkodást is veszélyesnek tartotta.
A piros magköpeny kivételével a növény minden része ( tűlevél, kéreg, mag) mérgező.
A mérgezés tünetei: Súlyos mérgezésben a tünetek gyorsan kifejlődnek: izgatottság,
hányás, hasmenés. Vesekárosító hatás, vérvizelés jelentkezik. Az idegrendszeri tünetek
görcsökben, izomrángásokban, nehéz légzésben nyilvánulnak meg. Keringési és légzési
zavarok, eszméletvesztés, kóma alakul ki. A halál oka légzésbénulás.
Az állatok érzékenysége fajonként változó. Legérzékenyebbek a szamár és a lovak.
Vemhes állatoknál vetélést okoz.
(Elsősegélynyújtás:Hánytatás, hashajtás. Tej, tea, kávé itatható a beteggel. A testet
melegítjük.
Orvoshoz kell fordulni.)

Közöönséges tiszzafa (Taxus baccata-1.kkép) és az am
merikai tiszzafa (Taxus brevifolia-2
2.kép)

A tiszafa kém
mia anyag
gai:
A maagköpeny kivételével
k
a tiszafa minnden része – még a leh
hullott elsárggult tűlevelek, vagy
a fa fűrészporaa is – erőssen mérgezző diterpén típusú tax
xán származ
azékokat tarrtalmaz..
Ezekkből a haláloos mérgekb
ből (taxin, t axicin, taxifillin, taxak
katin, baccaatin stb) nyeerhető ki
korunnk egyik haatékony rákeellenes szerre a taxol.
Az alkaloid narkkotikus hatáású, légző- éés keringésiiközpont-béénító. A taxaakatin szívm
méreg.
Súlyoos mérgezésben a hatása pillanatook alatt kialaakulhat. Leg
gmérgezőbbbek a tűleveelek (12% hhatóanyag), ezek főzetee már veszéélyes lehet. 20-30
2
mag elfogyasztá
e
ása szintén halálos
h
dózissnyi mérgett tartalmaz. A levelek hhatóanyag-taartalma évszakonként vváltozik, téllen
magaasabb, nyároon alacsony
yabb.
Taxiin:
Ném
met kémikusoknak sikerrült vegyi úúton tiszta állapotban
á
a tiszafa tűibből izolálni.. Maga a
méreeganyag a tiiszafa leveleiben kötvee, mint alkaaloid fordul elő. A tisztta állapotú anyag, a
taxinn nem kristáályosodik és
é tiszta fehhér, szagtalaan, erősen kesernyés
k
íízű, vékony
y lapokat
alkott, melyekeet nagyon könnyű sszétdörzsöln
ni. Mérgezző hatását illetőleg tipikus,
úgynnevezett szzívméreg, 0.004-0.005
0
5 g elegen
ndő, hogy kísérleti nnyulaknál a halált
(szívvbénulás) előidézze.
e
Miután a méreghattás a tiszafa tűinekk eddig taapasztalt
méreeghatásával megegyezzik, ez az anyag a Taxus
T
bacccata tulajdoonképpeni mérgező
m
vegyyülte.

Bacccatin:

Taxaakatin: glikkozid típusú
ú vegyület , nagyrészük
k mérgező hatású.
h

Haláálos méreegtől a gyógyításig::
Taxool (Paclitaxxel): a tiszaffa legtöbb hhatóanyaga halálos
h
méreg , azonban
an belőle nyerhető
ki koorunk egyik leghatékon
nyabb rákelllenes szere a taxol. A taaxol az oreggoni tiszafaa (Taxus
breviifoli) kérgébből izolálhaató. Felfedezzése óta sik
keresen fejleesztettek gyóógyszereket a
mellrrák és a peteevezeték-ráák kezelésérre , ami a tisszafa egy új , fontos alkkalmazási teerületét
tárja fel.
Hatáása: a mikrottubulusok minden
m
eukaarióta sejt alkotóeleme
a
i, kb. 25 nm
m vastag üreeges
képzződmények, egy jobbmenetes röviddméretű és egy balmen
netes hosszúúmenetű hellixből

állnaak. Alapegysége, a tubu
ulin nem egyységes, meg
gkülönbözteetünk alfa- éés béta-tubu
ulint ,
ezek heterodimeer (két, külö
önböző) párt
rt
alkottnak. Fontoss szerepet tö
öltenek be a
sejt ééletfolyamaataiban, így a mitózis
soránn is. A szabad és a depo
olarizált
tubullin fehérjékk egy időben
n
megttalálhatók a sejten belü
ül ,
mennnyiségük eggyensúlyi álllapotban
van. A taxol ezt az egyensú
úlyi állapotoot
tolja el a mikrottubulusok
mennnyiségének növeléséveel,
sztöcchiometrikuusan kapcsolódik a
beépült alfa-tubuulinhoz, azaaz nem a miikrotubulussok felépülését, hanem lebomlását
akaddályozza. A mikrotubulusok a mitóózisban betö
öltött szerep
pük révén a rákos sejtek
k
szapoorodásában elengedhettetlen jelenttőségűek. A taxollal eztt a funkciótt lehet gátolni,
amelly által a rákkos sejtek téérnyerése viisszaszoríth
ható.

A fent említettek magyarázatot adnak Agatha Christie azon kijelentésére , hogy a mérgezés
nem sztrichninnel , hanem a tiszafa taxin mérgével hajtották végre. A két méreg azonos
tüneteket produkál (izomgörcsök ; heves, görcsös rohamok , nehézlégzés ; végül fulladás).
De az első egy óra elteltével vezet a klinikai halálhoz , míg utóbbi-a regényben leírtak
szerint- 2-3 óra elteltével okozta a halálos fulladást.
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