
gozzák fel a legombolyítás előtt eltávolított, gubót fedő selyem-
pelyhet is.

A gubók feldolgozása a forró vizes kezeléssel kezdődik, ezzel
a szericinréteg felpuhítására kerül sor. A főzőkatlan felett elhe-
lyezett, lengő mozgást végző kefe érintkezik az úszó gubókkal,
felületükről leszedi a nem legombolyítható selyempelyhet, továb-
bá mintegy megkeresi a szálvéget.

Ezután a fellazított, szálvéggel rendelkező gubók a legombo-
lyító tálba kerülnek. A szükséges finomságú motollált selyem el-
érése érdekében 3–8 gubószálat egyesítenek, majd a vezetőgör-
gők megkerülésével csavarulatokat alkotva kialakul az átmeneti
„torta”. Így, az egyesített gubószálak (grezs az együttesen lefej-
tett gubószálak elnevezése) közel kör keresztmetszetű képződ-
ményt vesznek fel, víztartalmuk egy része kipréselődik. Ezt kö-
vetően az így kezelt gubószálakat motollára tekercselik fel.
Amennyiben a gubókról lefogyó rétegből megjelennek az elvé-
konyodó szálak, úgy a gépkezelő eltépi a szálfolyamot, új gubó-
szálakat vezet be (végét a fonófej rovátkolt tárcsájára helyezi,
amely a vele érintkező szálat a többi szálra csavarja, 2. ábra).

A gubók közel egyenletes vastagságú szálat tartalmazó kérgé-
ből – fajtától, gubónagyságtól és minőségtől függően – 400–800

A selymet egy kínai legenda (az akkori császárné forró teájába
véletlen került selyemgubóból finom, hosszú szál jött elő) szerint
az i. e. harmadik évezred óta ismerik. Tíz éve végzett radiokar-
bon-vizsgálattal egy Indus-völgyi töredékben talált selyemszá-
lakról ugyanezt a fehérjeszerkezetet állapították meg, tehát nem
egyértelmű a kínai eredet kizárólagossága. Az emberiséget rég-
óta foglalkoztatta a nagy hosszúságú szál – a „műselyem” – mes-
terséges előállítása, erre a 19. század végéig várni kellett.

természetes (valódi) selyemszálak különböző élőlények (ro-
varok, kagylók) fehérjealapú mirigyváladékából származ-

nak. A legelterjedtebb hernyóselyem az egyik tenyésztett lepke-
faj (Bombyx mori) hernyójának bebábozódásakor kibocsátott ket-
tős fibroinszál, amit szericin ragaszt össze, így jön létre a se-
lyemgubó. Egyes [többek között a kínai Tussah (tüszah) nevű te-
rületen] vadon élő lepkefajok bábtokjainak gubószálait is fel-
használják, ilyen például a hernyóselyemnél valamivel durvább,
sötétebb tussah-selyem. Egyes keresztespókfélék spidroin fehér-
jéből felépülő mirigyváladéka az aranyszínű pókselyem. A Föld-
közi-tengerben honos nagy sonkakagyló által kibocsátott szálkö-
teg a kagylóselyem, amivel magát – bisszuszszálakkal – rögzíti a
víz alatti sziklákhoz.

Természetes selymek

Hernyóselyem
A selyemhernyó-tenyésztés során a nősténylepke által lerakott
petékből hernyó, majd báb képződik, végül ismét lepke jönne lét-
re. A hernyó testében két nagyobb fehérjetermelő mirigyből kép-
ződik a bábozódáshoz szükséges fibroin, ezek kivezető csatornái
a fejnél egyesülnek. A fejben két kisebb mirigy termeli a kettős
fibroinszálat összetapasztó, ragasztó hatású szericint. A hernyó a
fején levő nyílásokon át bocsátja ki a levegőn szilárduló szálsze-
rű mirigyváladékokat, amiket előszőr gubózásra alkalmas anyag-
hoz (pl. faágakhoz) rögzít (így képződik az ún. selyempehely),
majd megkezdi a bábképződést – fejével térbeli nyolcasokat leír-
va –, kívülről befelé építve a tokot jelentő gubót. A feldolgozás ér-
dekében az összegyűjtött gubókban forró levegővel vagy gázzal
elpusztítják (fojtás) az élőlényt [nehogy „kirágással” (valójában a
kifejlődött lepke által kibocsátott váladékkal elroncsolva) a szál-
folyam sérüljön], mert csak a felnyitatlan tokokról lehet lefejteni
a nagyhosszúságú szálfolyamot (1. ábra). 

Csak a gubó külső kéregrésze alkalmas legombolyításra, mert
a hernyó beljebb egyre vékonyodó szálat képez. Így a belső részt
igen vékony fibroinszál alkotja, amelyhez aránytalanul nagy meny-
nyiségű szericin társul. Ebből a lefejtésre nem alkalmas rétegből
feltépés után hulladékfonással készül selyemfonal. Ugyanígy dol-
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1. ábra. A selyemgubó képzési folyamata

2. ábra. A selyem gombolyítása
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méter nyersselyem gombolyítható le, a hámtalanítással (szericinel-
távolítás) szép fényű, lágy fogású szálasanyag érhető el (3. ábra).

A hernyóselymet felépítő fibroin fehérje hajtogatott láncmole-
kulákból épül fel, ezzel magyarázható jó nyújthatósága, illetve ru-
galmassága. A hernyóselyem szakítószilárdsága (egységnyi ke-
resztmetszetére eső szakítóerő) 0,4–0,7 GPa körüli, fajlagos sű-
rűsége mindössze 1,25 g/cm3 (4. ábra).

Kagylóselyem
Tengeri selyemnek is nevezik ezt a rendkívül finom, ritka és ér-
tékes anyagot. Az egyik – mediterrán térségben élő – nagy kagyló
(kéthéjú puhatestű, Pinna nobilis) választja ki a selymes fila-
menteket, amelyekkel tengerfenékhez rögzíti magát.  

Ezekből a szálakból a hernyóselyemnél könnyebb, melegtar-
tóbb és finomabb kelméket lehetett készíteni (állítólag egy pár
ilyen anyagú női kesztyű belefért egy fél dióhéjba, egy pár haris-
nya egy tubákos szelencébe). Ennek a kagylónak a kihalása fe-
nyegetett a túlhalászás következtében, illetve a tengeri füves te-
rületek csökkenése és a szennyezés miatt. Ezzel az egykor kis-
méretű tengeri selyemipar szinte teljesen eltűnt, csak művészek
használják elvétve a kagylóselymet (5. ábra). 

Pókselyem
A pókok az általuk termelt fehérjeszálból ragadós hálóként mű-
ködő szerkezeteket építenek, amelyek más állatok befogására
vagy utódaik megvédésére fészkekként alkalmasak. Ezzel a se-
lyemszállal az élőlény képes maga felfüggesztésére, így tud a leve-
gőben lebegni, akár ellenségei elől kitérve védekezni, vagy táplá-
lékot szerezni. Érdekes, hogy egyetlen pók is képes hét különbö-
zőféle és tulajdonságú selymet képezni. Egyes keresztespókfélék
– például a madagaszkári óriás keresztespók (Nephila madagas-
cariensis) – aranyszínű pókselymet bocsátanak ki. 

A fonószemölcsök a pókok utótestének végén elhelyezkedő,
több egységből felépülő mozgatható nyúlványok. Ezeken külön-
böző, ún. szövőcsévék fordulnak elő, melyek a szövőmirigyek ál-
tal termelt fehérjeváladékot keverik össze, a pókselyem igényelt
fizikai tulajdonságainak megfelelően. A kerek hálót építő, például
keresztespókok képesek ragadós selyem előállítására is. Megjegy-
zendő, hogy egyes keresztespókok a kerek háló helyett egy szál-
kötegen ragadós labdacsot lengetnek, ezzel lasszóként fogják el a
kiszemelt zsákmányt.

A pókselymet felépítő spidroin fehérje a szkleroproteinek cso-
portjába tartozik, kétféle, az aminosavak százalékos összetételé-
ben különböző változata (spidroin 1, 2) alkotja. A polimer ismét-
lődő szerkezete átlagosan 3500 aminosavból áll. Leggyakoribb az
alanin és a glicin előfordulása. Az alaninegységek kristályos tér-
részeket alkotnak a különböző fehérjemolekulák összekapcsolá-
sával. A nagy glicintartalmú blokkra a rendezetlen térrészek jel-
lemzők. Előbbiek a szilárdság fokozásában, utóbbiak a rugalmas
nyújthatóságban vesznek részt. A nem ismétlődő N- (amino) tar-
tomány a selyemmirigysejtek spidroinelválasztását szabályozza,
a C- (karboxil) tartománynak az oldható spidroinból kialakuló,
megszilárduló, oldhatatlan rostok kialakulásában van szerepe (6.
ábra).

Az elsődleges szálak azonnal megszilárdulnak, a másodlagos,
rögzítő funkciót ellátó selyem hasonlít a mikrofibrillákból és a
lipidburkolatokból álló ragasztó szerkezetéhez. A spidroin fehér-
jeszerkezet a kristályos (rendezett) térrészek és a félig amorf
(részben rendezetlen) régiók közötti kölcsönhatás rendkívüli tu-
lajdonságokat biztosít (7. ábra).

A szál nagy szilárdságú, ehhez a kedvező szakítóerő mellett a
fokozott nyújthatóság (33%-os szakadási nyúlás) is hozzájárul,
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4. ábra. A fibroin szerkezete

5. ábra. Tengeri vagy kagylóselyem

6. ábra. A spidroin felépítése

7. ábra. A természetes selymek keresztmetszete
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(Toray Industries) fejlesztette ki. A mikroszálas szintetikus végte-
lenszálak 1 decitexnél finomabbak (10 000 m szál tömege 1 gramm-
nál kisebb), szálátmérőjük kevesebb 10 µm-nél (azaz jóval vé-
konyabbak a legfinomabb természetes selyemszálnál). Leggyak-
rabban a poliészter-, poliamidalapú mikroszálakat használják (9.
ábra).

Fejlesztések a pókselyem reprodukálására
A hernyóselyemnél akár 90-szer finomabb pókselyem kiváló fi-
zikai tulajdonságai (nagy szakítószilárdság, hajlékonyság, rugal-
masság, jó hővezető képesség) rendkívül előnyösek. Emellett vér-
zéscsillapító képessége (K-vitamin-tartalom), biokompatibilitása
is felkeltette a pókselyem reprodukálásával foglalkozó kutatók ér-
deklődését.

Az első, biotechnológiai kísérlet során az alkalmas keresztes-
pók mirigyváladékának génjét kivonták, és ezzel klónozták a há-
zikecskét. Az így nyert kecsketejben részben jelen levő pókse-
lyem-fehérjéből szálképzésre alkalmas anyag képződött, amelyet
a kicsapófürdőben levő szálképzőfejen átpréselve állították elő a
továbbfeldolgozásra alkalmas szálasanyagot. Az eljárást egy idő
után nem alkalmazták, de a Biostell márkanév tovább élt (10. áb-
ra).

Költséghatékony pókfarmot nem lehetett kialakítani, mert a
pókok kannibalisztikusak. Az amerikai Kraig Biocraft Laborato-
ries tudósai kifejlesztettek egy sajátos módszert a pókselyem na-
tív előállítására. 2011-ben Malcolm J. Fraser, Donald L. Jarvis és
munkatársai tanulmányukban leírják az egyedi selyemhernyó-
forma létrehozását, amely pókselyemfehérjét termel. A géntech-
nológia módszerével a pókselyemfehérje génjét a selyemhernyó
mirigyváladékának génjével egyesítve nyertek hosszú fúziós gént.
A gubózáskor termelt fehérjeszálban jelen van a pókselyemfe-
hérje, így a hernyóselyemnél szilárdabb és hajlékonyabb hibrid se-

azaz nagy a pókselyem szakítómunkája. A legerősebb póksely-
mek szakítószilárdsága 1,4 GPa körüli, fajlagos sűrűségük mind-
össze 1,3 g/cm3. Az ötvözött acélhuzal szakítószilárdsága kb. 1,65
GPa, de fajlagos sűrűsége 7,84 g/cm3. Ezt figyelembe véve a pók-
selyem az acélnál is szilárdabb.

A pókselyem –40 és 220 °C között hőálló, a környezet hőmér-
séklet-változásai nem befolyásolják tulajdonságait, hővezető ké-
pessége a rézénél jobb. Enyhén savas kémhatása védelmet jelent
a fehérjepusztító gombákkal és baktériumokkal szemben.

Közel 300 éve próbálják a pókselymet textilcélokra hasznosí-
tani. A 18. század elején ebből kuriózumként kesztyű és harisnya
készült, sőt 1900-ban a párizsi világkiállításon egy kisebb pókse-
lyem anyagú szövetvég szerepelt, amelyhez 25 ezer pók szolgál-
tatta az alapanyagot. Jelenleg a világon egy kéziszövésű, 1,5 kg-
os püspöki palást a legnagyobb, pókselyemből készült textília. A
műszerekhez szükséges szálkereszteket hosszú ideig pókselyem-
ből gyártották (8. ábra).

Kutatók közreműködésével képzett selymek

Az első mesterséges selymek
Az emberiséget régóta foglalkoztatta a mesterséges, nagy hosz-
szúságú szál előállítása. Robert Hooke (1635–1703) már 1666-ban
megjövendölte a mesterséges szálelőállítás lehetőségét. Joseph
Wilson Swan (1828–1914) angol fizikus-kémikus az 1880-as évek
elején próbált izzólámpához szálat előállítani, a fakéregben lévő
rostok kémiai módosításával előállított anyagból. 1885-ben a lon-
doni International Inventions Exhibitionben ilyen termékeket be
is mutatott, mégsem terjedt el. 

1884-ben – több kapcsolatos részeredmény összegzésével – Louis-
Marie Hilaire Bernigaud de Chardonnet (1839–1924) francia mér-
nök dolgozta ki az ipari méretekre alkalmas mesterséges szálas-
anyag-előállítást. A pamutlinterből (az egrenálás után a gyapot-
magon maradt kisméretű száldarabokból) salétrom- és kénsav
elegyével észteresítve előállított cellulóz-nitrátotot éter-alkohol ke-
verékével feloldották, ez képezte a szálgyártás anyagát. Az ilyen
„műselyem” gyártása a cellulóz-nitrát veszélyessége miatt idővel
háttérbe szorult, amit a regenerált cellulóz, a viszkóz kifejlesztése
is meggyorsított. 1892-ben Charles Frederick Cross és Edward
John Bevan (Clayton Beadle közreműködésével) szabadalmaztat-
ta az ipari méretű viszkózszál előállítási technológiáját, így ter-
jedt el a tömeggyártásra is alkalmas „műselyem”, a végtelen re-
generált cellulózszál. Ezt követte a réz-oxid selyem (amely a cel-
lulóz réz-oxid–ammóniákos feloldásával képzett mesterséges
szál), ill. cellulóz-acetát szál stb.

Az 1940-es évektől sorra megjelentek a szintetikus szálak. A
mikroszálak, az „ultrafinom” végtelenszálak ipari termelésre al-
kalmas eljárását az 1960-as években a japán Miyoshi Okamoto
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8. ábra. A pókselyem nyerése és felhasználása

9. ábra. Példák különböző finomságú szintetikus végtelen-
szálakból felépülő szövetekre

10. ábra. Genetikai módosítással előállított „hibrid” selyem
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lyemszálak jönnek létre. A pókselymet reprodukáló vállalkozás
génmódosított selyemhernyók tenyésztésével foglalkozik, így ter-
melődik a rekombinált pókselyem. Főleg védőruházatok, akár go-
lyóálló mellények alapanyagaként kerül előtérbe – hiszen az aro-
más poliamidokkal szemben – a textiltermékek életciklusuk vé-
gén biológiailag lebomlanak.

Egy másik, többéves kutatás eredményeként baktériumok köz-
reműködésével állították elő a pókselyemre jellemző spidroin fe-
hérjét. A rekombináns anyagból képzett folytonos szálat ipari
méretekben sikerült gyártani, így a természetes pókselyem tu-
lajdonságait megtestesítő, biodegradábilis műszaki, sportruhá-
zati és orvostechnikai termékek előállítására nyílt mód.

Újabb módszer alkalmazásakor a pók genomját elemzik, en-
nek ismeretében mesterségesen előállítanak egy gént. Ezt a re-
kombinációra alkalmas gént mikrobatelepbe ültetik, tenyésztés-
sel létrehozzák a pókselyemfehérjét, majd elválasztják a gazda-
mikrobától. A keletkezett, finomított fehérjét használják szálkép-
zésre (11. ábra). ���
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Kótai István
 Állatorvostudományi Egyetem

Egy elfelejtett kémikus: 
Liebermann Leó 
Felmenők, gyermekkor, ifjúkor

Liebermann Leó Debrecenben született 1852. november 28-án, iz-
raelita vallású családban. Apja – Liebermann Ábrahám (1797–
1869) – városszerte ismert és népszerű orvosként szerzett magá-
nak hírnevet. Húga, az 1853-ban született Liebermann Róza a ké-
sőbbi neves társadalomtudós, lapszerkesztő és politikus, Jászi
Oszkár édesanyja volt.

Szülei az ifjú Liebermannt a vallási toleranciájáról és a szegé-
nyek iránti nyitottságáról híres Debreceni Kollégiumba íratták be,
amely akkortájt elemi iskolaként és gimnáziumként egyaránt
működött. A Kollégiumban találkozott először a nála hat évvel
idősebb Hőgyes Endrével, akinek később tanártársa lett a M. kir.
Tudományegyetem Orvosi Karán. 1869-ben kitüntetéssel tette le
érettségi vizsgáját. 

Egyetemi évek

Sikeres maturálását követően szülei beíratták a bécsi egyetem or-
vosi fakultására. Hogy miért Bécsbe küldték és nem Pestre? Talán
azért, hogy tökéletesen megtanulja a német nyelvet, amely ak-
kortájt a legelfogadottabb világnyelv volt.

Bécsi évei alatt először az anatómiába „szeretett bele”. Egyrészt
azért, mert sebész szeretett volna lenni, másrészt azért, mert a
bonctant a legendás hírű Joseph Hyrtl, az úgynevezett „második
bécsi orvosi iskola” egyik leghíresebb tanára oktatta. A magyar

hallgatókat különösen kedvelő, pályájukat egyengető, kismartoni
születésű Hyrtl a fiatal Liebermann Leónak a sebészet helyett más
tudományterületet javasolt; arra bíztatta, hogy mélyüljön el a kor-
szak legtöbbet ígérő tudományágában, a kémiában.

Az ifjú Liebermann hallgatott a szóra, de előbb még megírta
élete első tudományos közleményét a tekintélyes Wiener allge-
meine medizinische Zeitung című folyóiratba. Cikke – amelynek
megírására az élettan tanára, Ernst Brücke is buzdította – a kis
vérkör élettanával foglalkozott. Ekkortájt mindössze húszéves volt.

Megfogadva Hyrtl tanácsát – orvosi tanulmányainak folytatá-
sa mellett – a bécsi Josephinum vegytanprofesszorának, Franz
Schneidernek a laboratóriumába „kéredzkedett be”, hogy egy
szemeszteren keresztül kémiai analitikai vizsgálatokat végezhes-
sen. Schneider felfigyelt éles elméjű tanítványára, és amikor az
Innsbrucki Egyetem Orvosi Karának Alkalmazott Orvosi Kémi-
ai Laboratóriumában megüresedett egy asszisztensi állás, az ak-
kor még hallgató Liebermannt ajánlotta annak betöltésére.

Asszisztensként perfektuálta utolsó szigorlatait, orvosdoktori
oklevelét már az Innsbrucki Egyetem állította ki 1874-ben. Rög-
tön ott is marasztalták, mint az Orvosi Vegytani Tanszék tanár-
segédét.

Innsbruckban

Belevetette magát a kutatómunkába. 1874-ben a paralbuminról
értekezett német nyelvű cikkében, ugyanabban az évben az Or-


