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III. WYODRĘBNIENIE TRUJĄOEJ SUBSTANCJI - ORELLANINY *) 

Z Wojewódzk'iej Stacji Sani,tarno-Epidemicilogicznej w Poznianiu 

Wyodrębniono z zasłonaka rudego, w możliwie najczystszej 
postaci, jad grzybowy, który autor nazwał orellanina oraz 
zbadał jego właściwości. 

OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANYCH METODACH BADAŃ 

Jad wyodrębniłem przy zastosowaniu klasycznej metody ekstraikcji 
w aparacie Soxhieta. 

W pra,cy preparatywnej, mającej na ce'lu uzyskanie sulilimującego pro
duktu termicznego rozkładu orellaniny, zastosowano mikroelektrofHt włas
nego pomysłu, opi:sany przez Grzymałę i Fiksińskiego w Postępach Hi
gieny i Medycyny Doświadczalnej 14, 6919~702, 1960. 

Przy identyfikowaniu jadu posługiwałem się badaniami toksykologicz
nymi, przepmwadzonymi na zwi,e,rzętach, głównie kotach. W każdym też 
przypadku padnięcia zwierzęcia przeprowadzałem 'badania anafomopato
logiczne ,połączone zawsze z badaniem histologicznym narządów, przede 
wszystkim nerek i wątrdby. 

Przy określaniu cech fizykochemicznych odkrytego jadu, korzystałem 
w kilku przypadkach z pomocy zakładów teoretycznych Wyższej Sikoly 
Rolniczej w Pomaniu, Akademii Medycznej w Poznaniu i w Szczecinie 
oraz Uniwersytetu Warszawskiego . 

WYODRĘBNI1ENIE CZYSTEJ SUBSTANCJI 

Punktem wyjścia mej pracy były rezultaty badań z lat 1952-1955, 
z których wynikało, że trujące owocniki zasłonaka, zarówno w stanie 
świeżym, jak suszonym i gotowanym, oraz że trujące właściwości po
siada również -odwar z grzybów i że nawet kil'kugodzinne •gotowanie 
i wieloletnie prz,echowywanie grzybów w postaci suszu nie niszczy · za
wartych w nich jadów (tabela I). 
Wynikało z tego, że .przy wyodrębnianiu trującej substancji można 

bez obawy użyć zabiegów termicznych, w grainica,ch co najmniej do 100°. 
Z różnych, stojących do dyspozycji, używanych w preparatyce, orga

nicznej metod, zastosowałem do wyodrębnienia trucizny ekstrakcję z~ 

*) Oma,wiane w pmcy tabele oraz wykaz piśmiennictwa, ze względu na tru,d
ności natury techniczn2j, nie zostały wydrukowane i znajdują się do wglądu 
w Ośrodku Dokumentacji Głównej Biblioteki Leka:skiej, Warszawa, ul. Chocimska 22. 
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pomocą aparatu Soxhleta. Przy ekstrahowaniu użyłem następujących roz
puszczalników organicznych: eteru etylowego, eteru naftowego, acetonu, 
chloroformu, benzenu, allmholu metylowe,go, alkoholu etylowego, octanu 
etylu, kwasu octow~go oraz wody. Każdora,z,owo, po zakończeniu ekstrak
cji i odparowaniu rozpuszczalnika, przeprowadzałem z każdym wycią
giem badania biologiczne na zwierzętach. Takie same też badania wy
konywałem zawsze z ekstrahowaną pozostałością (tabela I). Nie pomi
nąłem 'też ani razu tbadań mikroskopowych uzyskanej, po odparowaniu 
rozpuszczalnika, wyekstrahowanej ,pozostałości. Wkr9tce uzyskałem też 
bardzu za,chęcające wyniki: przy użyciu metanolu, r-ozpuszczalnika dru
giego z kolei po eterze etylowym, otrzymałem po kilkudzie.sięciogodzin
nym ekstrahowaniu, bardz•o silnie trującą dla zwierząt frakcję . Okazał0 
się nadto, że w osadzie, po ,odparowaniu metanolu, znajdują się liczne 
krystaliczne twory tzw. sferolity (ryc. 1), które po ponownym rozpusz
czeniu w alkoholu metylowym, zawierającym ni,eco wody i ponownym 
odpar,owaniu rozpuszczalnika, wypadały w postaci igie lk,owych, przeważ-

.

·. •· ... ·.·.·. ·.'. p 

Ryc. 1. Uzyskane z wyciągu metanol owego twory k ryst aliczne, w post ac i sf eroli tów 
(,POW. 1 : 120). 

nie w związki układających się kry ształków. StwierdzilEm dalej , że po
zostałości krysta'liczne, w miarę oczyszczania ich z innych domieszek, 
stawały się bardziej trujące. Przy dostatecznie długiej ekstrakcji alko
holem metylowym, przekraczającej 70 godzin, €kstrahowana pozostałość 
zatracała całkowicie swe cechy toksyczne. 

Stwierdzenie, że rnzpuszczalność kryształków w wodzte zal,eży od jej 
pH i że w roztworach alkalicznych {amoniaku, ługu sodowego i potaso
wego) kryształki łatwo się r,ozpuszczają, a następnie przez zadanie kwa-• 
sem octowym dają się wytrącać, wykorzystałem do oczyszczania trującej 
substancji, otrzymując ją ,ostatecznie w czystej postaci krystalicznej 
(ryc. 2). 
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ore1laniny (r;ow. 1 : 80). 

Ze 100 g za s łonaka rudego, wys us~onego do stałej wagi i dokładnie 
sprnc:zkowanego, -o trzymywał-em ,przeciętnie 1,0-1,2 g białoszarego kry
stalicznego prc.szku. Wyodrębniony związek, nazwałem ,or,eUaniną -od ła
ciń:okiej nozwy gatunkowej zasłonaka rudego - Cortinarius orellanus . 

.Nal eży tutaj pod·kreślić , ż e opisana met-oda uzys'kiwania :orellaniny jest 
jednak mało wydajna, gdyż jak wynikał,o z porównania trujących dawek 
{L.D. EO), wysuszonych d,o stałej wagi i sprn:szkowanych grzybów z jed
n2 j, a krystalkznego związku z drugi-ej strony, uzyskuj,e się zaledwie 
403/n całej il-ości zawartych w zasl!onaku rudym trujących substancji, 
głównie na skutek strat powstałych przy oczyszczaniu pr-eparatu.. 

Z d 2. lszych obliczeń wynikało, że Jed en średniej wielkości owocnik 
t ego gatunku grzybów zawiera ,około 15-20 mg o rellaniny. 

B a dania t,oksykologiczne orellan ny 

Celem uzyskania dokładneg,o obrazu zatrucia c-r-ellaniną, wykonano 
sze reg badań na materiale zvvierzęcym (koty, świnki morski,e, białe mysz
ki). K:ity otrzymywały truciznę drogą doustną, mys:oki w inje'kcjach pod
skórnych, a świnki d•cotrzewnowo (tabela I) . 

Zmiany ;rnatomopa tolcgiczne <:,ekcjonowanych zwierząt, po.parte b ada
niami histolcgicznymi narządów (szczegół,owo opisane w cz,~ści toksyko
logiczn ej), wyka za ły, że na skutek zatrucia orellaniną d0>ch:odzi do iden
ty cznych zmi :m jak przy zatruciu całymi grzybami, przy czym zmi any 
te dotyczą glównk~ ner,ek, ponadto wątr O'by, nadnerczy, trzustki, żc
łąd'ka, j2lit, ś1iniam·k, jąder względnie jajników, śl-edzi-0>ny i grucz.:Jłów 
chł-onnych . Orellanina u.szkadza również śródbłonek naczyń krwionośnych 
i .i·Est równie·ż przyczyną licznych wyhrnczyn i wylewów krwawych do 
różnych narządów. 
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Srednia dawka śmiertelna '(L.D. 50) , wg Kiirbera wynosi u kotów 
4,9 mg/1 kg, u myszek 8,3 mg/1 kg, a u świnek w przybliżeniu również 
<>koło 8 mg/1 kg (ta1be'1a II, Ul, IV). 

W swym działaniu to;ksycznym na organizm zwierzęcy ujawnia oreHa
nina si'lne właściwości kumulatywne. Przeprowadzone przez nas doświad
czenia na świnkach morsJdch dowodzą, że jad w dawkach 3 mg/kg wy
raźnie kumuluje się, nawet gdy jest podawany w odstępach 5-dniowych 
(tabela V). 

Orerlanina w stężeniu 3 m 1t1/o, przy temperaturze 37° nie hemolizuje 
in vitro zawiesiny krwinek ludzkich w płynie fizjologicznym. Nie hemo
lizuje również krwinek baranich ani króliczych .• 

OreHanina ·nie aglutynuje też in vitro żadnych krwinek. 

Badania fizyko .chemiczne ore'llan ny 

Dalsze badania wykazały, że orel'lanina posiada bardzo charakterystycz
ne cechy fizykochemiczne, które wspó1nie z wła-ściwościami biologiczny
mi substancję tę jednoznacznie określaiją. Z badań krystolo_graific:mych 
wynika przede wszystkim, że orel'lanina wykrysta'1izowana .zarówno z roz
tworów metanolowych, jak również wytrącona kwasem octowym z wod
nych rnztworów amoniaku, przyjmuje postać bezbarwnych lub blado
żółtych, igiełkowatych kryształków, względnie graniastych, ostro zakoń
czonych :słupków. Słupki te ograniczone są czterema śda~ami, które 
w :Przekroju poprzecznym do wydłużenia mają formę zbliżoną do rombu 
(ryc. 3). 

Ryc. 3. OreU,anina w kształcie ostro 21akończanych słU1pków, o przekro ju zbliżonym 
:do rombu (pow. 1 : 5) . 

W zależn100d od roą.zaju rozpuszczalnika oraz warunków krystalizacji 
może orellanina wykrysta'1izować i w innych .postaciach. Kryształki oreHa-
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niny, oglądane w mitkr,oskopie polaryzacyjnym, odznaczają się silną dwój
łomnością (ryc. 4). Są one dwuosiowe oraz ,posiadają trójskośną symetrię 
optyczną. Wygaszanie światła pod względem wydłużenia jest skośne 
i wynosi 42° względem kierunku a do 47 ,5° względem kierunku fJ. Kąt 
osi optycznych 2 Vy w świeHe białym wynosi 30-40°. Dwójłomność j,est 
bardzo silna, rzędu około 0,13. We wszystkich przekrojach białe barwy 
interferencyjne są bardzo wysokie. Współczynniki załamania światła 
kryształków są również wysokie, w świetle białym wynoszą na = 1,658. 
n/J = 1,685 i ny = 1,789 *). 

Ryc. 4. Kryształki orellaniny w świetle spolaryzowanym (pow. 1 : 80). 

Krystaliczna ore'1lanina, ogrzana w probówce, rozkłada się gwałtownie 
(eksploduje) z wytwarzaniem czarno-żółto-zielonego dymu. Do takiej 
gwałtownej reakcji dochodzi jedynie wówczas, jeżeli przy podgrzewaniu 
orellaniny przyrost temperatury w jednostce cwsu jest dostatecznie szyb
ki. Krystaliczna substancja, ogrzewana wolno, Pozklada się prawie nie
dostrzegalnie. Tylko powoli ciemnieje. Powstałe w ,czasie eksplozji orella
niny dymne produkty osadzają się na ścianach probówki, podczas gdy 
czarny osad pod wpływem ogrzewania nie ulega zmianie i pozo,staje na 
miejscu. Z powyższego doświadcze:nia wynikał-o, że orellanina rozkłada 
się ,co najmniej na dwa składniki. · 

Sublimująca faza dymna produktów termicznego rozkładu orellaniny, 
zbadana mikroskopowo, okazała się zlbior,em licznych zielonkawożółtych 
kryształków, Ekladających się bądź to z pojedynczych kryształków, bądź 
też z ich skupisk w postaci dendrytów (ryc. 5). 

*) Wszystkie ilo~ciowe pomiary krysit,alograf,iczne oraz oblic2Jenia współczynni
ków załamania świaitłia wykonał mgr A. Nowaikowski z K:atedry Petrografii Uni
wersyitetu Warszawski,ego w WarS'zawie. 
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Ryc: 5. Krystaliczne produkty 'termicznego rozkładu orellaniny w postaci dendrytów 
(POW. 1: 16). 

Pojedyncze kryształki posiadają budowę słupkową. Oglądane pod mi
kroskopem polaryzacyjnym charakteryzują się dwójłomnością, a ponadto 
wyraźną dyspersją światła głównych -0ptycznych k1erunków. Wygaszani<.• 
światła względem wydłużenia jest prawie pPoste. WśTód siarkowożółtych 
kryształków, uzyskanych przez zeskrobanie wysublimowanego osadu, 
znajdują się też liczne czarne bezpostad'()we produkty r-ozkładu orel'la
niny. Przypuszczalnie stanowią one ,popiół. Ogrzanie produktów rozkładu 
oreHaniny powoduje, że tylko kryształki przechodzą ponownie w pos tać 
gaz-ową, tworząc żółto-zielony o duszącym zapachu dym, bezpostaciowe 
natomiast produkty rozkładu pozostają na ścianach naczynia. 

Zjawisko to wstało wykorzystane prz,ez nas (Grzymała, Fiksiński) do 
opracowania metody rozdziału krystalicznych produktów rozkładu ,orella
niny od zanit·czyszczających je dcmi,esz,ek przez za:st-osowani-e e l,2ktrc
filtru własnego pomysłu. 

Oczyszczona substancja •okazała się dla zwierząt doświadczalnych (ko
ty) zupełnie nietrująca (d-nśw. 195/59). 

Punktu topnienia o-rellaniny 1J1ie udał,o mi się okr-E\Ślić, mimo zastoso
wania bardzo dokładnej metody Koflera i użycia specjalnego mikrioskopu 
(Leitz 350). Przypuszczalnie punkt topnienia znajduje się blisko punktu 



Nr 5 Zasłonek rudy - Orellanina 497 

rozkładu, albo też ogrzewana substancja bez przechodzenia w fazę płynną 
ulega rozkładowi. 

Punkt rozkładu określiłem za pomocą kriometru P 2, CPH „INCO". 
Naj1bardziej powtarzalne wyniki uzyskiwałem, ogrzewając kryształki 
orellaniny w kriometrze po uprzednim kh zatopieniu w kapi'larze. Prak
tycznie rozwiązałem to w ten sposób, że do rozgrzanego kriometru, na
stawionego na określoną temperatu:rę, wkładałem kapilarę, z zatopioną 
w próżni oreHa:niną i ustalałem najniższą temperaturę, w jakiej jeszcZ€' 
nie występował wybuch. Rozkład oreHaniny następował zwykle po upły
wie 45-60 sekund przy temperaturze 267-269°, którą też przyjąłem 
jako temperaturę rozkładu orellaniny. 

Krystaliczna orellanina ł"ozpuszcza się słabo w wod·zie, natomiast lepiej 
w alkoholu metylowym oraz dobrze w pirydynie. Bardzo dobrze roz
puszcza się ten związek w wodnych roztworach amoniaku, ługu sodo
wego ,i potasoweigo. Orellanina rozpuszczona w wodzie obniża jej pH. 

20 
Wodny roztwór orellaniny jest optycznie nieczynny (a) D- = O (2<>/o) roz-

twór wodny, rurka 1 dm). Krzywa absorbcy>jna wodnego roztworu oreHa
niny w widmie pozafiołkowym wykazuje 3 maksima, z których pierwsze 
wypada przy 230-250 mµ, drrugie przy 300 mµ a trzecie znajdu 1je się 
przy 340 mµ. 

Ciężar właściwy orellaniny, określony metodą immersyjną Schroedera 
van der Kolka przy użyciu cieczy Duboina (Hg J2 + Na J + H2O) wy
nosi 1,7188. 

Orellanina posiada bardzo silinie zaznaczone właściwości redukujące, 
co potwierdzają próby z Fe+++ w stężonym H 2SO4 oraz z roztworem amo
niakalnym srebra oraz próby Benedicta i Molischa. Roztwory oreHaniny 
odbarwiają też roztwory nadmanganianu potasu oraiz 'po podgrzaniu a1lko
holowe roztwory błękitu metylenowego. 

C. f)KHMa .11 a 

CMEPTEJibl-fb!E OTPABJIEHl15I 5IK06bl CbEJl06Hb!M B11JlOM fPl16A 

li! BhT!leJ,eH11e c11paB.TI51IOW:ero Beu1e,cTBa - opeJIJia,rnHa 

Coii.ep)KaH11e 

On11caH npoc-roii cnoco6 Bbl,1J:eJieH1151 H3 rpn6a nayrttHHnKa (Cortiuarius orellanu,;) 

0TpaBJI51IOll.(ero ·Bell.(ec1'Jl3, B 'HICTIJM ·Kj)IICT3JIWJeCI<O-M B11)!.e, KOTOpoe a·BTOp Ui33B8JI o pe.llJI0H,11-

H0M. OpeJIJiaHIIH 9To CHJibHbitt HA, KapTttHa oTpa•BJieHH51 11 TOKCW!e<:-Koe ii.eikTBlle CXOA!lbl 

C KapTIIHOH orrpaBJieHIIH Bbl3b!Ba eMOH C3Mb1M ·r;rn6ot,i nayTIIHH'IIK0M. 

B nepe.llll aH8TOM0'Il3TOJI0'f!l1!eCKIIX rrepeMeH BblCTynaIOT H3MeHeHIIH .B IT04K3X li neąeHH 

CMep1'CJibll351 .n:ma (DL 50) opCJIJlaH!rna: .D:JI51 Kome,K - 4,9 Mr/Kr; .D:JI51 MbHIIel'i - -

8,3 Mr/'Kr; .D:JIH MopcKHX CBIIH0K -- 8 Mr/ Kr. OpeJIJia.HHH OTJIH'IaercH xapaKTepHoii <PE3HKO· 

XEMll4eCKOH ąepTOH. Kp11CT3JIJIH3YIOW:HeC51 OCa.llKII' Bbma.n:aIOT lf3 HeKOTOpb!X opraHtttleCKHX 

paCTBOpll'reJieii B an.n:e ·KJ}HCT3JI0B TpexK0CblX, aHH30Tp0TIOBbIX, ,QBOHl!b!X oceił, K0TOpb1e 

np11 11anpenaa1111 pa3Ji al'al01'C51 n;rn 267 - 269°. Or1 MaJI>'.> pacToopnM n Bo.n:e - xopomci 

Il n11p11.n:11He II B BO.D:Hb!X pac TBopax meJI04eH. OTKpb!TOe a•BTOpOM coe,a.HHeHJte HMeeT BOC

craHaBJIHIOlllHe CBOHC1'B3. 

Roczniki PZH - 6 
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S t . G -r z y m a ł a 

FATAL MUSHROOM POISONTNG BY PSEUDOElDIBLE SPECIES 
HI. Saparat'ion of the toxic suibst•anee orellanine 

Summary 

Nr 5 

A simple method lfor ;separation df ithe toxic substance from Col'ltinarius orellanus 
in cristaUiine form :i!s descr1'bed. The toxic S'llibstance named orellanine gi~s the 
same symptoms olf tox:io1ty as the mushroom itself. 'Dhe m~st ,aec·etuated symptoms 
are serli:ous Iesions of kidneys and liver. Mean ,leth<al dose (L.D.50 = Reed-Muench 
estimator) od: oreHanine ammmts for cat 4.9 mg/kg 1for, moU's,e 8.3 mg/kg and for 
g,uinea pig 8.0 mg/kg. Orellanine ,shows ,s,peci!fic phyisico-chemical charaoteristies. 
It erist,alyzes from some solvenrtls in the form od' triq,uetral •anizotropie b'i'axia'l cris
tals 'W'hfoh d€1Sintegrate !in he,atiing at 267-269°C. It is slightly 'SOluble in water, well 
solubłe in pyridine and in basie solultions. The 1substance shows remarkable reduoing 
capad-ty. 


