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ELŐSZÓ. 

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. ennek a jubileumi könyvnek 

kiadás:íval 40 éves multra tekint vissza. 40 esztendő tudományos számadása ez 

a könyv és mintegy kiegészítése a gyárunk 25 éves munkásságának befejeztével 

kiadott első jubileumi műnek. De míg első könyvünkben inkább a gyár tör

ténetét és az első 25 év alatt forgalomba hozott Richter.készítményeket ismer. 

tettük, ezúttal igyekeztünk keretbe foglalni a lényegét annak a hatalmas fejlő

désnek, amelyet az orvosi tudomány és vele kapcsolatban a gyógyszer-vegyé

szet, az élettan, a chemotherápia, a hormonok és vitaminok természetes és 

syntheticus úton való előállítása az elmult 4 évtized alatt elért és a gyógy· 

szeres therápiában orvosi közkinccsé tett. 

Gyárunkat mint ismeretes - Richter Gedeon gyógyszerész 1901-ben 

alapította, amidőn gyógyszertárával kapcsolatban, elsősorban organotherápiás 

készítmények iparszerű előállítására, modern laboratóriumi üzemet rendezett 

be. Első készítménye a Tonogen suprarenale néven forgalomba hozott 

mellékvese-kivonat volt. A mindjobban fejlődő endokrinologia eredményei

vel lépést tartva bövült a termelési programm és sorjában forgalomba kerül

tek a többi Richtedéle organotherápiás készítmények. A hazafias magyar 

orvosi kar felismerte a modern célkitűzésű laboratórium jelentőségét és a 

megbízhatóknak bizonyult készítmények alkalmazása mind általánosabbá 

vált. Ez arra ösztönözte az úttörő munkásságú alapítót, hogy 1906-ban kor

szerűen felszerelt gyógyszergyárat építsen, melyet azután 1907-ben, a magy. 

kir. Belügyminisztérium engedélye alapján üzembe helyezett. 

Második jubileumi könyvünk célja főképpen az, hogy a magyar orvos

nak, aki gyakorlatából már jól ismeri a Richter-készítményekkel elérhető 



gyógyhatásokat, olyan könyvet adjunk a kezébe, amelyben rövid, tárgyilagos 

ismertetésben megtalálhatja a gyógyító tudományok napjainkig elért ered

ményeit. Rövid összefoglalónkba nem vehettük fel valamennyi idevonat

kozó adatot, de a lehetőséghez képest igyekeztünk az orvosi gyakorlatban 

használhatókat felölelni, alátámasztva azokat bizonyos, ma még irÍkább csak 

elméleti jelentőségű megállapításokkal is, hogy tisztán láthatók legyenek 

nemcsak a már elért eredmények, hanem a jövő kutatás céljai is. 

Tisztelete és nagyrabecsülése jeléül, 40 éves jubileumi könyvét a 

Magyar Orvosi Karnak ajánlja 
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BEVEZETJ1S. 

Könyvünk, céljának megfelelően, több részből áll. Az első fejezetben 
a gyógyszertherápia negyven éves fejlődését ismertetjük, megemlítve azokat 
a fontos kutatási eredményeket, amelyek új utakat nyitottak, vagy döntőleg 
hatottak a további kísérletekre. Ebben a fejezetben a történelmi időrendet 
tartottuk szem előtt. Érzékeltetni óhajottuk azt a nagy 1.iizdelmet, amellyel a 
kutatók szerte a világban harcoltak a tudomány igazságainak felismeréséért 

és feltárni azt a nemes ·versengést, amellyel a természettudósok egymás mun~ 

kájának éles bírálatával, a mindig újabb és újabb kísérleteikkel a végcélt 
elérni törekedtek. A hormon, helyesebben az organotherápiás fejezetben az 
egyes hormonokról megállapított ismereteinket foglaltuk rendszerbe; röviden 
tárgyalva vegyi és fizikai tulajdonságaikat, élettani szerepüket, klinikailag elér
hető hatásaikat. A vitaminokkal kapcsolatosan betekintést óhajtottunk nyuj
tani a szervezet biochemiájába; rámutatni a szervezetben lejátszódó finom 

és részleteiben mégcsak a legutóbbi években feltárt vegyi folyamatokra. 
A vitaminok hatásmódjának ismertetésével egyidejűleg hangsúlyozni kíván
tuk a vitaminok és a hormonok között fellelhető fontos összefüggéseket és 
bemutatni azokat a kísérleti eredményeket, amelyekből világosan látható, hogy 
az energia kihaszriálását irányító anyagok, az ergonok (vitamin, hormon és 

fermentum) a szervezet normális működésének szempontjából éppen olyan 
szükségesek, de nem fontosabbak, mint az energiát szolgáltató tápanyagok. 
Könyvünkbe felvettük az antivitaminokat. Ezek, bár a velük kapcsolatos 
ismereteink még kezdetlegesek, teljesen új utakat nyitnak meg nemcsak az 

elméleti, hanem a gyakorlati gyógyító tudományok terén is. Kiszámíthatatlan, 
messze 'távlatokat mutatnak már azok a kisszámú kísérletek, amelyeket az 

antivitaminokkal végeztek. Talán ezen a nyomon elindulva megoldható lesz 

a valóban specifikus chemotherapeutik-umok előállítása és a bactériumok 

okozta betegségek specifikus gyógyítása. Míg a hormon és a vitamin fejezet 
inkább az elméleti ismereteket foglalja magában, addig a chemo- és pharmako-
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therápiás rész főleg a gyakorlati, klinikai, gyógyító adatokat öleli fel. A 
chemotherápiában főként az újabb, bactériumok okozta betegségek gyógyí
tását elősegítő anyagok alkalmazását vettük fel. A pharmakotherápiás feje
zetben a tüneti kezelés főbb irányelveit tárgyaljuk. A hatodik részben gyá
runk fontosabb szabadalmait foglaltuk össze, hogy ézzel is szemléltessük azt 
a kutató és a mindenkor tudományos haladással együttműködő munkássá
gunkat, amellyel lépést tartottunk a gyógyszerelőállítás terén, elősegítve meg
bízható és korszerű készítményeinkkel a gyakorló és gyógyító orvosok mükö· 
dését. Az egyes fejezetek közé iktattuk a készítményeinkkel foglalkozó iro
dalmi közlemények gyüjteményét, feltüntetve a szerzők nevét és a folyóirat 
címét. Végül felsoroljuk fontosabb készítményeinket, összetételükkel és főbb 
javallataikaI, emlékezetébe idézve azokjlt az Orvosi Karnak„ hogy ezzel is 
könnyítsük felelösségi;eljes munkájukat. Könyvünkben néhány képet közlünk 
gyárunkról, hogy bemutassuk az üzem, a kutató és a biológiai ellenőrző 
laboratóriumok egyes részeit. 

Könyvünkkel, úgy gondoljuk, nem végeztünk hiábavaló munkát, mert 
mind az elméleti, mind a gyakorlati orvosok megtalálják benne azokat az 
adatokat és ismereteket, amelyeknek a kedvéért a gyakran forgatott és lapoz. 
gatott könyveik közé sorolják majd. Ha ezt elértük, óhajunk beteljesedett, 
mert éppen az szolgálna legnagyobb örömünkre, ha minden orvos íróasztalán 
helyet találna szerény könyvünk, emlékeztetve negyven éves fennállásunkra 
és nemcsak a hílzai, hanem a világviszonylatban is első helyet elért készítmé
nyeink megbízhatóságára és jóságára. Szerénytelenség nélkül mondhatjuk, 
gyógyszereinkkel nemcsak a mindenkori tudományos színvonalat tartottuk, 
hanem azonfelül még úttörő munkát is fejtettünk ki. Ehelyütt csupán a szi
lárd alakban forgalomba hozott hydrogensuperoxydot tartalmazó Hyperol, 
a sokszor alkalmazott lecithines (Lecithin nRichter"

1 
Bro111/ecithi11

1 
/ód

lecithi11) készítményeinkre, továbbá a vízben oldható és az egész vilá
gon ismert ca1cium-acety1osalicy1icumot magában foglaló Kaltnopyrinre, 
a hypophysis hátsó lebenyből készült, mindenkor megbízható Gla11d11-
itri11re1 az első adrenalink:észítményre, a 1·011oge11re hivatkozunk. Gyárunk 
főleg a hormonkészítményeivel vívott ki előkelő helyet a gyógyszerelőállí
tással foglalkozó iparban. Ilyenirányú munkássága nemcsak hazánkban, ha
nem tengeren túl is elismert. Mindenhol ismerik az ovarium·, (Ovari11n1 
1:Richter11

), testis- ( BiJestin) és mellék-vesekéregkivonatot ( Cortigen), to
vábbá oestront ( Gla11d11boli11) tartalmazó készítményeinket. A syntheticus 
hormonok gyárfisával sem maradtunk háttérben. Sui.badalrnazott eljárás alap-
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ján gyártjuk a testosteront ( A11drofort), a progesteront (Gla11d11corpi11) 
és a stilbenszármazékokat (Sy11testri11). Szabadalommal védjük a digitalis 
lanata glykosidáit tartalmazó, saponinmentesített Adigan és a vízben old
ható syntheticus K-vitaminhatású Vitakola11 nevű készítményeinket. Anti
perniciosa principiumot tartalmazó májkészítményünk, a Perhepar minde
nütt ismeretes. A chemotherápiás szereink közül a Bis111osalva111 Lipobi, 
Atnbesid, S11lfapyridi11 11Richter11 vívtak ki megbecsülést. Ezekhez társul
nak a legújabb, főleg a bél bacteriumos fertőzései ellen bevált szereink, 
mint a S1tlfag11a11idi11 „Richter" és a Dalgol. Előbbi a dysenteria, para
typhus és typhusfertőzések, utóbbi ezek mellett az acut és chronicus poly
arthritis rheumatica, továbbá egyéb hüléses betegségek ellen váltak be. 
Gyárunk azonban nemcsak az új anyagok előállítása és gyártása terén haladt 
a korral, hanem mindenben követte az új alkalmazási követelményeket is. 
Vezetőségünk megragadott minden alkalmat és lehetőséget arra, hogy a 
helyes és új alkalmazási móddal a kívánt therápiás eredmények elérhetők 

legyenek. Így kerültek forgalomba a Sy11testl'i11-ke11őcs, Gla11d11boli11-
kenőc1 és a bőrbe dörzsölendő Androfort so/11tio, valamint a száj nyálka~ 

hártyájának kitűnő felszívó felületét kihasználó s így az alkalmazott 
szerek, hormonok hatását sokkal jobban érvényre juttató li11g11ettáink, a ter
mészetes és mesterséges női sexual hormont tartalmazó Gla11d11bolin 
li11g11etta

1 
Syntestrin linguetta, valamint a testosteron-acetatot tartalmazó 

A11drofort /i11g11etta. 

lvfindenkor megbízható készítményeink elismeréséről a kitüntetések, ezüst, 
arany érmek és a dícsérő oklevelek nagy száma tanuskodik. Bennünket azon
ban nem ezek a hazai és 1.-ülföldi dícséretek töltenek el büszkeséggel, hanem 
az a megtisztelő bizalom, amellyel készítményeinket az egész magyar Orvosi 
Kar fogadta az elmult negyven év alatt. 

Budapest, 1942. 

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYAR R. T. 
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ALLA:TK!SERLETEK JELENTÖSEGE. 

„A gyógyító orvostudományban a haladás ott kezdődik és a betegség 

gyógyítása akkor tekinthető felfedezettnek, amidőn utat és módot találunk 

arra, hogy azt experimentálisan, azonos vagy hasonló feltételek mellett álla

tokon tanulmányozhassuk (Harris)." Ez a felismerés igaz és ez a magyará

zata annak, hogy a gyógyszerelés az utóbbi 50 évben lényegesen többet 

fejlődött, :nint annakelőtte századok alatt. A tétel helyes felismerése és fon

tossága B11chhei1n, Sch111iedeberg
1 

Claude Bernard .. Brorun.Séq11ard1 ~· Koch 

és Eijkman nevéhez fűződik. Ők voltak azok, akik az állatkísérletek jelentő

ségét hangsúlyozták és kísérleteikkel egészen új utakat nyitottak a kutató 

orvostudomány számára. BuchheiJn és Sch1niedeberg lefektette az experimen· 
tális pha.rmakológia alapjait, Cla11de Bemard felismerte a „belső secretiót", 

BrouJn·Séquard megalapozta az organotherápiát, Koch a chemotherápia útját 

egyengette és Eijkman a beri-beri állatkísérletes tanulmányozásával elindí

totta a vitaminkutatást. A therápiát a megfigyelő tapasztalati tudományok 

közül kiemelték és a tudatos, egyedül helyes kutató irányba vezették. Az egy

szerű megfigyelés, a véletlenre bízott ismétellietőség helyét felváltotta a bár

hol és mindenkor, azonos feltételek mellett végezhető állatkísérlet, a.mi nem 

csupán arra nyujtott módot és alkalmat, hogy a gyógyszerek hatását, hanem 

a szervezetet, és az egyes szervek működését is megismerhessük. Az experi· 
mentális pharmakológia célja, hogy kiderítse az anyagok, a gyógyszerek 

hatásmódját, felkutassa azok támadáspontját, megismerje a kiválasztottan 

megtámadott szerv müködésváltozását és kimutassa a sejt vegyi folyamataiba 

való bekapcsolódását, maga után vonta, hogy a kísérleteket tiszta vegyi anya

gokkal végezzék. A mult század második felében már háttérbe szorultak a 

több hatóanyagot magában foglaló gyógynövények és az ezekből készített, 

még mindig igen sok ismeretlen vegyületet tartalmazó kivonatok vizsgálata 
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és előtér.~e ::rü_Itek a meglévő vegyületeknek, a növényekből vagy állati 
s_z~rvekbol eloalhtott tiszta hatóanyagoknak és az ezek alapján újonnan synthc. 
t1zalt szereknek. a tanulmányozása. Az új pharmakológiai alapelv serkentőleg 
hat~tt a sy~~et1kus chemiára és ennek a fejlődése újabb és újabb pharmakoló
giai problemat vetett fel. A gyógyszerek által létrehozott szervmüködés válto

~sokból mind több és több élettani törvényszerűséget lehetett felismerni 
e'. az élettan „fejlődése mind több és több pharmakológiai kérdés megoldá
sat tette Iehetove. A természettani és a vegytani mérőmódszerek tökéletesedése 

cl~. le~főképpen az állatkísérletekben észlelt hatások hihetetlen érzékenység; 
elosegitette a modern biochemia kialakulását, ami azut.ín lassankint biztos 
alapját alkotja a kutató orvostudománynak. 

AZ EXPERIMENTÁLIS PHARMAKOLóGIA ELSŐ 

ERED MENY EL 

A~ átala~ulás~ az empirikus irányból a kísérletes tudomány felé, a 
mult s_zazad m~so~ik felében történt és már a század végén a gyógyító 

tt;do.~any _s~olgahtaban igen sok olyan anyagot találunk, melyek mintegy 
h1rnoke1. 1gerete1 és útmutatói a mai igen gazdag gyógyszerkincsünknek. 

~ mult -~zázad közepén 1negindult a gyógyszerek támadáspontjának a kere
sese. M11ller (1844) és iHayer (1846) a strychnin, Cl. Bemard (1857) a 

c~rar~, Schn1iedeberg és HarntJck (1876) a muscarin támadáspontját mutat
tak ki, La11gley (1890) a nicotinnak ganglionokra kifejtett hatását tanulmá
nyozta. Megtalálható a vegyi szerkezet és az élettani hatás közötti össze

füg~ések k~tatása. Ezen az alapon Liehreich (1869) a chloralhydrat hyp
nohkt:: hatasát ~edezte fel, Eihorn (1899) pedig ki1nutatta a para-amino
be~zoesav ~s'.eremek helyi érzéstelenítő hatását. Szép példáit látjuk a ható

~ok keres~senek. !gy Schmiedeberg (1885) vizsgálatai alapján ismeretessé 
valt. az am1dogyök légzőközpont izgató hatása, Ba111ncrn11 és Kast {1888) 
pedig, az aethylgyököt találta altató hatásúnak. Megindult a kutatás abban 

:z iranyba~, hogy a növényekből tiszta hatóanyagokat lehessen előállítani 
e~ ezeket vizsgálni. Wöhler (1860) a cocaint, Nativelle (1869) a „digita
lme cry t ll" · " · T s a 1see -t es anre/ (1875) az ergolinint izolálta. Felfedezték az 
aether (iHor/011 és Jackso11 1841-'í2), a di-nitrogenoxyd (Wells 1844) és 

a chloroform (Flo11re11s és Simpson 1847) bódító hatását. Alkalmaz-
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ták az első helyi érzéstelenítő anyagot, a cocaint (Koller 1884). Lefek
tették a chemotherápia alapjait, amennyiben Binz (1867) kimutatta, hogy 
a chinin mozdulatlanná teszi az arnoebákat, és Behring (1889) a rnethyl
ibolyát ajánlotta bacteriumos fertőzések ellen és néhány évvel később (1890) 
R. Koch közölte, hogy a kalium-aurocyanid a tuberculosis bacillusokat még 
az egymilliószoros hígításban is elölte. Definiálták a „belső secretiot" (Clcr11de 
Ber1lítrd 1855) ; ennek csakhamar felismerték nagy jelentőségét, amennyi· 
ben Brou111.Séquard 1856-ban azt találta, hogy a mellékvese kiirtás az állat 
elpusztulására vezet. 11'fi11ko1vski és i~Iehring 1889·ben pankreaskiirtott kutyá· 

kon felfedezte a pankreasdiabetest. Ugyanez évben megalapozták az organo· 
therApiát. Broivn-Séq11ard a befecskendezett herekivonat fiatalító hatását ész· 
lelte; a bőr alá ültetett pankreasdarabkával Minkowski (1892) kutyákon 

gyógyította a pankreasdiabetest és három évvel később K11a11er (1895) ova
riumot inplantált sikerrel az állatba, ezzel egyidejűleg 111orris emberen 
végzett hasonló kísérletet. A hormonok közül Abel és F11erth (1898) az 
adrenalint igen nagy tiszta.sági fokban állította elő. Megtörtént az első lépés a 
hiánybetegeségeket okozó táplálék kiegészítő faktoroknak, a vitaminoknak 
az állatkísérletes tanulmányozására (EijknlíuI 1897). Végül megleljük az 
1utonom idegrendszer vegyi ingerátvitelének az első nyomát is. Levandotvsky 

1898-ban hangsúlyozta, hogy a mellék-vese velőállományából előállított anyag 
éppen olyan hatást fejlett ki, mintha a sympathicus idegeket elektromosan 

izgatta volna. 

VEGYI .ES FIZIKAI TULAJDONSAGOK BEFOLYASA 

A GYóGYSZERHATASRA. 

.,A n1ult század végén, amidőn már majdnem kiala.kult az a vélemény, 

hogy hasonló vegyi összetételű szereknek hasonló hatása van, egymás után 
éri csalódás azokat a kutatókat; akik a gyógyszerek hatását az öket alkotó 
gyökök jellegzetes hatásából összetevődönek vélték és ez alapon törvényszerű 
következtetéseket akartak levonni a vegyi összetételből a szerek hatásának 

előre n1egjósolására, sőt újabb gyógyszerek terYszerű előállítására" (Vámossy). 
A tisztán vegyészeti felfogás helytelenségét, amely nem vet számot a vegyüle
tek fizikai tulajdonságával azok gyógyszeres hatásának létrejöttében, annak leg
nagyobb hirdetője, Sch1niedeberg látta be először. Azonnal felismerte, hogy 
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a szerek fizikai tulajdonságainak a változása döntő befolyást gyakorolhat 
azok hatására. A sejtbe jutás s ezzel együtt az electiv felhalmozódás főként 
ezektől a sajátságoktól függ, Az alkalmazott szerek hatását a vegyi fej. 
építés és a fizikális tulajdonságok együttesen szabják meg. Ez az új fel
fogás vezetett a jól ismert narcosis elmélethez, a M.ayer·Overton tételhez. 

190l·ben írták körül szabatosan 11.fayer és Overton, hogy a narcotikurnok 

hatáserőssége a zsírban és a vízben való oldhatóságnak a viszonyától függ. 
Megállapították az egyes narcotikumok „megoszlási hányadosát" (zsírban 
való oldhatóság osztva a vízben való oldhatósággal) és azt találták, hogy 
azok, amelyek jobban oldódnak zsírban mint vízben, erősebb hatásúak, mert 
alacsonyabb concentrátiójuk hozott létre teljes narcosist. Kimutatták, hogy 
h1 a hőmérséklet változásával a zsírban való oldhatóság a vízben való old. 

hatóság rovására növekedett, akkor ezzel páihuzamosan magasabb hőrnérsék· 
letű állaton növekedett ezen szerek hatáserössége. Fordított esetben a hatás 

gyengülését észlelték. Ezzel bizonyítottnak gondolták azt, hogy a narcotilmm 
hatáserőssége egyedül a zsíroldhatóságtól függ. A tétel, ma már tudjuk, nem 
általános érvényű és csupán az aliphás csoportba tartozó narcotiJ.aunokra 
érvényes. Azonban fontos, mert ennek az alapján látható világosan, hogy a 
gyógyszer csak akkor tud hatást kifejteni, ha bejuthat a sejtbe és hogy azok 
a szerek, amelyek lipoidokban jobban oldódnak mint vízben, főleg a lipoid 
anyagokat tartalmazó sejtekbe jutnak be. Idegrendszeri hatás eléréséhez 
bizonyos fokig lipoidban oldhatónak kell lenni az anyagnak. Fontos továbbá 
ez a tétel azért is, mert rámutatott arra, hogy a gyógyszer hatását a vegyi 

felépítés mellett a fizikális tulajdonságok is megszabják. A legcsekélyebb 
vegyi vá/Jozlatás, ha a vegyiilet fizikai tfllajdonságá.t változtatja, 1nódosít
halja az elérhelö. hatásokat és a ktilönbözö vegyi felépítést7 anyagok, hasonló 
fizikai 111lajdo11ságok viellett_. azonos hatásokat 1n11tathat11ak. 

A 11'fayer-Overto11 tétel általános érvényét, mintegy tíz év mulva C11shny 
{1910} döntötte meg. Vizsgálatai szerint a morphin és az egyéb narcotilms 
bázisok, valamint a sók nem követték ezt a törvényt. Vemandt {1913} azt 
észlelte, hogy a hódítók a különböző állatokon nem egyenlő hatáserős
ségüek. Két évvel később Höbernek sikerült bizonyítania, hogy·azok az álta
lános érzéstelenítők, amelyek nem voltak beilleszthetők a Mayer-Overlon
tételbe, a permeabilitást változtató hatásukkal okoznak narcosist (magnézium). 
Bankrofft és Richter {1931} óta tudjuk, hogy a narcotikumok a sejt fehér
jéiben és lipoidjaiban hoznak létre kolloidváltozást; a fehérjék és a lipoidok 
stabilitását ultramikroskóp alatt követhetően reversibilisen változtatják. 
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Míg ezek az elméletek magyarázatát adták, hogy milyen módon hoz. 

ható létre narcosis, nem adtak felvilágosítást arra, hogy ennek mi a lényege. 

Azok az elképzelések, amelyek az oxygen bejutásának és felhasználásának 
akadályozott voltára vezették vissza a narcosis lényegét (V' orivorn 1909), 
nem fedik a valóságot. A kérdés tisztázása valószínűleg csak akkor fog sike
ri.ilni, ha megismerjük az agysejtek anyagcseréjét, teljes vegyi felépítését és 

annak változásait. 

ÁLTALÁNOS IlRZ!lSTELENfTÖK. 

A mult század közepén felfedezett és a therápiában használt általános 

érzéstelenítők hosszú időn át egyedül állottak. Az aethykhlorid és az aethyl

brornid kivételével, melyeket Brown és Large (1905), illetve Weber (1906} 
alkalmaztak először, a 20-as évek elejéig nem találkozunk új narcoti· 

kummal. 1923-ban Lewis alkalmazta az aethylent (CH,=CH,). Jóllehet ezt 

az anyagot már 1908-ban ismerték, állatkísérletekben mégsem merték 

adni addig, amíg Lt1ckhardt és Carter {1923) be nem bizonyította, hogy 

ez a növényekre erősen toxilms vegyület {1 :2 milliós higítás) az állatokra 
teljesen veszélytelen. 1929-ben Lukas és He11derso11 a cyclopropant (CH,

CH,-CH,) és Lake (1933) a divinyláethert (CH,=CH-0-CH=CH,) 
ajánlotta. A belélegeztetés útján alkalmazott általános érzéstelenítőknek ezek 

a legújabb tagjai, melyek mellett az utóbbi években mind több és több ú. n. 

basis narcotilaunmal kísérleteztek. Alkalmazási lehetőségük ez utóbbiaknak 
lényegesen korlátozottabb. Fontos képviselőjük a rectalisan alkalmazható 

tribromaethano! (CBr,CH,OH}, melyet lf7i/lstJdter és D11isberg (1925) 
ajánlott. Gyors és rövid hatású, megfelelő analgesiát és izomrelaxatiót hoz 

létre, nauseás hatása lényegesen kisebb, mint az acthcré. Ebbe a csoportba 

tartoznak azok a barbitursavszármazékok is, melyek kön~yen bomlanak és 

ezért hatásuk rövid ideig tart. Ilyenek a N-methylcyclohexenylmethylbarbi
turat, valamint ennek a mintáj'ára felépített hasonló származékok. A basis

.narcotikumoknak legnagyobb hátránya, hogy a vérben töménységüket nehéz 

pontosan szabályozni és ezért a narcosis mélysége nem változtatható olyan 

könnyen. 
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ALT A TOK. 

Hogy a pharmakológus elképzelését a vegyész mennyire tudja 
hasznosítani, szépen illusztrálta a diaethylmalonylcarbamid előállítása. 

E1nil Fischer, aki ismerte Schtniedebergnek az aethylgyök altató és az 

aminogyök légző és érmozgató központot izgató hatásáról alkotott elkép
zelését, 1903-ban egy sereg carbamid származékot állított elő, melyek 
közül j\fchri11g klinikai vizsgálatai szerint, mint hypnoticum, legjobban a 
diaethylmalonylcarbamid vált be. Az új vegyület, mely neurotropiája mellett 
a bódító hatást kölcsönző aethylgyököt tartalmazta, rövid idő alatt méltó 
helyet biztosított magának az addig ismert altató szerek [ chloralhydrat (Lieb

reich 1869), paraldehyd (Cervello 1882), aethylurethan (Schmiedeberg 

1885), sulfonal (Baumann 1888)] között. Fischer egy évvel később, az 
egyik aethylgyök helyére phenylgyököt kapcsolt. ezáltal az anyag altató és 
a bódító hatása nem változott, de növekedett a motoros centrum iránti affini

tása, mely alkalmassá telte a nagyagyi motoros centrum izgalmának, az epi
leptiform görcsöknek a csökkentésére és így az epilepsia tüneti kezelésére. 
Fischer példáján felbuzdulva a vegyészek ma már szinte beláthatatlan vál
tozatban állították elő a barbitursavszármazékokat. Az altatószerek terén 
új vegyülettel tulajdonképpen nem is találkozunk egészen 1930-ig. Ekkor 

alkalmazták először a hydantoin-származékokat, ezek azonban nem az altató, 
hanem az antiepileptikus hatásuk révén tudtak helyet biztosítani maguknak 
a therápiában. 

A biztos és jól adagolható hypnoticumok hatását kutatva régóta moz
gatta a kísérletezők képzeletét az alvás mibenléte. Különböző elméleteket 
állítottak fel. Ezek között találunk olyanokat, amelyek szerint a napközben 

felhalmozódott fáradtsági termékek bódítják a központi idegrendszert és 
ennek a bódulatnak a következménye a minden napos, időszakosan visszatérő 
egészséges alvás. Mások az agyi erek szükületére, vagy tágulatára és ezzel 
együtt az oxygen ellátottságnak a változására vezették vissza az ébrenlétet 
és az alvást. Az alvás magyarázatára az első kísérleti bizonyítékot Hess (1932) 
szolglltatta. Kísérleteiben azt észlelte, hogyha macskáknak a harmadik agy
gyomrocsát elektromosan izgatta, a macska elaludt. Az alvást tehát nem a 
központi idegrendszer bódulata, hanem az ú. n. alvási központ izgalma 
okozza. Ezt a megfigyelést azóta többen igazolták és az alvási központ helyét 
pontosan megállapították a harmadik agygyomrocs hátsó falában az infun-
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dibulumban és a hypothalamusban van. Új. érdekes adatot szolgáltatott 
Bwmer (1935). Kísérletében akkor is fellépett a természetes alvásnak 

megfelelő állapot, amidőn az agyat a harmadik agyideg kilépésénél át
vágta, vagyis az alvási centrumot az ébresztő központból jövő ingerek gátol
ják. Ha ez a gátlás megszűnik, bekövetkezik a normális alvás. Az ébresztő 
centrum a nervus oculomotorius magjához fekszik közel (Brenner) és 
izgalma az alvó macskát felébreszti; sympathicus jellegű, ergotaminnal 
bénítható, szemben a cortexet gátló, alvást előidéző parasympathicus központ
tal. Hosszú ébrenlét után az ébrenléti centrum kifárad, túlsúlyba jut az alvás
központnak a cortexet gátló hatása, ami miatt csökken az agykéreg ingerlé

kenysége és bekövetkezik az élettani alvás. Az altató és az ébresztő központ 
vetélkedése biztosítja a normális, periodikusan visszatérő alvást. A finomabb 
hatásmódot biochemiai alapon igyekeztek felderíteni. Az alvó állat agyán 
keresztül folyó vérben csökken a kaliun1 és viszonylag növekszik a calcium. 
Alvás ideje alatt a kaliumion szaporodik az alvási centrumban. E két tény
ből arra következtettek, hogy az alvás ideje alatt a kalium a vérből az alvási 

centrumba vándorol és annak izgalma útján hozza létre az alvást. Ezt az el
képzelést alátámasztották, részben a téli álomban lévő állatokon tett vizsgá
latok (ezeknek is az alvási centrumában a téli hónapok alatt lényegesen több 

kalium van), részben az említett agyi központokba fecskendezett K és Ca al
tató, vagy ébresztő hatása. V alószínüleg a kaliumion a permeabilitás növelése 
útján fokozza az acctyld1olin diffundálását és csökkenti magát az acetylcholin 

képződését. Az acetylcholin pedig az ébrenléti és az alvási központot állan

dóan összekötő vegyi inger. 

Bár ezek a kísérletek sen1 a természetes alvás periodicitását, sem annak 

okát nem derítették fel, n1égis fontosak, mert rávilágítottak arra, hogy a 
hypnoticumoknak egyik része a cortex, a másik része pedig a basalis, sub
corticalis alvási centrum hódítása által fejti ki a hatását. Ezen az alapon Pick 
az altatókat két nagy csoportra osztotta, a corticalis hypnoticurnok közé az 

alcoholt, a paraldehydet, az urethant, a magnesiumot és a morphint. a basaiis 
vagy subcorticalis hypnoticumok közé a barbituratokat sorolta. Ezek a 
kísérletek azonban nemcsak az altatók hat.ísmódját, de azok helyes indi
catiós területét is megmutatták. Abban az esetben, ha neurastheniás vagy 
a központi idegrendszernek egyéb okból származó ingerlékenysége tartja fenn 

az álmatlanságot, akkor corticalis hypnoticumokkal érhetünk célt, melyek az 
elalvást segítik elő, ha pedig essentialis álmatlansággal állunk szemben, 
okvetlen subcorticalis altatóhoz kell folyamodnunk, melyek az alvást mélyítik. 
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HELYI llRZ!lSTELENfTÖK. 

. A mult század utolsó évtizedeinek fontos therápiás felfedezése volt a 
cocatnnak, mint helyi érzéstelenítönek az alkalmazása. A. cocaint Kol/e„ 
(1884) vezette be a therápiába először, jóllehet 1J7öhler. aki a coca levelek* 
bői a tiszta alkaloidát izolálta, már 1860-ban azt írta róla hogy a nyelven 

a vele érintett hely múlóan mintha bódult lenne, csakn~m érzéketlen" és 
Anrep 1880-ban saját bőrét érzéstelenítette cocainnal. Felfedezésüknek nagy 
fontosságát azonban egyildik sem ismerte fel. Schleich 1892-ben infiltratiós 
anaesthesis létrehozására, Bier pedig 1899-ben gerincagyi érzéstelenítésre al
kalmazta. A mult század végén pontosan leírták előnyeit, hátrányait és 
Filehne analysáló kísérleteiben megállapította, hogy a tulajdonképpeni helyi 
érzéstelenítő hatás a benzoegyökhöz fűződik, a vegyületnek a többi része 

csak a sejtbejutást segíti elő. Eihom 1899-ben demonstrálta, hogy az amino
benzo~sav esterei helyi érzéstelenítő hatásúak. Az ö kísérletei vetették meg 

a tulajdonképpeni helyi érzéstelenítőszerek synthezisének és alkalmazásának 
az alapjait. Az első jól használható érzéstelenítőszert Eihom 1905-ben syn
thetizálta ( cocainum novum). Azóta egész hosszú sorát állították elő a 
benzoesavszármazékoknak, melyeknek előnye, hogy kevésbbé toxicusak és 

lény~gesen állandóbb vegyületek, mint a cocain, de hátrányuk, hogy, mint a 
coca1nnak1 rövid ideig tart a hatásuk. A hatás tartóssá tételében és a toxicitás 
lényeges csökkentésében nagy haladást jelentett a cocain adrenalinnal történt 
combinatiója (Bra1111 1903). Ez az összetétel azonban még mindig nem vál
totta be azt a tartós helyi érzéstelenítő hatást, ami a sebészek igényét ki
elégíthette volna. Azt csak jóval később, 1929-ben U hlma1111ak sikerült el
érni a cinchonin származékokkal (cinchonin-oxybutyl). Azóta több ilyen helyi 
érzéstelenítőt állítottak elő, ezeknek hatása 5-6 óra hosszáig tartott. A 

vegyületek mindegyike a chinin, a cinchonin és a hydrocuprein szárn1azékai. 

CHEMOTHERÁPIA. 

, ~ c~em~a~ szerkez~t és a hatás közötti összefüggés vizsgálatának igen 
szep. pelda1t latjuk a szazad elején kialakuló chemotherápiás l.-utatásokban. 
Ehrlrch és munkatársainak tervszerű és lépésről-lépésre előre haladó, teljes 
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sikerrel zárult kutatásai classicus példáját adják annak, hogy mennyire el
engedhetetlen a gyógyszerelés fejlesztésében a chemikus, a biológus és a 
klinikus szoros együttműködése. Egyik a másik nélkül nem biztosíthatja a 
fejlődést. :fis ezekből a chemotherápiás vizsgálatokból láthatjuk tisztán, hogy 
a gyógyszervegyi gyárakra milyen fontos feladat hárul: serkenteniök kell 

a chemiai kutatásokat, módot és alkalmat kell adniok az elméleti (biológia, 
pharmakológia, bakteriológia) kísérletekre és támogatniok, elősegíteniök kell 

a gyakorlati orvostudományi (klinika) kísérleteket. 

A spirochaetosisok, általában a protozoonok okozta betegségek chemo
therápiájában Ehrlich és munkatársai érték el az első eredményeket. Kísérle
teiket emberi betegségekkel azonos, vagy rokon parazitákkal fertőzött álla

tokon végezték. Minden anyagnknak megállapították a legkisebb gyógyító 

és a legnagyobb, még mérgezést nem okozó adagját, a kettő hányadosa, a 
chemotherápiás index, adott felvilágosítást a szer parazitotrop és organotrop 
tulajdonságának arányáról. 

ARSENVEGYÜLETEK. 

Az első festékkel végzett kísérletezések után az arsenessav felé 

terelődött a figyelmük. Felhasználták Laveran és 1vlesnil (1902) trypa
nosomákkal fertőzött egereken végzett kísérleteinek eredményét. Ezek
ben az arsenessav biztató hatásúnak mutatkozott. Ehrlich a közismerten toxi

cus egyszerű arsenvegyületek helyett aromás vegyületekkel kezdette kísér
leteit. Az első e célból alkalmazott vegyület, a para-aminophenyl
arsensav volt (1907). Ez a vegyület nem volt ismeretlen, mert Koch meg
előzőleg álomkór ellen alkalmazta. Ehrlich is hatásosnak találta, de magas 

toxicitása miatt savestereivel folytatta további kísérleteit. Ezek közül az ecet
savas ester bizonyult legjobbnak. Azonban csakhamar kiderült, hogy az öt 
vegyértékű ·arsenvegyületekkel Szemben~ amelyek in vitro semmi, vag'j alig 
kimutatható trypanocidiát mutattak, a három vegyértékűek sokkal hatásosab
bak, sőt még in vitro is parasitoxid hatásúak. Valószínűleg az öt vegyérté
kűeknek a szervezeten belül át kell alaln1lnia, hogy hatásosak legyenek. A 
további kísérletekben ezért Ehrlich felhasználta Bi11znek azt a korábbi meg
figyelését, mely szerint a szervezetben megvan a lehetőség arra, hogy az öt 
vegyértékű arsenvegyület három vegyértékűvé alaJ...llljon át és áttért ez 
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utóbbiak vizsgálatára. Igen sok vegyületet vi25gáltak, míg Benda előállította 
a para-m,-y-m-nitrophenylarsensavat, melyből Ehrlich és Bertheim (1910} 
erős reductioval a várt hatású dio:x1•-diarnino-arsenobenzolt nyerte. E vegyület 
az ember spirochaetozisa ellen H.1ta vizsgálataiban kitűnőnek bizonyult, 
annak ellenére, hogy in vitro alig mutatott hatást. Kiváló therápiás hatása 
mellett azonban kitűnt, hogy nehezen alkalmazható. Ennek könnyítésére 
Ehrlich (1912) jól oldhatóvá tette a vegyületet a formaldehydsulfoxylat 
oldallánc bevitelével. Az így kapott vegyület még nem zárta le a hasonló 
vegyületeknek a sorozatát, mert bomlékonynak mutatkozott. Ehrlich és Karrer 
a réz, Kolle és Ritz (1918} a hasonló felépítésű ezüstvegyületeket állították 
elő, ezek azonban a későbbi vizsgálatok szerint még bomlékonyabbaknak 
mutatkoztak, mint az eredeti arsenobenzolvegyületek. Az új, biztató ered
mények fokozták a kutatók igényeit. Már nem elégedtek meg az egyszerű 
spirocid és viszonylag kevésbbé toxicus anyagokkal, hanem stabil és izom 
közé adható szereket iparkodtak előállítani. Az eredeti vegyületnél lényege
sen állandóbbat nyert Streiltl'olf az arsenopyrazolon synthézisével és már 
izom közé adhatónak mutatkozott a dimethanolsulfosavas natrium (1927). 
Egyaránt, intravénásan és intramuscuiarisan adható Belfanti készítménye. 
mely tulajdonképpen nem egyéb, mint az Ehrlich-féle arsenobenzol 1.-ülön
leges oldószerben oldva. Ugyancsak vénába és izomba alkalmazható és arány· 
lag a legstabilabb, az utóbbi években Streitwolf által előillított vegyület, az 
asymmetrlkus acetylaminophenoxyecetsavas natrium. Bár trypanocidiája har· 
mirrcszorta kisebb, mint az Ehrlich.féle arsenobenzolvegyületnek, luetikus 
betegen észlelt gyógyító hatása azzal egyenértékű. Peroralisan adható vegyü· 
let az acetylaminooxyphenylarsinsav (öt vegyértékű arsent tartalmaz), melyet 
Let1aditi és Navarro·11Iarti11i vezetett be a therápiába. Lényegesen gyengébb, 
mint az arsenobenzol, de előnye. hogy csecsen1őknek is adható. 

Az arsenvegyületek hatásmed1anismusát Ehrlich úgy képzelte el, hogy 
az arsenobenzo! oldallánca, mint haptophor csoport a protozoon chemorecep· 
torával kapcsolódva kötődik a kórokozóhoz és a molekula arsenes része, a 
toxophor csoport, elöli azt. Az elmélet kísérleti alapját Voegthlin szolgál· 
tatta, amennyiben kísérletei szerint az arsenoxyd a kórokozókat in vitro azon. 
nal elpusztította, az arsenobenzol órák muiva, míg az öt vegyérték-ü arsen
savszármazékok csak jóval később. Az arsenobenzol és az öt vegyérték'Ü arsen
vegyületek azért fejtik ki később a hatásukat, mert a kórokozókhoz kötődött 
arsenobenzolnak előbb phenylarsenm.-yddá, mely a tulajdonképpeni spirillo
cid vemület, kell allkulni:i. Mérgezi ::i protozoon légző ferment rendszerét. 
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A glutathionnal és a cysteinnel additios vegyületet képez. Eszerint a kór
okozó a légzés bénulása miatt pusztul el. Ehrlich és Voegthlin elképze
lését Jancsó bizonyította be. Kimutatta a kórokozókban a chemotherapeu· 
tikum felhalmozódását és cysteinnel; valamint glutathionnal a parazitákat 
meg tudta védeni a pusztító hatással szemben. A parazitaölő hatás feltétele
zése mellett fennáll annak a lehetősége is, hogy az elölt kórokozókból fel
szabadult endotoxin immunanyagtermelést indít meg és így a hatás kettős: 
direct parazitotrop és általános antianyagtermelés. Ez a feltételezés nemcsak 
az arsenobenzol vagy az ehhez hasonló vegyületek hatására érvényes, hanem 
az összes d1emotherápiásan használt (festék, arsen, bismuth, arany és sulf. 
amidszármazékok) anyagra is. 

BISMUTHKESZITMENYEK. 

Spirochaetozisok ellen a bismuth készítményeket először Balzer (1889) 
alkalmazta. Megfigyelése szerint mind az oldható, mind az oldhatatlan bis
muth készítmények luetikus betegeken nemcsak localis, de által:ínos hatást 
is fejtettek ki. A bismuth tulajdonképpeni chemotherápiás alkalmazhatóságát 
Uhlenhllth (1908} vizsgálta tervszerűen. Röviddel azután Cmhny, Ehrlich 
és Karrer is foglalkoztak a bismuthkészítményekkel s az ő kutatásaik ered· 
ményezték a bismuth-arsenobenzolt (1917}, amely várakozásukkal ellentét
ben, még könnyebben bomló vegyületnek mutatkozott, mint az arsenobenzoI. 
Kolle (1919} egyszerű bismuthvegyületeket alkalmazott és eközben fedezte 
fel Ritzzel együtt, hogy a kolloidális bismuthoxyd nyúlsyphilisben trypanocid 
hatású. A bismuththerápia elterjedésének Sazerac és Levaditi {1921) adta 
meg a legnagyobb lökést. Rober/ és Sa!llon által előállított kalium-natrium
bismuthtartaráttal kezdették meg a kísérleteiket és már 1920·ban azt észlel
ték, hogy a spontán spirochaetosist és a kísérletes nyúlsyphilist ez a vegyület, 
akár subcutan, akár intramuscuiarisan alkalmazva, meggyógyított::i. Eszlc
leteiket csakhamar klinikailag is megerősítették és ezen az alapon megindult 
a bismuU1 chemotherápiás alkalmazása. Olyannyira elterjedt, hogy tíz évvel 
később (1932} már több mint 200 bismuthot tartalmazó antiluetih.-um volt 
forgalomban. A ma forgalomban lévő bismuthkészítmények „fémbismuth'', 
„organikus", „anorganikus", „olajban oldható" és „bismuthsók organikus 
arsenvegyületekkel" csoportokban foglalhatók össze. Ezek erősebb antilueti-
1.-umok, mint a higanykészítmények, de nem pótolják az arsenvegyületeket. 
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ANTIMON-KESZITM1lNYEK. 

A trópusi betegségek chemotherápiájában nélkülözhetetlen antimon 

vegyületeket a század elején kezdték vizsgálni. Plimmer és Thomson (1907) 

a natrium-antimonyltartaráttal észlelte azt, hogy ez a nagana és a surraval fer
tőzött patkányokon a kórokozókat egy óra alatt a vérböl eltüntette. Fontos 

lépés volt a leishmaniosisokban észlelt specifikus hatásnak a felfedezése 

(Vianna és j\fachado 1913). A borkösavas vegyületet Vianna (1914) hatá

sosnak találta a granuloma inguinalis tokképzö bacillusa ellen is. Hatásosnak 

mutatkozott továbbá bilharziosis és philariosis ellen. Rogers a malaria leküz

désére alkalmazta sikerrel (1917). Az aromás sorozatba tartozó savakkal 

képzett antimon komplexsói közül a kalium-antimon-di-pyrokatechindisulfon

savas kalium volt a legfontosabb (Uh!enh11th, K11hn, Schmidt 1925), amely 

in vitro is trypanocidnak mutatkozott (Homby és Bailey 1931) a kala-azar 

és bilharziosis kórokozójával szemben. Minthogy a vegyület kaliumsója a 

vérnyomást csökkentette, lVeese (1931) a n;trium sót ajánlotta. Uhlenh11th1 

Kuhn és Smith (1931) az álomkór lekiizdésében nagy szerepet játszó para

acetylaminophenylstibinsav natriumsóját állították elő. Lényegesen kevésbbé 

mérgezö az öt vegyértéJ...-ü stibiumot tartalmazó para-arninophenylstibinsavas
diaethylamin, amely már teljesen beváltotta a hozzáfűzött reményeket, főleg 

a kaia-azar gyógyítása terén. 

ARANYVEGYűLETEK. 

Az aranyvegyületek alkalmazásában az első lépést Koch (1892) tette 
az aranycyan vegyület vizsgálatával. Hatásosnak találta a tuberculosis bacillusai 

ellen. A rendszeres kutatást, melynek a legtöbb ma használt vegyületet kö
szönhetjük, 1913-ban Feldt kezdette meg. Ma a legjobban elterjedt arany

vegyületek az aurothioglucose, a natrium-aurothiosulfat, az aurothiocarbamid 
és az aminoaurothiophenol-carbonsavas-natrium. Mindegyiket a tuberculosis 
kezdeti szakában alkalmazzák. Direct parazitaölö hatásuk mellett leginkább 

a szervezet ellenáIJóképességét, irnmunanyagtermelését fokozzák. 

d"'·'J''-'"'' 

/g;;,' 
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FEST.11KEK. 

Fontos szerepet játszottak a protozoonok okozta betegségek elleni küz
delemben a festékek. Eh..Jich a mai chemotherápiát megalapozó kísérleteit 
a festékekkel kezdette meg. A benzidinfestékekbe, melyek nagyon rosszul 
szívódtak fel és hatásuk ezért gyengének bizonyult, az oldhatóság elősegíté
sére 117 einberg-gel a suJfo-csoportot vitték. Ezek a kísérletek eredményez
ték a trypanvöröset (Ehrlich és Shiga 1904) és a trypankéket (1905). Mind
kettő trypanocid hatású. A tryphenylmethan festékek közül a parafuchsin, 
a tryparosan és a malachitzöld bizonyultak alkalmasnak chemotherápiás hatás 
elérésére. Azonban a festékek, bármilyen erős trypanocidiát mutattak is, a 
therápilban nem tudtak elterjedni, mert minden sejtet megfestettek és gyak
ran volt észlelhető, hogy, ha az egyszerre alkalmazott adag nem pusztította 
el a kórokozókat, azok a további kezelésnek ellenállottak, a festékekkel szem
ben resistensekké váltak. A festékek közül egy bonyolult vegyület váltotta 
be legjobban a hozzáfűzött reményeket, melynek a vázát a carbamid képezi 
és a vegyület az ú. n. színtelen carbamid származékok közé tartozik, vegyi
leg: m-amino-benzol-m-amino-p-methylbenzoyl-naphtylamintrisulfosavas car
bami d, Roehl 1916-ban ismerte fel trypanocidiiját. A therápiában 1918-ban 
vezették be. Szerkezeti képletét Fo11rnea11 1923-ban derítette fel. Az álomkór 
gyógyításának első szakában igen jó eredményeket biztosított, de ha már a 
trypanozomák megbetegítették a központi idegrendszert is, a vegyület hatás
talan maradt. Peroralisan az álomkórnak kitűnő protihylactil-.."Uma. 

MALÁRIA ELLENI SZEREK. 

A schizontaölő, malaricid hatású chemotherapeutikumok közül leg
régebben a chinint alkalmazták, mely a malaria tertiana és quartana speci
fikumának bizonyult. A garnetákra hatástalan és ezért a maiaria tropicát 
egyedül chininnel gyógyítaíni nem lehetett. Ugyanígy hatástalan a gamétákra 
a chininnél erősebben ható acridinfestékek csoportjába tartozó anyag, a 
2-methyloxy-6-chlor-9-a-diaethylamino-pentyl-aminoacridin, amelyet iV!ietzsch 

és 11'Ia11ss synthetizált. Green mutatta ki, hogy az ibolyántúli sugarak hatására 
éppen úgy fluoreskál, mint a chinin, még igen nagy higítisban is. A chinin-

3 
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nek ellenálló ivari alakok (gameta) elölésével a malaria gyógyítását egy 

chinolinszármazékú vegyület, a N-di-aethylarnino-isopentyl-S-amino-6-meth

oxychinolin egészíti ki. Allatkísérletekben és klinikailag Hőrlein. Roehl. 

Sioli és i\ifiihlens {1926) vizsgálta először. Sch11le11itu111 és munkatársai syn

thetizálták. 

BACTERIUMOK OKOZTA BETEGSÉGEK 

CHEMOTHERAPIAJA. 

A festékekkel ne1ncs::i.k protozoonok ellen, hanem bacteriwnos fertő

zések ellen is sikerrel kísérleteztek. Ezek a kísérletek a mult század végére 

nyúlnak vissza. Sebring (1889) a methylibolyát, Sti!ling (1890) az aura

mint ajánlotta. lvfindkét festék aránylag erős bactericid hatású, dc a bacte

riumokat a szövetekben nem tudta elpusztítani s így a tulajdonképpeni chemo

therapiás követelményeknek nem feleltek meg és inkább mint felületi dcsin

ficiensek kerültek alkalmazásra. Az első kon1oly lépést a bacteriumos chemo

therápiás kutatás felé Ehrlich tette, egy szinte véletlen felfedezésével. Kísér

leteiben a régi eljárással előállított dichlorfuchsint igen erős trypanocid 

hatásúnak lalálta, azonban, amidőn ezt a festéket teljesen tiszta alakban elő

állította, az jóformán hatástalannak bizonyult. Kiderült, hogy a hatékonyság 

a régi eljárás során keletkező szennyeződéstől, egy acridinszármazéktól eredt. 

Ez az észlelet az acridinszárn1azékok felé terelte a kutatók figyelmét és az 

új iránynak fontos eredménye az alig toxicus, de felette hatisos diarnino

acridin lett. Maga az acridin nagy toxicitlsa miatt nem volt alkalmazható. 

A methyl származékai hatékonyaknak bizonyultak, de még mindig any-

0 nyira toxicusak voltak, hogy alkalmazásukra nem kerülhetett sor. !gy 

jutott el Ehrlich a diaminoacridin szárn1azékhoz, melyet Brotv11i11g ajánlott a 

gennykeltők ellen. Az antisepticus vegyületekkel szemben serurn jelenlétében 

is hatásosnak mutatkozott, sőt a serum bizonyos fokban növelte hatását. A 

nyálkahártyákon jól diffundil, intravénásan befecskendezhető. Az acridin

származékok közül igen hatásosnak mutatkozott még az aethoxydiaminoacri

din és a malaricid 2-methyloxy-6-chlor-9-a-diaethylamino-pentylamino

acridin. A sárga azofestékekböl a butoxydiaminoazopyridin és a phenyl-
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diaminoazopyridin váltak „ be. Az utóbbi vegyületet, rövid nevén pyri

diumot Tchichibabin és Zeide (1914) synthetizilták. Igen erős bactericid 

hatásúnak mutatkozott in vitro kísérletekben. Húgyútdesinficiensnek aján

lotta Ostromyslensky. 1919-ben facobs és Heydelberger az azofestékek hydro

cupreinnel és hydrocupreidinnel képezett vegyületeinek egész sorát állították 
elő, melyek in vitro igen erős hatást mutattak. 

SULFONAMIDSZARMAZ.ÉKOK. 

Az azofestékek között a legfontosabb vegyület, amely szinte új korsza

kot alkotott a bacteriumos fertőző betegségek leküzdése ellen, a 2 :4-diamino

azobenzol"4 '-sulfonamid. E vegyülettel a kísérletezést 1932-ben kezdetlék 

meg, jóllehet már 1920-ban elhatározták chemotherápiás hatásának vizsgá

latát. A tényleges kísérletezés és a feltételezés közölt eltelt időben ;i.fietzsch 
az acridin festékekkel foglalkozott. Az új festéket, melyhez hasonlót 

tulajdonképpen Ge/1110 már 1908-ban synthetizált, először Domagk vizs

gálta állatkísérletekben, therápiásan pedig 1933-ban Foersler. 1934-ben 

G1·;7tz sepsis ellen, V eil pedig „rheumatismus" ellen használta. A vegyület 

igazi jelentőségét Don1agk fedezte fel és kísérleteiről 1935-ben számolt be. 

Ez a sulfonamid tartalmú azovegyület az egér streptococcus sepsisét tökéletesen 

meggyógyította, ln vitro hatástalannak bizonyult, de „olyan mint az igazi 

chemotherápiás anyagok, csak az élő állatban fejt ki hatást." Ezt a megfigye

lést Levaditi és Jl'7 aisn1a1111 is megerősítette és csakhamar igen nagy érdeklő" 

dés indult meg az új vegyület iránt. Egymást követték a fontos közlemények. 

Piischel és Gn1eli11 (1935) sikerrel alkalmazta erysipelas és streptococcus 

ellen. Domagk néhány hónappal később már újabb származékkal végzett 

kísérleteiről számolt be. Az új származék hatásos volt a pneumococcus I. és 

II. ellen is, szemben az első vegyülettel, amely csup.ín a pneumococcus III."al 

fertőzött egereket gyógyította. Fo11rneau, Trefoue/
1 

Nitti és Bovet a következő 

évben (1936) rámutatott arra, hogy az azovegyületek egyik alkatrésze a para

arninobenzolsulfarnid az eredeti vegyülettel egyenértékű therápiás hatást fejt 

ki. Feltételezték, hogy a szervezetben is, mint hatásos rész, ez hasadt le az 

aiovegyületckről. Fullernek sikerült is bizonyítania, hogy a sZervezetbcn 

3* 
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reductio folytán valóban keletkezett a Domagk-féle vegyületből para-amíno

benzolsulfamid. Colebrook. Bri!tle és O'Mera kimutatták, hogy ez az egy

szerű vegyület nemcsak in vivo, de in vitro is bactericid. 193 7 -ben a sulfamid
vegyületeknek már igen fontos új származékait synthetizálták. A l.illönbözö· 

gyárak egymással versenyezve hozták forgalomba a ma használt vegyületeiket. 
Ezek közül a therápiában legjobban bevált a sulfanilylsulfanilamid, a sulfa

nilyldimethylsulfanilamid, a sulfapyridin (1938), a diaminodiphenylsulfon, 

a sulfathiazol (1938), a sulfamethylthiazol (1938) és a legújabb tagként a 
sulfani!ylguanidin (1940). Míg az előbbiek különböző coccusok (pneumo-, 

meningo-, strepto-, staphylo- és gonococcus) ellen váltak be, addig ez a leg

újabb, guanidinszármazék főleg a bélben található Grant-negativ bacteriumok 
ellen hatásos. ln vitro kísérletekben h-ülönböző bacteriumokkal szemben vala

mivel hatékonyabbnak bizonyult, mint a többi sulfanilamid származék. A bél 

bactériurnait nem ölte el, csupán a szaporodásukat szüntette vagy csökken

tette n minimumra. Normális egerek bélflórájának a colicsoporthoz tartozó. 
bacillusainak csiraszárnát lényegesen alászállította. Az összes sulfamidszárma

zékok között a legalacsonyabb toxicitású. 

DIGITALIS. 

A tiszta hatóanyag keresésnek és a bizonytalan, néha megbízhatatlan, 

kivonatok kiküszöbölésére való törekvésnek szép példáit látjuk a digitalis. 

fajták glykosidáinak és a secale cornutum alkaloidáinak felderítésében és izo
lálásában. A digitalist IVithering 1785-ben vezette be a szívbetegségek gyó

gyításába. A legfontosabb hatóanyagát, a digitoxint, a ndigitalíne crystallisée"· 

alakjában (kristályos keverék) Natit,elle 1869-ben ismertette. Az izolált glyko
sida chemiai és pharmakológiai vizsgálatát Cloella végezte (1920). JJVi11da11s· 

(1928) teljes analytikai vizsgálatnak vetette alá a digitoxint és empirikus 

képletét határozta meg. Hydrolysis útján sikerült a glykosidát digitoxigeninre 

és 3 mol. digitoxosera hasítania. Az aglukonnak 3 mol. digitoxoseval való· 
kapcsolódása jellemző a digitoxincsoportba tartozó digitalisglykosidikra, mint 

a gitoxinra és digoxinra. A gitoxint, a digilalis purpurea leveleinek második. 
igen fontos glykosidáját chcmiailag Krafft (1912) és Cloelta (1926) izolál-
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ták. Később. 1928-ban lf/indarwmegállapította a képletét és kimutatta, hogy 
hydrolysiskor gitoxigeninre és 3 digitoxosera hasad. A harmadik glykosidát, 

a gitalint Cloetta (1926) l.illönítette el és chemiailag JJ7i11da11s (1928) vizs
gálta. Hydrolysis útján, szemben a gitoxinnal, csak két molekula digitoxo

sera hasad, az aglukonja a gitoxigeninhydrat, dehydratatióval gitoxigeninné 
alakítható. A digitalis purpurea magvaiból Schmiedeberg (1875) a digita
Iinum verumot izolálta, amelyet később Kiliani és U7i11da11s (1927) vizsgált 
cbemiailag és megállapították, hogy hydrolysis útján egy primaer aglukonra, 
_glukose-ra és digitalose-ra hasítható. 

A digitalis therápiában fontos lépést jelentett a digítalis lanata vizs
_gálata. Az első vizsgálatokat Smith (1930) végezte s JHamiich, lHohr és 

Mams még ugyanebben az évben a digitalis lanataból a 1-IV-el jelölt 
lanata glykosidákat izolálta. A lanata glykosida III. a digitalinum verum 
acetylszármazékának, míg a glykosida 1. és II. a különböző digilanidok keve
rékének bizonyult. 

A digitalis aglykonjai vagy geninjei chemiailag a phenantren csoportba 
tartoznak, ahova a cho!esterin, a sexualhormonok és a carcinogen anyagok 
sorolhatók (facobs 1933). A digitalisszerü hatás a geninekhez van kötve. 
A cukormolekulák a cumulatiót befolyásolják. A glykosidák hatására jellemző, 
hogy nem azonnal fejtik ki hatásukat, hanem egy bizonyos latentia után. 

Hatásuk tartós, mert hosszú ideig maradnak a sejtben (Straub 1916). Jellemző 

rájuk az elektiv szívhatás. A geninek nem cumulálódnak. A szívből könnyen 
kimoshatók. 

A digitalis levelekből Smith (1930) és Perrot (1931) óvatos és igen 
körültekintő eljárással védve a hatóanyagokat a decompositiótól és a levelek

ben lévő enzymek hatásától, előállították az ú. n. genuin glykosidákat. A digi
talis purpurea az A, B és C-purpura glykosidát, a digitalis lanata pedig az 

A, B, C digilanid glykosidákat tartalmazza, az előbbiekből egy molekula 
cukor lehasadása útján keletkezik a digitoxin, a gitoxin és a gitalin, amelyek 
további hydrolysissel a megfelelő geninekre hasíthatók, az utóbbiak (a digi

lanidok) tulajdonképpen a digitalis purpurea glykosidáínak acetylszármazékai. 

A digitalis glykosidákból lehasítható glykon, a digitoxose, chemiailag methyl
pentose. A digitalis levelekből a hatóanyagokon kívül izolálták a digitonin 
és a gitonin nevű saponinokat is, melyek az activ anyagok oldhatóságát segí
tik elő. 
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SECALE CORNUTUM. 

A seca!e cornutum alkaloidái közül az elsőt 1906-ban Barger és Carr 

izolálta és tőlük függetlenül Krafft. Ezt a nagy molekulájú, amorph alkaloi

dát ergotoxinnak nevezték el, arnelyröl később kiderült, hogy azonos a T anret 

által már 1875-ben leírt ergotininnel. Dt1le (1906} vizsgálatai szerint ez az 

anyag a secale cornutum minden jellemző hat.ását ki tudta fejteni. Azonban 

mint később kitűnt, nem ez az egyetlen hatóanyag, mert az ergotoxin el
távolítása után visszamaradt vizes kivonat szintén hatásosnak mutatkozott. 

Ebből a visszamaradó vizes kivonatból sikerült Dalenak és Bargernek (1907) 

izolálni a tyramint és a histamint. Min.dkét aminbazis méhösszehúzónak bizo

nyult, azzal a különbséggel, hogy míg a tyramin emellett a vérnyomást emelte, 

a histamin erős vérnyomássüllyedést okozott. A tyramint csakhamar Barger 

( 1909) synthetikusan is előállította. 

1918-ig erre a háron1 hatóanyagra vezették vissza a secale és készít

ményeinek hatását. 1918-ban Stoll egészen friss drogból kiindulva, egy nagy 

molekulájú, kristályos alkaloidát tudott elkülöníteni, az ergotamint, amely 

még húszmilliós higíUisban is lassan előálló, de ígen tartós összehúzódásokat 

hozott létre a tengeri malac és a 1nacska túlélő uterusán. Emelte a vérnyomást. 

:t kakastaréjon jellegzetes gangraenát okozott és bénította a sympathicus vég
készülékeket. Hatástanilag tehát a Barger-féle ergotoxinhoz hasonlónak bizo

nyult. A pontos illatkísérletek és klinikai megfigyelések alkalmával azonban 

még mindig igen gyakran előfordult az, hogy a friss drogból készített infu

surn vagy kivonat hatása felülmulta azt a hatásfokot, amit a neki megfelelő 

ergotarnin és biogen aminbasisok keverékével el lehetett érni. Ebből arra 

kellett következtetni, hogy a drog még mindig tartalmaz az eddigieken kívül 

ismeretlen hatóanyagokat. Tényleg sikerült is kimutatni az ergotoxinnak és 

az ergotaminnak az izornerjét, az ergotinint (1931), illetve az ergotaminint 

(1920), sőt ezek mellett az ergoclavint (Kii.rsner 1933) és a sensibamint 

(Wolff 1932), mely utóbbiakról később Slol/ (1935) kimutatta, hogy az 

ergoclavin az ergotarninból és ergotininböl, a sensibamin pedig az ergosine

böl és ergotamininből álló keverék. 1932-ben j\Joir angol szülész igen meg

lepő megfigyelésről számolt be. Kimutatta, hogy ha a secaleból az összes 

addig ismert alkaloidáktól tökéletesen mentesített vizes kivonatot adott per

oralisan gyermekágyas asszonyoknak, azokon néhány perc mulva erős méh-
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összehúzódások voltak észle1hetfik. Ezen a nyomon elindulva, sikerült meg

találni a vízben oldható secale alkaloidát, amelyet egymástól függetlenül, egy 

ídőben négy k"ii.lönbözö néven írtak le a szerzők: D11dley és i\iioir ergometrin, 

Tho1!1pson ergostetrin, Stoll és Bllrghardt ergobasin és Kharasch ergotocin 

néven (1935). A régebbi alkaloidikkal szemben ez az új alkaloida nagyon 

jól oldódott, molekulája fele akkora, mint az ergotamin. Peroralisan azonnal, 
5-6 perc mulva méhcontractiót váltott ki. Hatása nem tartós, kakastaréjon 

gangraenát nem, csupán cyanosist okozott és mint legfontosabb hatáskülönb

ség, a sympathicus ideg izgalmat felfüggesztő hatása hiányzott ( Daf'is, Adair, 
Chen és S1va11son 1935). 

facohs és Craig (1935) kimutatták, hogy a secale mindegyik alkaloi

dája a lyserginsav különböző származéka. 

AZ AUTONOM IDEGRENDSZER. 

A tiszta hatóanyagokkal történő kísérletezés nemcsak a pharmakoJó. 

giit, de az élettani kutatásokat ís elősegítette. Az autonóm idegrendszer mű

ködésének felderítése pharmakológiai módszerekkel vált lehetségessé ( nico· 

tin, crgotoxin
1 

cocain, atropin, muscarin, cholinesterek). 

Langley volt az, aki az autonom idegrendszert a sympathicus és a 

cranio-sacral vagy parasympathicus rendszerre osztotta ( 1905). A beosztás

nak az alapja részint anatómiai, részint müködéstani volt. Míg az akaratla

gos idegrendszerhez tartozó rostok a központokból megszakítás nélkül halad

nak a peripheriákra, addig az autonom idcgekbc ganglionok vannak beiktatva 

és így az autonom idegek lefutásában megkülönböztethető az idegcentrumot 

a ganglionnal összekötő prae-, és a gangliont az idegvéggel összekötő post· 

ganglionarius rost. Hogy valamelyik autonom ideg hol kapcsolódik át, me

lyik ganglionban szenved 1negszakítást, Ltngley.nak sikerült nícotinnal vég

zett kísérleteiben kimutatni ( 1890). 

A „sympathicus" és „parasympathicus" bect"iZtással hosszú időn keresz. 

tül sikerült magyarázni az egyes autonom idegrendszeri anyagok hatását. 

Azonban, csakhamar olyan adatok merültek fel, amelyek kivételnek látszot

tak. lgy érthetetlen volt Leva11do1v1ky 1898*ban végzett kísérlete, amelyben 

a mellékvese velöállományából izolált adrenalin akkor is kifejtett hatást, ha 
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a sympathicus idegek degeneráltak voltak. Kísérletei alapján óvatosan azt a 
következtetést vonta le, hogy a mellékvese velőállományának hatóanyaga 
olyan hatást fejtett ki, melyet akkor észlelt, amidőn a sympathicus idegeket 
elektromosan izgatta. Da/e már 1910.ben az adrenalint, a cocaint és az ergo. 

toxint elektromos izgalmat utánzó „sympathico·mimeticus" anyagok közé 

sorolta. 1915-20 között már mind több és több olyan kísérleti eredményt 
találunk, melyeket az eredeti Langley.féle beosztás alapján nem lehetett meg

magyarázni. Az izzadságmirigyekhez anatómiailag typikus sympathicus idegek 
vezetnek és mégis adrenalin hatására sem emberen, sem macskán nem lehe. 

tett secretio fokozódást észlelni, ellenben a rnuscarin és a cholin (typikus 

parasympathicus idegizgató) hatásosnak bizonyult. Az atropin ez utóbbiak 
hatását teljesen felfüggesztette. Vagyis, ezek az idegek pharmakológiailag 
úgy viselkedtek, mintha parasympathicus idegek lennének. Ugyanilyen kivé
telt mutatott a splanchnicus ideg, amelynek elektromos izgatása a bélmozgást 
fokozta, a ganglion coeliacum és a ganglion mesentericum nicotinozása után 

is. Erthetetlen volt, hogy a parasympathicus izgatónak tartott acetylcholin, 
még akkor is hatást tud kifejteni, ha a parasympathicus ideget átvágták és 
az degenerált. Ezeknek a kísérleteknek a magyarázatát csak a neurohormonok 
kimutatása után tudták adni. 

NEUROHORMONOK. 

1921-ben Löu!i demonstrálta azt, hogy az autonom idegvégkészüléke

ken az idegek elektromos izgatása alatt jól definiálható chemiai ingeranyag 

válik szabaddá. Békaszív kísérletében ezek az ingeranyagok a szívből kimos
hatók voltak és egy másikba átvive ott éppen olyan reactiót váltottak ki, 
m.intha az odavezető autonom idegeket elektromosan izgatták volna. Ezen 

kísérlet alapján az idegingerület humoralis úton tevődik át az idegvégkészü

lékről a reagáló sejtre. Azokat a chemiai anyagokat, melyek az idegingerüle
teket továbbítják, Frederic4q11e neurohormonoknak nevezte el. Aszerint, 

hogy a parasympathicus vagy a sympathicus idegvégkészülékről szabadultak 
fel, parasympathinnak, illetve sympathinnak nevezték. A parasympathinról 
későbbi kísérletek közben kiderült, hogy az acetylcholinnal azonos, a sympa
thin pedig az adrenalinnal. 

~,,;;,·' ' 

l:c: 
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Arra a lehetőségre; hogy az idegingerület az idegvégkészülékröl a 

reagáló sejtre chemiai anyag közvetítésével tevődik át, az első adatot Elliot 

1904-ben szolgáltatta, amikor kísérletei alapján kimutatta, hogy a sympathicus 

idegek izgalmakor valószínűleg egy adrenalin hatású anyag szabadul fel. 

Dixon (1906) analóg módon, a parasympathicus idegeken észlelte azt, hogy 

egy „muscarinszerű" anyag vált szabaddá. Hou 1ell és DHke (1908) azt 

találta, hogy vagusizgalomkor a szívben szaporodik a kalium és a vagus

izgalmat erre a kalium felszaporodásra vezette vissza. A tulajdonképpeni alap

vető kísérletet 1921-ben Lötvi végezte izolált békaszíven. Kísérleteiből levont 

következtetését azonban kétségbevonták és eredményeit hibás methodikára 

vezették vissza (Ascher 1925-31, Bo11enka!l2p 1924, Nakaiarna 1925). 

A felvetett probléma, annak ellenére, hogy voltak, akik Löivi kísérleteit meg

erősítették (fendrassik 1924, emlősszíven), 1932-ig nem nyert beigazolást. 

1932-ben Henderson és Roepke, Babkin, Stavraky„ Alley„ valamint Bezuák„ 

Gibbs és munkatársa egymástól függetlenül, majdnem egyidőben bizonyítot

ták, hogy physiológiás körülmények között a parasympathicus idegek elektro

mos izgatása alatt „ingeranyag" válik szabaddá. Nyálmirigy átáramoltatásával 
végzett kísérletekben, az elektromos izgatás alatt felfogott átáramló Ringer. 

oldatban, acetylcholint sikerült kimutatniok. A glandula submaxillarison át

áramló Ringer-oldatban a chorda tympani 30 másodperces elektromos izgatisa 

alatt mintegy 0.02 gamma acetylcholin szabadult fel. Ezeknek az adatoknak az 

alapján Dale (1932) a régi sympathicus és parasympathicus.ideg elnevezés 

helyett a tisztán működéstani cholinergiás, illetve adrenergiás elnevezést aján

lotta. Adrenergiás idegeknek nevezte azokat az autonom idegeket, melyeknek 

elektromos izgatására a végkészüléken adrenalinszerű anyag szabadult fel, 

d10linergiás idegvégkészülékeken hasonló körülmények között acetylcholin. 

A physiológiás működés alapján kiderült, hogy a régebben sympathicusnak 

nevezett idegek közül éppen azok, amelyek kivételt képeztek, a cholinergiás 

idegekhez tartoznak. 

A sympalhicus idegrendszer chemiai ingerátvitelére vonatkozólag is 

Lötvi békaszívkísérlete szolgáltatta az első adatot. Ezzel egyidöben Canno11 és 

Uridi/ (1921) kimutatták, hogy a májban a hozzá vezető autonom ideg izga

tásakor adrenalinszerű anyag szabadult fel. Hasonló eredménnyel zárult Fin

kelma11 (1930) izolált bélkaccsal végzett kísérlete. A felszabaduló adrenalin-
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szerű anyag a denervált szíven pulzusszaporulatot, a submandibularis mirigy

ben nyálelvá.lasztást indított meg és a macska vérnyomását emelte ( Rose11-
hluth és Can11011 1932), továbbá a végtag és a máj térfogatát csökkentette 

s végül a nem terhes rnacsk~ utcn1s.inak és belének n1otilitását gátolta. 1933-

ban Can11on kétféle sympathin anyagot kiilönböztetett meg. Feltevése sze. 

rint az idegvégen felszabaduló anyag aszerint, hogy a reagáló sejtben melyik 

sympathin anyaggal lépett reactióba, hozott létre serkentő, illetőleg gátló 

hatást A serkentő anyagot sympathin E-nek (excitator), a gátló anyagot sym· 

pathin 1-nak (inhibitor) nevezte. A sympathin chemiájára vonatkozólag feJ. 

tehetö, hogy az az adrenalinnal igen közel rokon vegyület és valószínűleg 

a sympathin E és I anyag szintén hasonló vegyi szerkezetet mutat. Űjabb 

kísérleti adatok (f1111g 1941) amellett szólnak, hogy az adrenergiás idegek 

ingerátvitclében az adrenalin egyik oxydatiós terméke, az adrcnochrom ját

szik nagy szerepet. Az adrenochrom a vaskatalysatorok hatására ( cytochrom c, 

n1ethaemoglobin, catechol-oxydase) keletkezik és keletkezését a glutathion, 

y:i.Jamint az ascorbinsav akadályozza. 

További kutatásokban azt iparkodtak eldönteni, hogy az idegizgalom

kor felszabaduló acctylcholin hogyan keletkezik. Da/e. Feldberg, Gaddr1111 és 

Beznák kísérletei (1934) csakhamar tisztázták azt, hogy az autonom idegek 

által beidegzett szervekben az acetylcholin kétféle alakban van jelen, az ú. n. 

kötött és szabad formában. A kötött acetylcholin hatástalan és csak a szabad 

acetyld10Iin okoz a szervben müködésváltoz:íst. Dale és munkatársainak kisér

Ieteiböl kiderült, hogy acetylcholin nemcsak az idegvégkészülékeken, vagyis 

peripheriásan szabadul fel, hanem a ganglionokban és a kiilönböző agyi cen. 

trumokban is kimutatható volt. A praeganglionarius rost izgatásakor a 

ganglion cervicale superiorban Feldberg és Gadd11111 mutatta ki az acetylcholin 

felszabadulását, a centralis synapsisban pedig Chang találta ugyanezt. Bo11-

t1allet és 11Jinz (1938) a centrális idegrendszerben kapott hasonló eredmé

nyeket. 1938-ban J\Jinz az elektromos izgatáskor nemcsak acetylcholint talált, 

hanem egy olyan anyagot is, amely a pióca hátizomzatát acetylcholinnal szem~ 

ben érzékennyé tette. Ez az anyag a E 1-vitamin. J\linz kísérleteít 1\J1Jralt 

(1939) mindenben megerősítette. Azokból a kísérleti tényekből, melyek sze

rint egyrészt minden olyan behat:í.s, amely az acetylaneurinpyrophosphat kép

ződését akadályozta, egyúttal gátolta az acetylcholinképzést (Sted111m111 1939), 

másrészt, hogy a beri·beriben szenvedö galambokon a kötött acetylcholin

képzödés kisebb volt, mint normális galambokon és ez normálisra volt emel-
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hctő a E1-vitaminnak pyfoszőlősavval való együttes adagolására (1\Ja1111 és 

Qflastel 1939-40), továbbá, hogy a cholinesterase a synapsisokban és álta

lában azokon a helyeken, ahol az ingerületnek egyik sejtről a másik sejtre 

át kell jutni, megszaporodott, frmi (1941) arra a következtetésre jutott, hogy 

a kötött acetyld1olin synlhesisében az aneurin igen fontos szerepet játszik. 

Biochemiai vizsgálatok alapjln feltételezhető, hogy az acetylaneurinpyrophos

phat hatására a phosphocholin, a lipoid anyagcsere egyik intermediaer anyaga, 

alakul át acetylcholinni. Az acetylaneurinpyrophosphat-acetylcholin-cholin

esterase rendszert a kiilönbözö ionok, az csterase megváltoztatása útj:í.n, kol

loidchemiailag befolyásolják. A kalium és a magnesium ion között (Q11astel 

1939) antagonismus áII fenn és a magnesiumion növelése a ferment kolloid

chemiai befolyásolása útján felfüggeszti a kaliumion hatását. A kaliumion 

és általában az egyvegyértékű ionok az acetylcholin átalakulását, a kötött for· 

mából a szabad formába, növelik, a kétvegyértékű ionok ellenkezőleg hatnak. 

A szabad és a kötött acetylcholin állandó reversibilis egyensúlyban van, amely 

az ideg elektromos izgatásak?r a kaliumion szaporodása miatt a szabad acetyl

cholin felszabadulás előnyére változik. 

A cholinergiás és az adrenergiás működés alapján az autonóm ideg

rendszerre ható mérgek hatisa a következőképpen képzelhető el. Az izgatók 

egyik csoportja a physiológiás ingeranyag felszabadulását és képződését segíti 

elő. így a kaliumion az acetylcholinnak (Bezndk 1934, Broun1 és Feldberg 

1935, Feldherg és GNyn1arais 1935) és a tyramin az adrenalinnak a felszaba

dulását segíti elö; az aneurin pedig az acelyld1olin synthesisében vesz részt. 

A n1ásodik csoportba tartoznak azok, amelyek vagy az ingeranyag conser

Yálása, ·vagy azáltal hatnak izgatólag, mert az ingeranyag hatását utánozzák. 

A physostigmin az acetylcholínt, a cocain az adrenalint védi; a cholinergiás 

rendszer mimeticus anyagai az acetylcholin, a muscarin, a pilocarpin és az 

arecolin, az adrenergiás rendszerben az adrenalin. A harmadik csoport tagjai 

t:!ősegítík az ingeranyagnak a reagáló sejtbe való jutását. A bénítók közé 

tartoznak azok az anyagok, amelyek egyrészt az ingeranyag sejtbejutását aka

dályozzák meg ( cholinergiás végkészüléken atropin, ganglionban nicotin, 

harántcsikolt izomban curara és az adrenergiás rendszerben az ergotoxin) 

másrészt elpusztítják a normilis ingeranyagot, még mielőtt a reagáló sejtbe 

juthatott volna (cholinergiás rendszerben a d1olinesterase) és végül gátolják 

az ingeranyag képződését (ez ideig ilyen még nem ismeretes). 
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A MÁJANTIANAEMIÁS HATÁSA. 

Azt, hogy az anaemia perniciosa kezelése a májtherápia bevezetése óta 
mai napig is alig haladt valamit előre, arra lehet visszavezetni, hogy nem sike~ 
rült állatokon előidézni a betegséghez hasonló kórképet. Az anaemia perni
ciósát vagy primaer anaemiát Addison (1849) írta le, mint „idiopathiás" 
vérszegénységet. Pontosan elh.iilönítette a vérkép alapján a secundaer anaemiá~ 
tói. Leírta kísérő tüneteit, az achylia gastricát, az anorexiát, a· glossitist és a 
paraesthesiseket, ez utóbbiak a gerincagy érző rostjainak degeneratiója . 
miatt lépnek fel. A vastherápia, mely oly áldásosnak bizonyult secundaer 
anaemiák kezelésében, teljesen hatástalan volt ezen betegséggel szemben. Nem 
is lehetett hatásos, mert, mint "RJ11npf (1901) kimutatta, szó sem lehetett 
vashiányról. A szervezet vastartaléka és a serum vastartalma a normálishoz 

viszonyítva inkább magasabb. Lassanként kialakult az a nézet, hogy a beteg
ség lényege a vörösvérsejt regulatiós zavara. Feltételezték, hogy a vörösvér
sejtnek vagy a pusztulása növekedett, vagy a képződése akadályozott. Az 
anaemia perniciosa gyógyszerelésében az első fontos lépést Whipple és 
Robscheit-Robbi11s 1920--25 között végzett kísérletei jelentették. Az ismételt 
vérvétellel anaemizált kutyákon azt észlelték, hogy a máj etetése a vér rege
neratiót feltűnő módon sietteti. Ezt az észleletet használták fel i\finot és 
i\'!11rphy és nagyobb számú anaemia perniciosás betegen végzett hasonló kísér
leteikben megegyező eredményeket kaptak (1926-27). Semmiféle gyógy
szerelés (vas, arsen) nem váltott ki olyan jó hatást, mint napi 250-500 g 
nyers máj etetése. Azonban az ilyen nagymennyiségű nyers vagy félig főtt 

máj elfogyasztása akadályokba ütközött. Rövid idő után a betegek a májjal 
szemben képtelenek voltak undorukat legyőzni. Megindult a kutatás a ható· 
anyagok izolálása felé. Rövid idő alatt annyi tisztázódott, hogy az antiper-

. niciösás anyag a fehérjemenlesített vizes extractumba átjutott (Coh111 i\'Ii11ot, 
11!urphy 1927). A tulajdonképpeni tisztítás azonban nagyon lassan haladt 
előre. Cohn, 111inot és 1\Inrph;1 koncentrált kivonata, melyet klinikailag Dakin 
és W est vizsgált, nem bizonyult egységes anyagnak, mert sok ldilönböző 

aminosavat és lebontott szénhydratot tartalmazott. U11gley (1936) már olyan 
kivonatot készített, melyből száraz anyagra számítva 200--400 mg hatásosnak 
bizonyult. Az ezzel egyidőben készített IVilki11so11.féle anyag 60-100 mg-os 
adagban ma.'\:imáiis reticulocyta reactiót hozott létre, míg Strandelnak sike
rült 18-36 mg-ra koncentrálni az antianaemiás hatású készítményt. A ma 
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használt legjobban letisztított készítmények 10 mg-ja hatásos, de ez még min
dig nem tekinthető tiszta anyagnak. Vegyileg a tiszta hatóanyag még nem 
ismeretes. Az eddigi vizsgálatokból valószínű, hogy a rnájkészítmények hatá
sosságát nem egy, hanem több anyag szabja meg. Eislernek, Ha111111erstennek 
és Theorelnek (1936) a kísérlete, mely szerint két anyagot tartalmaz a 
m:íjkivonat (az egyik a reticulocytákra, a másik az erythrocytákra hat), nem 
nyert beigazolást, úgyanúgy, mint Fishke, S11bbaro1v és Jacobson három 
anyaga, melyek kiilön-ldilön hatástalanok, de együttesen igen hatásosak 
lennének. A hatóanyag, vagyis a májban található anahaemin ( antiperni
ciosa principium) úgy képződik Caslle szerint, hogy a gyomor falában 
képződött haemogenase (Caslle-féle fermentum, intrinsic faktor) activ.ilja 
a B,.vitamin complexumhoz tartozó haemogent (extrinsic faktor). Maga 
a haemogen hatástalan, hőálló anyag. Az anahaemin erősen activ, hő

érzékeny. Az activált haemogen, vagyis anahaernin a gyomorból a bélbe 
jut és onnan felszívódva a májban raktározódik fel. Ezt a Castle-féle elmé
letet Klein és Jl7ilkinso11 bizonyítottnak vélte (1934) a következő kísér
letek alapján. A disznógyomorból sikerült előállítaniok hőérzékeny anti
anaemiás hatású készítményt, ez a Castle-féle fermentumnak felelt volna 
meg és ez, ha marhahússal keverték, alcohollal kivonható termostabilis 
anyagot szolgáltatott. A folyamatot úgy képzelték, hogy a gyomorban 
található enzym (haemopoietin) a marhahúsból (substratum) képezte az 
"ctiv májanyagot. Látszólag az elmélet ellen szólt Greem po11 ( 1936) kísér
lete, aki kimutatta, hogy a gyomornyálkahártya minden hús hozzáadása nél
kiil is antianaemiás hatású, ha a pepsintöl mentesítették. Szerinte a CastlrJ
féle kísérletben a hús csak a pepsin lekötésére volt szükséges. Később Kam
;nerling és Grotepas azt találták, hogy a pepsinmentesített gyomorkivonat · 
80-90° C-t kibír, amiből arra kell következtetni, hogy a gyomor, a ferment
sajátságú anyagon kívül thermostabil antianaemiás anyagot is tartalmaz. Rei
!J1ann1 H7 alden és Clotves, Fo11J1 kísérleteiből ismeretessé vált, hogy a máj 
és a májextxactum antianaemiás hatása gyomor hatására erősen növekszik. 
11Je11lengrachtnak sikerült a gyomorból és a duodenumból c:lűállílani anti

anaemiás anyagot, mely kísérletei szerint a Brunner-féie mirigyből ered. 

Az antianaemiás hatású anyagok vizsgálata azért haladt ilyen lassan 
dőre, mert a k-utatóknak nem állott rendelkezésükre olyan állatkísérlet, amely· 
lyel biztosan meg lehetett volna állapítani a készítmény hatáserösségét. Az 
elért tisztítás fokát nem tudták mérni. Az egyedüli módszer Porter és Irving 
(1929) klinikai módszere, amely még m<l is használatos, nehezen kivihető, 
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mert májjal és arsennel még nem kezelt anaemia perniciosás betegek szüksé~ 
gesek hozzá. Az idők folyamán sokféle módszert próbáltak végig, de az aján
lott állatkísérletek közül egyik sem vált be. Mindegyikről kiderült, hogy nem
csak a specifikus anaemia perniciosa elleni anyag hatását mérik. J/ a11ghan 
(1930), Edmmu/s és Briickner (1932) kísérletre galambokat ajánlott, Rwz
nyák és Engel ( 1932) phenylhydrazinnal anaemizált kutyákat, Pa;kis és · 
Taylor (1934), valamint Gotilebe (1936) saponinnal előkezelt nyulat, 
JlfcGovan tyukokat. Ugyanígy eredménytelennek bizonyultak Ederle és Krieck 
(1934), Erdős és K1111os (1936) az anacmia perniciosához igen közel álló, 
spontán fellépő betegségben szenvedő tengeri malacokon végzelt kísérletei. 
Jlliller és RoadJ {1934) Goldberger-féle „black-tongue" diaetával anaemizált 
tengeri malacot ajánlott ilyen irányú kísérletek elvégzésére. Eredménytelenek 
voltak a hasonló diaetán tartott disznókon és kutyákon végzett kísérletek is, 
annak ellenére, hogy ezeken az állatokon az anaemia perniciosához nagyon 
közelálló kórkép fejlődött ki (achylia, stomatitis, diarrhoea és makrocitaer 
anacmia). lf/ifls és Ste1cart h-ülönleges diaetával makrocitaer anaemiássá tett 
majomkísérletei sem bizonyultak specifikusnak. A máj- és az élesztőkivonat 
egyformán hatásosnak mutatkozott. 

Az anaemia perniciosa elleni anyag hatásmechanizmusát éppen úgy, 
mint a vegyi szerkezetét, pontosan nern ismerjük. A lényegét illetőleg is csak 
feltevésre vagyunk utalva, amennyiben feltételezhetjük, hogy az anaemia perni
ciosás betegben a vörösvérsejtképzés quantitativ erősen fokozott, de a vörös
vérsejtek qualitativ tulajdonsága elégtelen, nincs megfelelő ellenállása és így 
könnyen elpusztul. Hogy az antianaemiás anyag magát a vérképzést fokozza, 
bizonyítható csontvelő vizsgálattal (Peobody). A pathológiás, nagyjában az 
embryonalis vérképzésre emlékeztető kép az antiperniciosás anyag hatására 
norrnilissá vált, amit arsen hatására Te1npka és Braun vizsgálatai sz.erint, 
nnnak ellenére, hogy az arsen is reticulocytacrisist okoz, nem lehetett észlelni. 

A GYOMOR SZEREPE AZ ANAEMIA PERNICIOSABAN, 

A máj antianaemiás hatását nlég fokozni lehet gyornorkészítmény
nyel (JF'" alden és Clotres 1932). A gyomor normális rnüködésének a hiánya 
anaemia perniciosához hasonló tüneteket okoz. amiből arra lehetett következ
tetni, hogy az anaemia perniciosa esetén észlelt achylia nem másodlagos, ha
nem primaer (Bencze 1933). 
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A HEPARIN. 

Az antiperniciosa anyagon kívül a máj véralvadást gátló anyagot, 
heparint is tartalmaz. Ez az utóbbi években a therápiában fontos ténye
zővé vált. MocLeon (1916) izolálta először kutyamájból. Howe/I és Hofi 
{19l8) heparinnak nevezte. Azonban heparint nemcsak a májból, de 
egyéb szövetekből is, mint az uterus nyálkahártyájából ( King 1921), 
tüdőből, szívből, lépből (Scoll. Charles 1933, Jorpes 1936) sikerült 
előállítani. A heparin könnyen bomlik, a. szövetek gyorsan har..istalanít
ják (Cle111es 1938, Heim 1938). A vese és a bélmirigyek hamar kiválaszt
ják és kis részben a vizelettel és a bélsárral ürül ki (Heinz 1938, Jacques 
1939). Vegyi szerkezete pontosan még ma sem ismeretes. Hotuell {1918) 
első heparinja fehérjetartalmú, míg az 1934-ben nyert anyaga már majdnem 
fehérjementes volt. J orpe; és Bergs1rö111 ( l 926) cukrot, glukoscamint tudott 
belőle lehasítani. Jonkowsky (1933) benzidin, chinidin és chininsulfattal 
tisztította. S!lJith és Fischer (1933) a brucinsón keresztül tisztított anyag
nak a tapasztalati képletét C"R„C„6H,0-nak adta meg. Véleményük sze
rint bázisos sav; nem redukál, azonban savanyú hydrolysiskor redukáló gyö
kök szabadulnak fel belőle; sósavban oldva jobbra forgat. Scott és Charles 
(1933) igen hatásos anyagának (460 E./mg) hamutartalma magas Yolt. Szé
nen és hydrogenen kívül nitrogent és ként találtak benne. Jorpes {1936) a 
Hotcell, Scott és Charles által leírt módon tisztított heparinban minlegy 18'?0 
cukorsavat talált. Organikus anyaga valószínűleg a chondroitin (mukoitin). 
A kén, mint kénsavestcr kötődik a molekulához. Vizsgálataik szerint a hepa
rin hatását savtermészetc szabja meg. 1937-ben Scoll, Charles és Franck 
a heparint tovább tisztította és a J orpes által használt standardnál 22-szerte 
hatásosabb anyagot nyert. Az anorganikus szennyeződésektől benzidin
nel tisztították, majd az így eléggé letisztított anyagból előállították a 
heparin kristályos bariumvegyületét, amelyből egyszerű módon kapták a leg
nagyobb tisztasági fokú natriumheparint. Az anyag aktivitása részben az 
SO,H, részben az NH, gyökhöz fűződik. Ha bármelyiket lekötötték vagy le
hasították a molekuláról, a heparin inaktiválódott. Egy évvel később Aslr:1p 
és fensen a heparin szerkezetét chondroitin polykénsavnak adták meg, két 
acetyl-, de lehetséges, hogy csupán csak egy acelylgyök tartalommal. 

A kellőleg letisztított heparin alkalmazhatónak bizonyult emberen, 
szemben a régebbi heparinnal, mely csak állatkísérletekre volt alkalmas. 
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A heparin therápiás alkalmazása terén legnagyobb jelentőségű volt Murray, 
Jacq11es, Perrel és Rest azon kísérlete, melyben megállapították, hogy a hepa
rin alkalmas a thrombosis megakadályozására és gyógyítására. Kutyákon 

végzett kísérleteikben a visszérfal sérülése miatt fellépett thrombosist sikerült 
csökkenteniök, ha a heparint huzamos ideig alkalmazták (1937). Kísérletei
ket megerősítették a klinikai eredmények is. Solandt és Rest már 1938-ban 
kísérletes coronaria thrombus képződését akadályoztúk meg vele. 1"\J11rray 

(1939) 400 betegen észlelt tapasztalatairól számolt be, kiemelve, hogy soha 
semmiféle mérgező mellékhatást nem észlelt a kellően letisztított heparintól. 
1'.1űtéten átesett 22 betege közül, akiknek megelőzőleg mir volt tüdöemboliá
juk, csak egynél lépett fel kezelés után recidiva. Lépkiirtás után, ahol a halált 
legtöbbször embolia okozza, hasonló jó eredményeket ért el. Cr,uuford 
(1938-39) 135 betegről számolt be. Azóta igen kiterjedten alkalmazták 
.:. heparint (Plou1.-in11 1938, Olou·son 1939, 11Jag1111so11 1938, Friedu1a1111 

1939) különböző thrombosis esetekben. M11rray (1941) legújabban prophyl
actikumként cseppinfusioban alkalmazta. Közleményében mintegy 700 eset
ről számolt be. Legtöbb esetében az érfalsebészettel kapcsolatos thrombosisok 

szerepeltek. Thrombophlebitis esetén heparin alkalmazásával a fájdalom és 
egyéb tünetek gyors visszafejlődését észlelte. A thrombosison kívül a hepa

rint alkalm1zták a therápiás és a diagnostikus vérvétel elősegítésére, valamint 

a direkt és az indirekt vérátömlesztés megkönnyítésére. 

A VITAMINKUTATÁS TÖRT!'.NETE. 

Az utolsó négy évtizedben a legnagyobb fejlődés, a biochemia kialaku
lása mellett, a vitamin- és hormonkutatás terén található. 

A vitamin.kutatás alapjait Eijkuian vetette meg hét éven át végzett 
kmató, céltudatos kísérleteivel ( 1890-97), melyeknek eredménye a kísér
letes beri-beri felfedezése volt. Megállapította, hogy a hántolt rizzsel táplált 

tyúkok és galambok polyneuritise azonos az emberben észlelt beri-bcrinek 

nevezett betegséggel és tökéletesen, rövid időn belül meggyógyítható rizs
héjjal, vagy annak kivonatával. Röviddel később egyik munkatársa, Grijns 

(1901) már azt írta, hogy ez a betegség azért lép fel 1 mert „a diaeta nem 

tartalmaz bizonyos olyan anyagokat, melyek igen nagy fontosságúak a köz

ponti idegrendszer normális anyagcseréjében", vagyis nagyon helyesen, kísér-
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leteiből azt a következtetést vonta le, hogy a beri-beri egyszerű „hiánybeteg

:ég»'· f!:ijknzan ~ísérlet.:i ,és G:·ij1~snek ezen minden tekintetben ma is helyt
all~ ko:1etke~tetese aktivalta, 1nd1totta meg azokat a kutatásokat, melyeknek 
a vitam1nokrol szerzett mai tudásunkat köszönhetjük. 

A tengeri hajózás megindulásával egyidöben ismerték fel a scorbutot, 
a hajósok félelmetes betegségét, mely leggyakrabban a hosszú tengeri utakon 
szedte aldozata1t. A betegség gyógyítását először Jacq11es Car/ier írta le 

(1536), aki a St. Lawrence folyón vezetett expeditio kapcsán fenyőlevélből 
készített forrázattal gyógyította embereit. A scorbut elleni első tudatos véde
kezést és gyógyítást 1720-ban találjuk meg. Kramer nyers gyümölccsel és 
3-4 „uncia" narancs- vagy citromlével védte és gyógyította embereit. Lind 
1757-ben citromlével akadályozta meg a betegség felléptét és ezzel a 1-.-úrával 

a legsúlyosabb esetet is 6 napon belül meggyógyította. Rudd már 1847-ben 
megfigyelései alapján arra a következtetésre jutott, hogy a friss gyümölcsök
ben antiscorbutikus anyagnak kell lennie. 1884-ben Takaki admirális rámuta
tott arra, hogy a japán hajósok beri-beri betegségét a rizs okozza és feltéte
lezte, hogy az elégtelen fehérje miatt léptek fel a tünetek. Az angolkórt a 
„jó" zsír hiányára vezették vissza és azt tartották, hogy „az angolkórt éppen 
úgy rachitikus diaeta hozza létre, mint ahogy a scorbutot scorbuticus diaeta". 

Vagyis nem hiánybetegségnek képzelték a scorbutot, a rachitist és a beri-berít, 
hanem úgy gondolták, hogy attól fejlődött ki a kórkép, amit megevett a 
beteg. Négy évvel később 1888-ban L11ni111 B11nge tanítványa kimutatta, 
hogy a laboratoriumi állatok (egér) „mesterséges diaetán" nem tudtak élni, 
rövid idő alatt elpusztultak. Kísérleteiből azt következtette. hogy „az olyan 
természetes táplálék, mint a tej, kell, hogy tartalmazzon az addig ismert 

anyagokon, fehérje, zsír, szénhydrat, só és vízen kívül más igen kis mennyi
ségű és ismeretlen anyagokat, melyek szükségesek az élethez". Helyesen 
realizálta) hogy napi néhány mg „ismeretlen" anyag miatt adódott a mester
séges és a természetes táplálék között a különbség és ez a csekély mennyiség 
szabta meg az életet vagy a halált. Kísérleteiben azonban nem tudott tovább
jutni. Éppígy nem tudtak mcsszcbbmenö következtetésre jutni Cap pofa 
(!890), Socin (1891) és még egy páran 1905-ig. 

E rövid visszapillantás mutatja, hogy századok teltek el, míg valami 
érdemleges történt a scorbutnak és a beri-berinek nevezett betegség gyógyí
tása terén és évszázados tapasztalat, gondos megfigyelés is alig vitte előbbre 
ismereteinket. Ezzel szemben már alig 1-2 áliatkísérlet sejteti a fejlődést 

(L1111in 1 Eijkn1a111 Grijns). Az a rövid 40 év pedig. amely alatt szinte máról-

4 
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holnapra kialakult az a hihetetlen adathalmaz és ismeretböség, amivel e téren 
ma rendelkezünk, könnyen érthetővé teszik az experimentum jelentőségét. 

az állatkísérlet adta előnyöket és hasznot. 

Az állatkísérletes kutatás gyors iramban vitte előre tudásunkat. 1905-
ben Pekelharing mir pontosan leírta, hogy egynéhány csepp tej tökéletesen 
kiegészíti az egerek mesterséges táplálékát, azok életben maradtak, fejlődé

sük normális volt, sőt szavai szerint „az én elképzelésem egyedül arra vezet
het, hogy a tejben van még egy ismeretlen anyag, amely bármilyen kis

mennyiségű is, a táplálkozlis szempontjából rendkívül fontos. Ha ez az anyag 
hiányzik, a szervezet sajátos módon elveszti azt a tulajdonságát, hogy a táp
lálék jól ismert anyag.iit asszimilálja. Kétségtelenül ez az anyag nemcsak a 
tejben, de a különböző táplálékokban, akár növényi, akár állati eredetű, egy
aránt előfordul". Peke/haring pontos meghatározásáról, sajnos csak jóval 
később vett tudomást a világ, mert közleményét hollandul írta és az akkori 

irodalmi nyelv kizárólag német, angol és francia volt. Nem voltak referáló 
folyóiratok. 1907-ben Holst és Fröhlich tengerimalacokon felfedezte a 
scorbutot. 1909-ben Stepp alcohol-aetherrel extrahált táplálékon tartotta 
állatait, kivont valami ismeretlent és az egerei elpusztultak. Az így devitali
zilt táplálék elégtelennek bizonyult az élet fenntartisához, de ha a kivonat. 
anyagot visszaadta a táplálékhoz, az állatai szépen fejlődtek. A továbbkutatás 
szempontjából 1912-ben fontos eredményeket közölt G. Hopki11s és Funk. 
Egymástól függetlenül, egészen más utat követve, Hopkh1s bebizonyította, 
hogy a synthetikus diaeta, mely chemiailag tiszta fehérjéket, zsírokat és 
szénhydratokat tartalmazott. egymagában nem elégséges, az állatai nem 
növekedtek és rövid idő alatt elpusztultak; Fn11k pedig közzétette vitamin
theoriáját, mely szerint a táplálkozási hiánybetegségeket antiscorbutos, anti
beriberis és antirachiticus anyagok, az élethez szükséges amine-ok, vitamine-ok 
hiánya okozza. Ezzel Hopki11s és Funk bebizonyította, hogy nem a táplálék
ban jelenlévő anyag okozza a régóta ismert scorbutot, beri-berit és angolkórt, 
hanem valami olyan anyag, ami a táplálékból hiányzik. F1111k által ajánlott 
elnevezés igen szerencsés, nlert romantikusan hangzik, élőt, mindenkit 
érdeklőt jelent, csak egy hibája van, nem fedi a tényeket. De ez magát 
Funkot sem érdekelte, mert „amidőn én a vitamine-nevet választottani, nagyon 
jól tudtam, hogy ezekről az anyagokról esetleg későbbi vizsgálatkor kiderül
het, hogy nem arníne-természetüek ... egy nevet választottam, mely jól hang
zik és vezérszóként szolgál". F1111k kísérletesen izolálta az anti beri·beri vita· 
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mint az ú. n. antineurotikus anyagot. 1gy alakult ki az antiscorbutos és az 
.antiberiberis vitamin és így ismerték fel a Hopkins.féle táplálék kiegészítő 
„növekedési faktor"-!. Megindult a kutatás az irányban, hogy ez utóbbi anyag 
a vitaminokhoz tartozik-e) vagy sem. 1912-től 1915·ig teljes zűrzavar ural
kodott. Nem tudták eldönteni, hogy a növekedési faktor az élesztőben, vagy 
a tejben van. Sokan feltételezték, hogy mindegyikben előfordul, mások pedig 
bizonygatták, hogy egyikben sincs. Egyik szerző a másik adatait cáfolta meg, 
míg 1IJcColl11vi és Davis rendet nem teremtett. Kimutatták, hogy van eg'f 

:zsírban oldható A-faktor és egy vízben oldható E-faktor, ezek mindegyike 
.elősegíti a növekedést. A E-faktorról csakhamar kiderült, hogy nemcsak a 

patkány növekedését segítette elő, hanem a beri-berit is gyógyította, vagyis 
:azonos a F11nk-féle antineurotikus anyaggal, az antiberiberi vitamine-nal. Az 
.A-faktorról is bebizonyosodott, hogy vitamine-szerü tulajdonságokat mutat: 
-védett és gyógyított bizonyos meghatározott hiánybetegségeket, a xerophthal
miát és a légutak fertőzésre való hajlamát, melyeket patkánykísérletekben 
·megelőzőleg Osborne és iW.endel .már leírtak. Ezt a két faktort később Dr111J1-

1nond ajánlatára az -e betű elhagyásával, mellyel kifejezésre juttatta, hogy 
nem oh.-vetlenül szükséges, hogy ezen anyagok amine-ok legyenek, A-vitamin 
·és B-vitamin elnevezéssel jelölték, az antiscorbutikus vízoldható anyagot pedig 
·C-vitaminnal. 

A vitaminkutatás az 1920-as évek körül kapta a következő lendületet. 
1919-ben Steenbock kimutatta, hogy bizonyos növények („carotta") A-vita
·min hatása szorosan összefügg azok sárga színével. Ugyanebben az eszten· 
dőben fedezte fel H11ldschinszky a fény ultrasugarainak rachitist gyógyító 
'hatását. llrdekes, hogy ebben az évben jHellamby még mindig azt gondolta, 
hogy a rachitis ellen védő vitamin azonos az A.vitaminnal, mert az A.vita. 
min tulajdonságaival rendelkező csukamájolaj a rachitist is gyógyította. Csak 
három év mulva tisztázódott a kérdés, amidőn kimutatták, hogy két külön· 
·böző anyagról van szó. Ezt többféleképen bizonyították. Az A-vitaminban dús 
carotta csak csekély védelmet nyujtott rachitis ellen (ii.JcCol/11111 1922), a 
csukamájolajban az oxydatio tönkretette az A-vitamint anélkiil, hogy anti
rachitikus hatása változott volna (lvlcCo/111111 1923) és bizonyos eljárással 
( elszappanosítás) az antirachitikus anyag elválasztható volt anélkül, hogy az 
A-vitamin hatás tönkrement volna (Z11cker 1921). Z11cker és Pappen
hehner valamint Barnet azt találták, hogy az antirad1itikus anyag a csukamáj. 
.olaj el nem szappanosítható részében van és már feltételezték, hogy az angol-
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kór elleni hatás a sterinnel kapcsolatos. 1923-tól kezdve az antirachitikus 

anyagot D-vitamin elnevezéssel jelölték. Ez évben írta le E1oans és Bishop 
az antisterilitásos faktort, mely a patkányok szaporodásához szükséges, A kö
vetkező évben Hess és Stee11bock (1924) egymástól függetlenül azt találták, 

hogy az ibolyántúli sugarakkal besugárzott hatástalan olaj és zsír antirachi

tikus tulajdonságúvá vált. S11re elnevezte E1uansék antisterilitásos anyagát, mi

után vitaminkarakterét bebizonyította, E-vitaminnak. Zilva C-vitamin kon

centrátumot készített, amely 300-szorta hatásosabbnak mutatkozott, mint a cit

rom. Seidel olyan B-koncentrátumot állított elő rizshéjból, amely már 2 
mg-os adagban védte az állatokat a beri-beri ellen. 1925-ben Goldberger 
kimutatta, hogy a B-vitamin két faktort tartalmaz, a régi beri-beri-vitamint 

(A-N faktor vagy antineurotikus) és az új antipellagra vitamint (P-P 

vagy pellagra preventiv faktort). Ebben az időben a B1-vitarnint Punkról 
F-vitaminnak és a B:!·vitamint Goldbergerről G-vitaminnak is nevezték. (Az 

amerikai irodalomban a lactoflavint még ma is ezzel a betűvel jelölik.) 

1927-től kezdve az angliai „Accessory Food Factors Comittee of the Mcdical 

Research Council" ajánlatára a Funk-féle antiberiberi anyagot thermolabH 

B
1
-vitaminnak és a Hopkins-féle vízben oldható növekedési faktort thermo

stabil B
2
-vitaminnak nevezték el. Goldberger ebben az évben mutatott rá 

arra, hogy az élesztő véd a beri-beri és pellagra ellen, azonban, ha az anyagot 

autoklavban hevítette, akkor az antineuritikus hatás elpusztult, de meg

maradt a pellagra elleni; a kukoricaliszt gazdag antiberibcri anyagban, de 
nincs pellagra védő hatása. Csak évek mulva tisztázódott Goldberger téve

dése, mert a B:.!-vitamin tulajdonképpen összetett és a P-P faktor, vagy 

az antipellagra anyag nem a B,-vel (lactoflavinnal), hanem a B,-komplexum 

eg;.; másik tagjával, a nicotinsavval és a nicotinsavamiddal azonos. Ugyancsak 

1925-ben sikerült Hessnek, Rosenheilnnek és 1J7 ebsternek a cholesterint anti

rachitikussá tenni, melyről Jt7i11da11s_. Hess és Pohl a következő évben már 

kimutatták, hogy nem maga a cholesterin az, amely besugárzás által aktiváló

dott, hanem az ergosterin (a cholesterinhez tapadt „szennyeződés") és Rose11-
hei111 Jl7 ebsterreI együtt az ergosterint jelölték meg a D-vitamin provitamin

jául (1927). 1926-ban dolgozta ki Ewam és Bllrr az E-vitamin meghatáro

zási módszerét. Jansen és Don1agk izolálták a kristályos B1-vitamint és el

nevezték aneurinnek ( anti-neurotikus-vitaminJ. Két évvel később Till1na1111· 

és Hirsch összefüggést talált az indophenol-redukálás és a C-vitamin mennyi

sége között, ENler pedig a carotin és az A-vitamin között (1928). Boas ú} 
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vitamint, a ~-vit~mint fedezte fel. 1929-ben May Mellamby bebizonyította, 

ho~ ~ ~utyanak eppen úgy, mint a patkánynak és a tyúknak nincs szüksége 
~- taplalekkal bevitt C-vitaminra, mert ezek az illatfajták maguk synthetizil
J:i.k ezt az anyagot. 

• Most ige~ fontos dátumokhoz érkeztünk. 1931-1933 a legercdmény-
dnsabb .es~endok -a vttaminkutatás terén. 1931-ben Jf7indaus Göttingában 

a besugarzas alatt történő vegyi változások vizsgálata közben izolálta a 

kristályos tiszta D:.?-vitau1int. Hasonló eredményt kapott Bo11rdillon London

ba.n. _J3ár a techni.kai és a vegyi részletekben a két eljárás liilönbözött egy

mastol: az eredmeny azonos volt. Négyszázezerszerte aktivabb anyagot kap

tak, mi~: a cs~kamáj~laj. A tiszta kristályos anyagra az angolok a calcipherol 
nevet apnlották (calcify-sterol = mésszé változtató sterol). Ez évben mutatta 

ki A!oore, hogy a táplálékkal a szervezetbe juttatott carotinból a májban 
A-vitamin lesz. (A májnak a szürkületi vakságot gyógyító hatását - az 

A-avitaminosis első tünetét - már Hippokrates ismerte!) György nélh..'iilöz

hetetlennek találta a H-vitamint a gyermekgyógyításban, mert a fehérje.írtal

mat ezzel megakadályozta. 1932-ben Szent-Györgyi és Svirbely igazolták, hogy 

a már előzőleg Szent-Györgyi által izolált és a növényekben, valamint a 

mellékvesében talált heinuonsav (1928) azonos a C-vitaminnal Erre a lehe

tőségre King is gondolt, de nem tudta igazolni. Jelen esetben. nem a kris

tályhoz tapadt szennyeződés okozta a hatást, mint a cholesterin esetében 

a D-vitamin aktivitását, mert a citrom hexuronsav tartalma egyezett C-vita

mi~ tartalmával. A hexuronsav elnevezés helyett új nevet ajánlottak: 
antJscorbutos sav, vagy röviden ascorbinsav. Castle és Strauss kimutatták. 

hogy a már G11ha és 1\tfabson által ismertetett patkány-antipellagra vitami~ 
antianaemiás hatása rendkívül fontos az emberre és ez a vitamin a gyomor

ban lévő intrinsic faktorhoz kötődve alkotja az antiperniciosás anyagot, vagy 

más néven anahaemint. Ugyanebben az évben Sleenbock és munkatársai csir

kéken quantitativ liilönbséget találtak a calcipherol és a csukamájolaj hatása 
között, miáltal kizárták, hogy a csukamájolaj antirachitikus anyaga azonos 

lenne a D:?-vitaminnal. H7ebster és lf7indaus a besugárzás többi közbenső 

termékeit izolálták. A következő évben J'7inda11s az élesztőből vegytisztán 

előállította az ergosterint és megállapította szerkezeti képletét. E11ders fizikai 

és vegyi vizsgálataival megerősítette Steenbock előző évi felfedezését. Euler. 
Karrer, Booher, Kllhll, György, 117 ag11er-fa111·egg kimutatták, hogy a B-kom
plexnek a növekedést elősegítő faktora a lactoflavi11, melynek a jelenlétét 



- . ---~-------~-----------~ 

54 A GYÓGYSZERTHERÁPIA FEJLŐDÉSE 

a tejben már Blyth igen régen ismertette {1897). Ka1-rer az A-vitamint az 

el nem szappanosítható lipoidrészben találta meg és megállapította, hogy 
ez a carotinhoz közelálló \'egyi szerkezetű anyag. Ez évben derítette fel 
a carotin szerkezeti képletét. (A carotint a carottában HVachent·oder 1835-ben 

fedezte fel és 1Villstiitler izolálta kristályosan 1910-ben.) Ez év végleges 

eredményt hozott a C-vitamin-kutatásban is, amennyiben Karrer, Reichster, 
0 P pena11er, Hirst és Ha1vort synthetikusan előállították és szerkezeti kép
letét véglegesen tisztázták. Ettől az évtől számítva 1934 kivételével minden 
év nem egy, de több fontosabbnál fontosabb eredményt gyümölcsözött. 

1935-ben a Iactoflavint synthetizálták (K11h11 és Kan·er}; elhiilönítet
ték és definiálták a K-vitamint ( Da1nn1-Schö11heyder és Al1nq11ist-Stockstaad) t 
a E-komplexumot szétválasztották fullerfölddel adsorbeálható és nem adsor
beálható részre; Euler kimutatta, hogy a nicotinsav, melynek vitaminkarak

terét még akko.r nem ismerték, alkatrésze a co-dehydrasenak. 

1936-ban megállapították a D, (IVindam és Stihle) és a E,-vitamin 
(l17illiams és Grewe) szerkezetét; synthetizálták a 7 -dehydrocholesterint 
(Wi11da11s) és a E,-vitamint ( Andersagg és 117estfall); felismerték a f!avo
nonglykosidák fontosságát (Szem-Györgyi P-vitamin), izolálták a tokophe
rolokat (Ewans) és elhiilönítették a E,-vitamintól az antipellagra anyagot 
(P-P-faktor, György és Dan11). 

1937-ben tisztán előállították a D,-vitamint (Brockma1111}, melyet 
Schenk kristályosan kapott meg; disznóbőrből izolálták a 7-dehydrochole
sterint (IVi11da11s és Rock), amellyel igazolást nyert, hogy mind ez az anyag, 
mind a besugárzás által belőle képződött D 3-vitamin nemcsak synthetikus. 

termékek, de természetes antirachitikus hatású anyagok; kimutatták a nicotin

sav vitamin karakterét (Birch, György, Harris), melyet Elwehjem, Madden 

és Strong hiilönítettek el; felismerték, hogy az aneurin pyrophosphorsav 
estere alkotja a co-carboxylaset (Lockmann). 

1938-ban kristályosan megkaptik a Bcvitamint (K11h11, Keresztessy),. 
melynek szerkezetét megállapították és amelyet a következő évben K11hn

W endt és Harris-Folkers synthetizáltak. Igen szép eredményeket kaptak pan
tothensavval, amennyiben 1938-ban izolálták és már 1939-ben synthetikusan 
előállították (F1111k). Ugyanígy rövid időn belül izolúlták a K, és K,-vita
mint és synthetiz:ílták a K 1-vitamint (Karrer~ Thayer-Doisy). 1940-ben 

vegyileg előállították a K,-vitamint. fgy alakultak ki az antihaemorrhagiás 
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vitaminok (K„ K,, K,) és tisztázódtak a E-komplex egyes tagjai, főként a 
bőr faktorai (nicotinsav, E, és a filtratfaktor). 

Az utóbbi évek derítettek fényt a vitaminok hatásmechanizmusára is, 
amit ma erre vonatkozólag ismerünk, mintegy 1935 óta alakult ki. Ezen rövid 
idő alatt tisztázódott, hogy milyen fontos szerepet játszanak a szervezet bio
chemizmusában, hogyan kapcsolódnak a szénhydrat-, zsír- és fehérjeanyag
cserébe, hogyan végzik a phosphorylálást. az acetylezést, a decarboxyLilást, 
methylezést, hogyan befolyásolják ezen keresztül a szervezetben az anyag 
felszívódását, azok méregtelenítését, felhalmozódását, a sejt felépítését, meny· 
nyiben segítik elő a hormonok synthezisét, hogyan vesznek részt az ideginge· 

rület továbbításának kormányzásában és végül a hormonokkal együttesen 
hogyan alakítják ki az életjelenségeket és hogyan biztosítják azok zökkenő 
nélhiili folyamatosságát és folytonosságát. 

A HORMONKUTATAS TÖRTllNETE. 

A hormonkutatás. a hormonok pharmakológiája és a hormontherápia, 
jóllehet éppen úgy, mint a vitaminkutatás, csak mintegy ötven éves multra 
tekinthet vissza, eredmények tekintetében semmiben sem marad a vitamin

kutatás mögött. Szembetűnőek az utolsó évtized eredményei, legfőképpen a 
sexualhormonok terén. Ezen rövid összefoglalásban nem lehet a hormon. 
kutatás kialakulását, kifejlődését részleteiben ismertetni, ezért csak az egyes 
fontosabb állomásait említjük és nem térünk ki ennek a nehéz hiizdelemnek 
arra a sok-sok akadályára, amellyel a kutatóknak meg kellett birkózni, amíg 
elérték azokat a kísérleti eredményeket, amiket e téren ismerünk. 

A hormonok izolálása és synthetikus előállítása igen biztató sikerekkel 
indult meg a kilencszázas évek elején. 1901-ben Aldrich és Takcunine a 

mellék.'7eséből izolálták az adrenalint, az első kristályosan előállított hormont. 
Ugyanebben az évben Ostualdnak sikerült meglehetős tisztasági fokban a 
pajzsmirigyből előállítani a thyreoglobulint. Az 1901-1904 közötti időben 
Aldrich, Joivett, Fried!l1ann és Pauli felderítette az adrenalin szerkezeti kép

letét, melynek alapján Stolz rövid időn belül synthetizálta az első hormont. 
jHag1111s és Schiiffer (1901), valamint Da/e (1908) a hypophysis hátsólebe
nyét tanulmányozták és kimutatták, hogy ez részben vérnyomást emelő, 

részben uterus-contraháló és diuresis gátló hatásokkal rendelkezik. 
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Ezen szép eredmények után a huszas évekig semmi említésre méltó 

adatot nem taLílunk. A látszólagos, szinte tizenötéves szünet végén találjuk 

Kendall kísérleteit, melyekben a pajzsmirigy hormonjival foglalkozott 

(1914-1919) és amelynek eredményeképpen sikerült izolálnia a thyroxint, 

a pajzsmirigy összes hatásait mutató anyagot. A huszas évek elején még más 

igen fontos eredményeket is találunk. Banling és Besl 1920-ban fedezte fel 

az insulint, Ezzel egyidőben sikerült Collipnak a mellékpajzsmirigyből elő· 

állítania a tetaniát és általában a pajzsmirigy kiesési tüneteit gyógyító kivon1-

tot, A következő évben Evans és Long (1921) a hypophysis elülső lebenyé

ben megtalálták a gonadotrop hormont és leírták a hypophysisnek a növe

kedést serkentő hatását. Ugyanekkor a középső lebenyből Hogben és H7 inton 

a melanophor-hormont mutatták ki. Ba11li11g, Best és Collip 1922-ben írta 

le az insulin hypoglykaemiát, ami igen nagy fontosságú lett, mert elősegítette 

az insulin letisztítását, A folliculus hormont A/len és Doisy (1923) és 

Laq11e111· (1926) izolálták sertés·petefészekböl, Löell'e (1925)a női vizelet

nek és a vérnek a folliculus-hormon hatását tudta bizonyítani. Aschheini és 

Zondek, valamint Smith (1927) a terhesek vizeletében és vérében nagy 

mennyiségben találta meg ugyanezt az anyagot, míg két évvel később Doisy, 

B111e11andt és L'1q11e11r, egymástól függetlenül, már kristályos formában 

izolálták (1929), Erre az időpontra esik a hím sexualhormonok közül az 

undrosteron kimutatása is, melyet Löe1ve, T7 oss és Funk (1929) férfi vizele

téből izolált, Ugyanebben az esztendőben mutatták ki a hypophysis elülső 

lebenyében a thyreotrop· (Loeb, Aro11. Uhle11/mt 1929) és a szénhydrat 

anyagcserét reguláló diabetogen-hormont (Ho11ssay 1929), A hátsó lebeny

ből izolálták (Ka11so11 1928) az oxytocikus faktort, 

Erdekes és talán nem véletlen, hogy a harmincas évek nem csupín 

a vitaminJ.aitatás terén, de a hormonkutatás terén is igen eredménydús esz· 

tendők, Egymás után bukkanak fel a fontosabbnál-fontosabb eredmények és 

szinte egyszerre tisztázódnak a sexualhonnonok, rövid időn belül alakulnak 

ki a hypophysis elülső lebenyének anyagai és szinte egymást követik a szebb· 

nél-szebb hormonsynthezisek. 

1930-ban Zondek vemhes kanca vizeletéből izolálta a folliculushor

mont, Marri,111 pedig terhes női vizeletből állított elő kristályokat, melyek

ről később kiderült, hogy vegyileg az oestriolnak (folliculus hormon hyd· 

rat) felel n1eg. Két évvel később Diels. Bernol,. Rosenhehn, King és lF'ieland 
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felderítették a folliculus hormon sterinvázát, amelynek alapján B11tena11dtn1k 
és Laqueurnak sikerült az oestron szerkezeti képletét megállapítani és a vegyü

letet synthetizálni (1934), A progestcront a sárgatestböl kristályosan Alle11-
Comer, Fevold-Hisaw, Fels és Slotta izolálta (1931-32), Két évvel később 

vegyileg teljesen letisztították és Btttenandt, valamint Fernhofz 1 egymástól 

függetlenül felderítette a szerkezeti képletét, Röviddel később Dirscherl és 
Ha1111sch synthetizálta (1935-37), A hím sexualhormonok közül az andro

steront B11te11andtnak és Tscherningnek 1931-ben sikerült kristályosan izolálni. 

Három év mulva Ruzifka felderítette az anyag szerkezeti felépítését és ezzel 

egyidejűleg synthetikusan is elöúllította, 1935-ben Laq!let11', David, Dinge

nianse és Freud a testisből kristályosan izoláltak eg'f újabb hím sexualis hor

mont, a testosteront, melynek szerkezeti képletét még ugyanabban az évben 

állapította meg Bttlena11d1 és R11ziéka. akik egy évvel később az új hormont 

synthetizálták, A hypophysis elülső lebeny k-ülönböző hatású hormonjait 

majdnem egyidőben választották külön, így, 1931-ben kimutatták a vér

cukoremelő és egyben a májglykogent csökkentő, a zsíranyagcserére ható és 

az insulinnal antagonista hatású contrainsularis hormont ( Anseltnino, Hoff-

1na11n), 1933-ban a corticotrop, az adrenalotrop, a parathyreotrop, a pankreato

trop hormont ( A11se/111i110, Herold) és a lactatiót elősegítő prolactint (Riddle, 

Bates), A hypophysis középső lebenyéből az intermedint Zondek és Krohn 

1932·ben mutatta ki. a melanophor hormont pedig fores és Dietel 1933-ban 

izolálták. A mellékvesekéreg hormonjait 1930 körül mutatták ki, A mellék

vesekéregből készített extractummal Hartmann (1928) és Siving/e.Pfiffner 

(1931) tudta első ízben a mellékvesekiirtott állatokat életben tartani, 1935-

ben Reichstein egész sor sterint izolált a mellé.l"eséből, míg a következő 

évben sikerült elkülönítenie a hatásos corticosteront, melynek szerkezeti kép

letét felderítette. Az ergosterin besugárzásakor keletkezett dihydrotachysterint 

1933-ban Hollz alkalmazta therápiásan. Ez a sterinszárrnazék a vér calcium

tartalmát, a parathyreoidea kivonathoz hasonlóan, növelte és antitetaniás 

hatást mutatott. 1936-ban ajánlotta Hagedorn a protamin·insulin alkalma· 

zAsát, mely tartós hatásánál fogva a diabetes kezelésében vált igen fontos 

anyaggá, 

A női sexualhormonok közül az oestront és az oestradiolt csak nap~ 

jainkban sikerült synthetikusan előállítani (1941), jóllehet vegyi szerkezetét 

már 1932-ben megállapítotmk, A molekula specificitásának tanulmányo· 
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zása közben Dodds és Lawso11 (1932) megállapították, hogy oestrogen ha

tást nemcsak az oestron jellemző gyökével, a phenanthren gyűrűvel ellátott 

Yegyületek fejtettek ki, hanem azok a diphenyl- és diphenyl-methan szár

mazékok is, amelyek para-helyzetben hydroxylgyököt tartalmaztak. Ilyen 

vegyület a 4,4'-dihydroxy-diphenyl, oestrogen hatása azonban lényegesen 

gyengébbnek bizonyult, mint az oestroné. A további J...-utatás során ki

derült, hogy az anol polymerjei az oestronét megközelítő oestrogen hatist 
mutattak. Ennek a felismerésnek a nyomán Dodds, Goldberg, Latvson és 

Robinso11 (1937) előállították a rövid néven stilboestronnak nevezett stilben 

s2fumazékot, mely az anol polymerisatios termékének tekinthető. A stilboest

ron lényegesen különbözik az oestrontól, nem tartalmazza az addig oestrogen

hatás előfeltételének tartott phenanthren gyűrűt, de megegyezik abban, hogy 

aromás gyürűt és phenolos hydroxyl csoportot tartalmaz. A phenanthren 

csoport hi.ánya magyarázza azt, hogy az új vegyület egyáltalán nem mutatott 

rákképző ( cancerogen) hatást még nagy adagban sem. A stilboestron három

szorta erősebb hatásúnak bizonyult, mint a természetes oestron és fontos 

különbség a kettő között, hogy míg a stilboestron peroralisan is hatásos, 

az oestron hatástalan. 
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A szervezetben elöforduió hím és nöi sexualhormonok vegyi szer

kezetét tanulmányozva kitűnik, hogy ezek kivétel néll..ii! a sterinek csoport

jába tartoznak és mindegyik a cholesterin származékának tekinthető. Ezt az 

összefUggést B11te11andt ismerte fel és szerinte a sexualhormonok mindegyike 

a szervezetben cholesterinből keletkezik, mint azt az első számú táblázat mu

tatja. Ezek a hormonok Iaboratoriumban synthetikusan is készíthetők, sőt némely 

esetben a vázlatban megadott fázisok is követhetők. Igen tanulságos és nem 
érdektelen a mísodik táblázat, mely a ~holesterinből synthetikusan előállít

ható vitaminokat és hormonokat foglalja magában. Ebből a táblázatból ki
tűnik, hogy ugyanazon molekulából, némely esetben igen csekély változtatás
sal egymástól teljesen elütő physiológiai hatásokkal rendelkező vegyületek 

nyerhetők. Ez az összefüggés, mely szerint az egyes molekulák vegyi fel
építése oly közeli rokonságot mutat és physiológiai hatásuk mégis oly távol 

álló, rendkívül fontos, mert rávilágít arra a rendkívül csodálatos gazdálko

dásra, melyet a szervezetben annyiszor fellelhefünk. Kísérleti adatok birto
kában joggal tételezhetjük fel, hogy a szervezet is a második táblázatban fel

tüntetett összefüggés szerint képezi magának az ott található anyagokat. Fel
tételezhetjük, hogy a szervezet egy és ugyanazon molekulát igényének meg
felelően át tudja alakítani. lgy ha szükséges a cholesterinből D-vitamint 

képez, amely a calciumanyagcserében játszik fontos szerepet, de ha szüksé

ges, a phosphoryláláshoz elengedhetetlen corticosteronná alakítja azt a mole
kulát, amelyet ismét más esetben a primaer nemi jelleg determináltsága sze

rint a másodlagos nemi jelleget biztosító hím (androsteron, testosteron) vagy 
nöi sexualhormon (oestron-csoport, progesteron) alakjában tud hasznosítani. 

l 
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A PRIMAER NEMI JELLEGET MEGHATÁROZÓ HORMONOK. 

A természetben található nagyszerű gazdálkodásnak szép példá. 

jára világítottak rá K11h11 vizsgálatai, melyekben az emlős állatokban nagy 
fontossággal bíró, cholesterin szirrnazéJ...-ú vitamin és hormonok mellett, 

bizonyos moszatfajták nemi életét és a primaer nemi jellegét meghatározó 

vegyületeket tanulmányozta. K11h11 kimutatta, hogy a vizsgált algáknak a 

termékenyítéshez szükséges összes conceptio faktorai (gamonok) és a prirnaer 

nemi jellegüket meghatározó összes anyagai (termonok) egy bonyolultan 

összetett vegyületnek, a protocrocin carotinoidnak a hasadási terméke. A pro

tocrocin (norma! C.rn carotinoid) sötétben képződik magukban a sejtekben 

és a nemi jelleget és a nemi működést meghatározó mol~kulák közös praecur

. sorát alkotja. Fény hatására két molekula crocinra (C„ a carotinoid részben) 

hasad, mely anaerob körülmények között a hím és a női sejtek motilitását 

biztosítja. Hatáserősségére jellemző, hogy egyetlen molekula elegendő egy 

sejt motilitásának a megindítására (egy a 250 trillióhoz higítás!). A crocin· 

hoz viszonyítva fele olyan nagy a picrocrocin (C10 ionon gyűrű formájában), 

mely az algának a gynotermonja1 vagyis a női nemét meghatározó anyaga 

és· hatására az összes synoica (kevert nemü és nemileg nem örökletesen 

. determinált algaféleség) sejtből nőstény keletkezik. A crocin szerkezetileg 

crocetin-dicarboxyl-gentiobiose-ester. A picrocrocin a safranalnak gentio

bioseval alkotott glykosidája. A belőle lehasadó gentio.biose aerob körülmé

nyek között biztosítja az algák mozgását. A molekula másik componense, 

a safranal, a sejt.eket hímekké teszi, vagyis androtermonként szerepel. A cro

cetin dimethylestere, nlely cis és trans módosulatban meghatározott arány

ban van a sejtekben, az alg.\knak conceptiofaktorai (gamon), ezek szabják 

meg a hím és nő sejtek egyesülésének lehetőségét. Ezek az említett vegyü

letek az emberben és általában az emlős állatokban ezideig ismeretes sexual

hormonoktól abban 1.iilönböznek, hogy ezek nem a secundaer, hanem a 

primaer nemi jelleget hatirozzák meg. A jövő fogja megmutatni1 hogy a 

magasabb organizmusoknál a nem kialakulásában milyen természetű anyagok 

·szerepelnek. 
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ÖSSZEFOGLALÁS. 

Összefoglalva ezt a rövid történeti vázlatot, látható, hogy milyen el

gondolásokon, igaz és hamis utakon át jutottak a J...LJtatók azokhoz az ismere
tekhez, amelyeknek a ma használt gyógyszereinket köszönhetjük. A hatásos 
cherniai gyök keresése eredményezte a hypnoticumokat, narcoticumokat és a 

chemotherápiás szereket. Az a törel-..-vés pedig, hogy a therápiában a bizony

talan hatású növényi és szervkivonatok helyett azok tiszta hatóanyagait tudjuk 

alkalmazni, vezetett bennünket a megbízható digitalis, secale készítmények

hez, továbbá a természetes vitaminokhoz és hormonokhoz. 

Az új ismeretek újabb és újabb lehetőségeket tártak . fel. Egy-egy 
„miért"~re adott válasz a kérdések sokasígát indította el. A kutatásokban 

nincs megállás, a megoldások újakat katalyzálnak és azok a kísérleti tények, 
amelyek előbukkannak, csupán kiinduló pontjai, ígéretei a jövő kutatásoknak . 
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HORMONOKRÓL ALTALÁBAN. 

A külső és belső elválasztású mirigyek, az anyagcsere és az idegrend
szer szoros együttműködést mutatnak, aminek irányításában fontos szerepet 

játszanak a hormonok. A hormonok tágabb értelemben véve az ergonok 

csoportjába tartoznak, ahova ezeken kívül még a vitaminok és a fermentu. 

mok sorolhatók. Ezek az anyagok az energia irányításában nélldilözhetetlenek. 
Szorosabb értelemben hormonok alatt azokat az anyagokat értik, amelyek 

magába.n a szervezetben képződnek és amelyek specifikus 1nódon a szervezet 

belső 111ííködésének irányítására és nen1 a szervezet táplálására szolgálnak, 

A hormonok már igen kis mennyiségben hatásosak és éppen úgy, mint a 

vitaminok vagy fermentumok, a szervezetben lefolyó vegyi folyamatokban 

nem vesznek részt, azokat csak irányítják, katalyzálják. 

Eredetüket tekintve több hormonféleség liilönböztethető meg. Sejt

h'1rmo11 az egyes sejtekben képződik és ugyanannak a sejtnek működését irá
nyítja; tovajutását a diffuzió biztosítja. Ebbe a csoportba tartoznak a gen· 

hormonok és az egysejtűek, protozoák életműködéseit irányító hormonok. 

Az agland11/áris szövethormo11ok olyan sejtekben képződnek, amelyek nem 
alkotnak mirigyeket. A szövetnedv, vagy diffuzió útján jutnak el távolabbi 
sejtekbe; hatisu.kat nem abban a sejtben fejtik ki, amelyikben képződnek, 
hanem többé-kevésbbé a szomszédos sejtcsoportokra hatnak. Idetartoznak a 

neurohormonok és általában a „szövetihormonok" csoportjába sorolt anyagok 

(cholin, histamin, renin, stb.). A 1nirigyhor1no11ok1 vagy gla11d11láris szöveti
hor111011ok vagy egyszerűen ,,/1or"1011okrr a belső elválasztású mirigyekben 

képződnek, hatásukat mindig egy jóval távolabb eső szervre vagy sejt

csoportra fejtik ki. Tovajutásu.kat a vér vagy az áramló szövetnedv bizto· 

sítja. Ide tartoznak az általában „hormon" néven ismert anyagok, mint a 

5' 
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hypophysis, az ivarmirigyek, a pajzsmirigy, a mellék-vese stb. belső elválasz

tású mirigyek anyagai. 

Vegyileg a hormonoknak nagy része ma még ismeretlen. Isrn·eretesek 

a sterinekhez tartozó női és hím sexuálhormonok, valamint a melléh."Vese

kéregcorticosterinjei, a mel1éh."Vese-ve1őállományának adrenalinja és a pajzs
mirigy thyroxinja. A többi hormon vegyiszerkezctéről még hiányosak az isme

retek. Legnagyobb részük a fehérjékhez tartoznak (proteohormonok), vagy 

legalábbis fehérjéhez kötötten fejtik ki hatásukat. Míg régebben azt hitték, 
hogy a hormonok specifikus hatása meghatározott vegyi fölépítésű anyagok

hoz van kötve, ma tudjuk, hogy a hormonspecifitás közel sem olyan szigo

rúan elhatárolt és körülírt. Az oestrogen hatás nemcsak a jólismert sterin

fölépítésü molekulák tulajdonsága, mert az ezektől teljesen eltérő vegyi szer

kezetű anyagok, stilbénszármazékok teljesen megegyező élettani hatást mu

tatnak. A növénynövekedést elősegítő au.xinokkaI teljesen megegyező hatású 

a velük vegyileg még .csak távoli rokonságot sem mutató beta-indolecetsav_ 

A hormonok biokatalyzátor tulajdonságúak: életfolyamatokat, sejtmükö

déseket fokoznak vagy gátolnak. Azonban, míg a fermentumok és a vitami
nok, a biokatalyzátorok egyéb tagjai főleg a táplálék felhasználását irányít
ják, addig a hormonok az anyagcserét irányító n1irigyek1 vagy szöveti részek 
n1ííködését serkentik vagy gáloljcík. Az a megh-ülönböztetés, hogy a vitami

nok a szervezetbe kívülről bejutó anyagok, a hormonok pedig a szervezetben 

keletkező anyagok, nem állja meg a helyét, mert igen sok olyan vitamint 

ismerünk, a.melyek a szervezetben képződnek. Ilyen a C-vitamin, mely az 
ember és a tengeri malac szervezetét kivéve a többi összes állatban képződik. 
Ezeket a szervezetben is felépítődő vitaminokat tehát „tiplálkozási hormo

nok"-nak is nevezhetnők. A lactoflavinból csakis a mellék-vese kéreg hormon

jának a hatására képződik lactoflavinphosphorsav, amely fehérjéhez kötötten 
alkotja a sárga légzési fermentumot. Ezek a példák mutatják, hogy a hormo
nok és a vitaminok között nem lehet éles határt vonni. Hasonló átmeneteket 

találunk a fermentumok felé is. Nemcsak az egyes hormonok és vitaminok 

mutatnak fermenthatást, de a legtöbb fermentumnak a hatása is lehetetlen 
hormonok és vitaminok néH„-ül. A fermenthatású hormonokat és ''itaminokat 

hormozym és vitazym néven jelölik. 

A szervezetben a hormonális és az idegrendszeri irányítás, regulatio 

nem egymásnak alárendeltjei, hanem egymással szorosan összefüggő egysé

get alkotnak. A belső elválasztású mirigyek az autonom-, vegetativ idegrend-
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szer és a hormonok befolyása alatt állanak. Újabban kiderült, hogy tulajdon
képpen az idegek ingerülete sem közvetlenül terjed a reagáló sejtre, hanem 
az úgynevezett neurohormonok (acetylcholin, adrenalin, illetve sympathin) 
közvetítésével. Ez a megismerés is bizonyítja a hormonok szoros kapcsolatát 
az idegrendszerrel. 

Az endokrin mirigyek hypo-, illetve hyperfunctiójából igen sokféle 
betegségek, az úgynevezett endokrin betegségek adódnak. Ezeknek a felisme
rése, diagnózisa gyakran igen nehéz feladatok elé állítják az orvost. Nagy 
nehézséget okoz, hogy gyakran már egyetlen hormon hiánya vagy többlete 
is maga után vonja az anyagcsere, a növekedés megváltozását és a többi 

belső elválasztású mirigy működésének zavarát. A helyes diagnózis felállítá
sakor tekintetbe kell venni a hormonok egyrnásközti synergizrnusát és antago

nizmusát. Bonyolultabb a helyzet, ha egyszerre többféle hormon egyensúly
zavara mutatkozik. Sokféle átmeneti kórkép ismeretes. 

Az endokrin betegségek gyógyítását illetően nagy általánosságban csak 
annyi mondható, hogy még ma is csak a substituciós therápiánál tartunk. 

Pótoljuk az endokrin mirigy zavara miatt fellépő hormonhiányt. De, hogy 
ez a gyógykezelés nem lenézendő, vagy megvetendő, mutatják a diabetes 

mellitusban és insipidusban elért eredmények. :Evekre terjedőleg meghosszab

bíthatjuk az egyébként halálra ítélt beteg életét, vagy tünetmentesíthetjük 
addig, amíg a szervezet belső correlátiója helyre nem áll, mintahogyan a dia

betes insipidusban a pubertas korában észlelhető. A hyperfunctiós zavarokat 

sok esetben az antagonista hormonok adagolásával egyensúlyozhatjuk ki. 
Néha sikerül a mirigy működésének megváltoztatásával a hormontermelést 

befolyásolni. Az újabb kísérletek eredményei bíztatóak. Gondolnunk kell itt 
elsősorban a hypophysis elülső lebenyének organotrop hormonjaira, melyekkel 
bizonyos belső elválasztású mirigyek hormontermelését fokozni vagy csök

kenteni lehet. A megbízható szervkivonatokkal, a tiszta természetes és mes

terséges hormonokkal sok esetben olyan gyógyhatásokat érhetünk el, ame
lyekkel szinte átalakítjuk, felfrissítjük az egész szervezetet. 

A hormonkutatás eredményeit és az endokrin betegségekkel foglalkozó 
irodalom rövid ismertetését foglaltuk össze ebben a fejezetben. Iparkodtunk 

azokat kiemelni, amelyek a gyógyításban fontosak, de nem hanyagoltuk el az 
elméleti jelentőségű megállapításokat sem. Összefoglalásunkat a hypophysis 
hormonjainak ismertetésével kezdjük, mert az endokrin rendszer majdnen1 

minden folyamata és korrelátiója közvetve, vagy közvetlenül ezek közre
működésével történik. 
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HYPOPHYSIS. 

A hypophysis kormányzó és irányító tevékenységére az endokrin rend
szerben elfoglalt ldilönleges helyzete utal; ez a ldilönleges szerep egyaránt 
megnyilvánul fejlődésében, anato1niájában és élettanában. 

A hypophysis fejlődéstani szempontból 11e11roepitheliális szerv. Elti/ső 
mirigyszerü része - hypophysis lobus anterior vagy lobus glandularis -
az embrionális garat hámjáb61 fűződik le s az első endokrin szerv, amely a 
magzatban differenciálódik. Hátulsó lebenye - Jobus posterior hypophyseos 
vagy lobus neuralis - agyvelő eredetű. A hypophysis sajátságos szerepét 
az is bizonyítja, hogy nyele útján az agyvelővel függ össze és a 3. agykarnrá
val szomszédos agyi területekkel, elsősorban a közti aggyal áll kölcsönhatás
ban. A hypophysis harmadik lebenye, az elülső és hátsó lebeny között helyet 
foglaló lobt1s intermedia az egyes állatfajokban ldilönböző nagyságú; ember
ben csökevényes, csak górcsöve! figyelhető meg. Negyedik része, a pars 
luberalis a hypophysist a tuber cinereummel köti össze. 

A hypophysis szöveti szerkezetében is összetettebb, mint a többi endokrin 
szervek. Feltűnő a sejtfajták sokasága. Az elülső lebeny általánosan ismert 

négy sejtféleségét ( eosinophil, basophil, neutrophil, chromophob) a legújabb 
vizsgálatok újabb typusokkal bővítették, sőt secernáló sejt-typusok találhatók 
az egyébként számos velő nélh.iili idegrostot tartalmazó - hátsó le~ 

benyben is; valószínűnek látszik, hogy a közbülső lebeny és a pars tuberalis 
szintén tartalmaz J...iilönféle, egyelőre még pontosabban nem ismert elválasztó 

működésű sejteket. 

A hypophysis működését a sejtjei által elválasztott hormonok biztosít
ják. Ez a tevékenység több irányú. Az elülső lebeny hormonjai révén az egyes 
belső secretiós mirigyeket irányítja, úgy, hogy e mirigyek hormon~elválasztása 
a hypophysis függvénye; ezt a ténykedést gyüjtőszóval glandotrop hatásnak 
nevezhetjük. A hypophysis elülső lebenyének glandotrop hatásához tartozik 

az ivar117irigyek1·e (gonadotrop), az e111/ön1irigyekre (lactatiós), a pajzs111i
rigyre (thyreotrop), a 111ellékpajzs111irigyre (parathyeotrop), a has11yál111i
dgyre (pankreotrop) és a mellékvesekéregre (corticotrop) gyakorolt hatása. 

A hypophysis nemcsak az endokrin rendszer keretén belül fejt ki 
irányító tevékenységet; hatása kiterjed az életfunctiók egyéb területére is. 
!gy a növekedést (elülső lebenye), a11yagcsere·folyamaJait, mint aminő a 
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szénhydrat-, a zsír-, a víz- és a konyhasó-anyagcsere, a vérkeringést1 főként 

a vérnyomást és a sin1a izo1nele111ek mint a méh, bél, epehólyag, húgyhólyag 
működését (hátsó lebeny). · 

A hypophysis közbrilsö lebenye a festéksejtek (chromatophorok) mű
ködését befolyásolja; jelentőségét csak hidegvérű állatokon ismerjük, 

Hogy a hypophysisnek ez a sokoldalú működése minden részletében 
ldilön-ldilön hormon működéséhez fűződik-e, ~a még nem tisztázott. 

A hypophysis hormonjai - a lactatiót kiváltó hormontól eltekintve '
vegyileg tiszta állapotban még nem állíthatók elő s így a hatóanyagok egy
ségének vagy különbözőségének közvetlen bizonyítékai hiányoznak. . 

ELÜLSŐ LEBENY. 

NÖVEKEDESI HORMON. 

A növekedési hormon hatásmechanizmusa, valamint más belsö secre

tiós szervek.kel és hormonokkal való összefüggése nincs még eldöntve. 

A hypophysis kiirtása fiatal kutyán és patkányon a növekedés azonnali 
megszűnését okozza és az állatok törpék maradnak. Hypophysis elülső lebeny 
kivonat befecskendezésével az elmaradt növekedést teljesen helyre lehet á!Jí. 
tani. Felnőtt állatoknál a hypophysis elülső lebenyéből készített növekedési 
hormonnal részarányos óriásnövést (gigantismust) lehet előidézni; a test

súly nagysága a kontroll állatok 1-1 Vz-2-szeresét is elérheti. Akromegaliát 
(csupán a koponya és a végtagok növekedését) a növekedési hormonnal 
minden kétséget kizáró bizonyossággal nem sikerült létrehozni. 

A növekedési hormon hatása legfeltűnőbben a csontokon és lZ izmo

kon jelentkezik; többé-kevésbbé az összes szöveteken és szerveken kimutat
ható. A csontrendszer növekedése az epiphysis-porc osteoblast sejtjeinek foko
zott szaporodásán, az izmoké az izomsejtek erőteljesebb gyarapodásán alap
szik. Hogy a növekedési hormon hatására az anyagcsere is élénkül, azt a 
nitrogen-retentio fokozása, a nitrogen-kiürítés csökkenése, vagyis a szövetek 

_ nitrogen-felhalmozása bizonyítja, E folyamat részletei közelebbről nem 

ismeretesek. 

A növekedési hormon physiologiájába a legújabb vizsgálatok nyujta
nak bepillantást. A sejtekre közvetlenti/ gyakorolt hatásosságának ellentmon-
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danak azok a kísérletek, amelyek a thym11s közvetítő szerepét helyezik előtérbe. 
fgy már régebb idő óta ismeretes, hogy a thymusból növekedést fokozó 
hatóanyag állítható elő; hypophysel-.-tomia után a thymus atrophisál; a sor
vadt thymust 'lövekedési hormonnal túlbuijánzásra lehet bírni. Hogy a növe
kedési bormon valóban thymotrop-e, e kérdés tisztázását a további vizsgála

tok eredményeitől várhatjuk. 

Jellemző a növekedési hormonra, hogy növekedést fokozó hatása kor
látozott. Az alkalmazást követő néhány hét mulva - még tízszeres adagok 
befecskendezése esetén is - a növekedés megáll. A készítmény hatástalan
ságát oly gátló körülményekre vezetik vissza, amelyek oka a vér-serumban meg. 
található; a hormon hatását akadályozó, a11tihormo11 anyagok jelenléte mutat
ható ki· ezek feltételezése éles ellentétben áll a Biedl-féle klasszikus hormon
definitiÓval. Valószínű azonban, hogy 1 hormont kísérő fehérje természetű 
anyagok azok, amik ezen antihormonok megjelenéséért felelősek. 

A növekedési hormon másik érdekes tulajdonsága, hogy a gonadotrop 
hormonnal szemben bizonyos tekintetben ellentétes hatású. Gonadotrop hor
monnal együtt adva hatástalan, mert e hormon 1 csontvégek epiphysis· 

vonalainak záródását idézi elő. 

Vegyi összetételéről ismereteink csekélyek. A hypophysis elülső le
benyből alkalilms oldószerekkel nyerhető. Minden valószínűség szerint pro
tein-szerkezetű, vagy ha nem is az, a fehérjéhez oly szorosan társul, 

hogy attól elválasztani lehetetlen. A klasszikus fehérjereactiókat adja, kb. 
16% N-t tartalmaz. Erős vegyszerek, mérsékelten magas hőmérsék elpusz
títja. Egyébként is kevéssé állandó, bomlékony vegyület. Csupán a hypo
physis elülső lebenyéből állítható elő; a gyermek- és serdülőkorban meg
található, a felnőtt korban csak állatoknál. úgy látszik, hogy állatokban nem 
ugyanaz a szerepe mint az emberben; növekedésük felső határát elért állatok· 

nak adva korai öregséget hoz létre. 

Kérdéses, hogy az emberben van.e olyan kóralak, amit egyedül a nö

vekedési hormon csökkent tevékenysége okoz. Egyes szerzo"k a gyermek. és 

serdülőkorban jelentkező törpe11övést (nanosomia pituitaria) a növekedési 
hormon hyposecretiójára vezetik vissza. A későbbi korban jelentkező fejlődés
visszamaradás már inkább a gonadotrop hormon hiányának felel még. A nö· 
vekedési hormon túlműködése abban az életkorban, amidőn az epiphysis
vonalak még nincsenek elcsontosodva, giga11tis1n11st idéz elő. Az akromeg· 
alia megfejtése nem egyszerű probléma. Bár e betegségben hypophysis hyper-
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trophiát és hypophysis tumort lehet találni, az ilyen betegek vérében a növe
kedési hormon nem több, úgy, hogy az akromegaliát nem lehet egyszerűen 
felnőttkori gigantismusnak nevezni. 

A növekedési hormonnal végzett therapiás kísérletek egyes esetekben 
kedvező eredménnyel végződtek. A hormon nehéz előállítása, gyorsan bomló 
volta az alkalmazását nagyon nehezíti. 

GLANDOTROP HOR.t'v!ONOK. 

Gonadotrop hor111011. 

A hypophysis és az ivarmirigyek közötti összefüggésre már az endokri
nologia úttörői reábukkantak. Több, mint 30 éve ismeretes, hogy a hypo
physis kiirtása a nemi szervek sorvadásához vezet. Ezt a felfedezést kiegészí. 

tették a hypophysis elülső lebenyével végzett transplantatiós és a hypo
physis elülső lebenyéből készült kivonatokkal történt injectiós kísérletek. 
E vizsgálatok eredményeként alakult ki először a hypophysis elülső lebeny 
felsőbbrendííségének tétele, amely szerint tehát a petefészek és here generali:· 
tevékenységének hajtómotorja a hypophysis elülső lebenye. E motor erejét 
a gonadokra (petefészek, here) ható hormonok, a gonadotrop hormonok 
képviselik. A hypophysis gonadotrop hormonjai érlelik meg a szunnyadó 
elsődleges petetüszőt, a megrepedt petetüsző theca- és granulosasejtjeit át
alakítják sárgatest (lutein) sejtekké és a termékenyítés után ezek segítsé
gével fejlődik ki a terhesség épsége fölött őrködő corpus luteum gravidi
tatis. Hímekben a csira.szövet (tubuli seminiferi), az interstitialis hereszövet 

és a járulékos nemi szervek fejlődését és működését irányítják. Ezek a meg· 

állapítások feltételezik, hogy a hypophysis elülső lebenye gonadotrop hatá
sát többféle hormon útján fejti ki. Nem szabad elhallgatnunk azonban, hogy 
a kutatók egy része a gonadotrop hormon egysége mellett foglal állást és 
a hormon.hatásnak a laboratóriumi asztalon észlelt sokféle megnyilvánulását 
az adagolás módjának és nagyságának 1.iilönbözőségeire vezeti vissza. Leg· 

főbb érvük, hogy a gonadotrop hormon egyes fajtáit egymástól vegyileg 
elkülöníteni eddig még nem lehetett. 

Mind elméleti, mind gyakorlati szempontból érdemes a problémát kissé 
közelebbről megvilágítani, mert egyrészt rámutat arra, hogy a belső secretiós 

folyamatok aránylag kis területén mennyi szövevényes kérdés vár még meg. 
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oldásra, másrészt, mert a kérdések megoldásától várjuk a klinikai gyógyítás 

elveinek szilárd megalapozását. 

A gonadotrop hormonok előállíthatók: 

!. a hypophysis elülső lebenyéből, 

2. kasztrált és menopausában lévő nők vizeletéből, 

3. terhes nők vizeletéből és 

4. vemhes kancák vérserumából. 

A ldilönböző kiindulási anyagból előállított gonadotrop hormon ktilönbözö 

biológiai viselkedésíi. 

A gonadotrop hormonok részben pete/1/szőérlelő (folliculus-stimuláló), 

részben sárgalestképző (luteinisatiós) hatásúak. A hypophysis eltilsö /ebe. 
11yé11ek nemi érettségüket még el nem ért nőstény egerekbe vagy pat
kányokba ültetése, továbbá az elülső lebeny kevésbbé tisztított kivo· 
nata a petefészekben tüszőérést és sárgatestképződést hoz létre; infan

tilis vagy hypophysektomisált hím állatokban a nemi szervek megna· 
gyobbodását okozza és atok működését megindítja. A hypophysis elülső 

lebenyből azonban oly gonadotrop hormonfractio is előállítható, ami hypo· 
physisüktől megfosztott vagy infantilis nőstény egérben és patkányban csak 
tüszőérést hoz létre anélkül, hogy az érett petetüszök sárgatestté átalakulná
nak. Ugyanezt a tüszöérlelő hatást váltja ki a kasztrált és a n1enopa11sába11 
lév·ö nők vizeletéből előállítható gonadotrop hormon is; számos adat szól 
amellett, hogy ez utóbbi hormon a hypophysis elülső lebenyének terméke. 

ami a hasonló élettani hatás magyarázata. Ez a gonadotrop hormonfractio 
a hím állatokra is jellegzetes hatású. Nemileg éretlen vagy hypophysisüktől 
megfosztott egerekben és patkányokban a herecsatornácskák (tubuli semini· 

feri) sejtjeire serkentő hatást gyakorol s ennek következtében képződnek 

spermatidák és spermatozoonok. 

A gonadotrop hormonfractio sem a kötőszövetes eredetű theca folliculi 

sejtjeire, sem az ugyancsak kötőszövetes eredetű interstitialis hereszövetre 

hatást nem gyakorol. Mivel úgy a petesejt, mint az azt körülvevő zona 

granulosa sejtjei, valamint a herecsatornácskák sejtjei is hénneredetííek, 
több szerző ezt, a csirahánzra elektive ható (gametogen vag'f game

tokinetikus) gonadotrop hormont szembe állítja a luteinisatiós, az ivar

mirigyeknek főleg kötőszövetes alake/e111eire ható (interstitialis sejtstimuláló) 

gonadotrop hormonnal. 
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Ilyen 111tei11isatiós hatású a terhes női vizeletből elöillítható gonadotrop 
hormon, ami infantilis nőstény rágcsálókon, előzetes tüszőérlelés után, a 
petetüsző theca interna sejtjeit sárgatest-sejtekké alakítja át, hímekben 

pedig a here interstitialis szövetére (a Leydig-féle sejtekre) és a járulékos 

nemi szervekre fejt ki növekedést fokozó hatást. A tüszőérlelő gonadotrop 

hormontól azonban egyéb tulajdonságok is megkülönböztetik. Igy a hypo· 

physektomizált patkányokban tüszőérést nem okoz, nemileg éretlen majmok 

petefészkére alig hat, míg a hypophysisből készült gonadotrop hormon hypo

?hysektornizált patkányokon és infantilis majmokon tüszőnövekedést hoz 

létre; nemileg éretlen patkányok ovariumának súlyát 40-70 mg-ra növeli, 

a hypophysis gonadotrop hormonja ennek két-háromszorosára; az éretlen 

madárhere fejlődését - a hypophysisből készült gonadotrop hormonnal 

ellentétben - nem befolyásolja. 

Felmerül a kérdés: honnan származik a terhes női vizelettel nagy 

mennyiségben kiürülő gonadotrop hormon? A kérdés jelentősége főként 

akkor domborodott ki, amidőn kiderült, hogy a terhes nő hypophysise gona· 

dotrop hormont igen csekély mennyiségben termel. A problémát a place11ta 
vizsgálata oldotta meg, ami kimutatta, hogy e szerv chorionbolyhaiban -

már a terhesség egész korai szakában is, amidőn a hypophysisben terhességi 

elváltozások még ki sem mutathatók nagy mennyiségű gonadotrop hor
mon található. E gonadotrop hormon chorialis eredetét bizonyítja továbbá 

a hólyagmolában és a chorionepitheliomában szenvedő betegek vizeletével ki

ürített nagymennyiségü luteinizáló hatású gonadotrop hormon is. Az a körül

mény. hogy ez a mennyiség a terhesség alatt kiürítettét sokszoroSan meg

haladja. e betegségek .diagnosztikájában (főleg a műtétek utáni recidívák 

szempontjából) nagy jelentőségű. 

A terhes női vizelet gonadotrop hormonjátóI eltérő viselkedésű a 

ve11zhes kancák vérse1·1anából előállítható gonadotrop hormon. Bár ez is ki

fejezetten luteinizáló hatású, de a hypophysisüktől megfosztott patkányok 

ovariumát igen nagyra növeszti, normális és hypophysektomizált patkányokon 

tüszőérést és luteinizációt hoz létre, hypophysektomizált hím patkányokban 

a here összes functióit helyreállítja, vagyis, egyformin hat a hámeredetű és a 

kötőszövetes eredetű csirasejtekre. E gonadotrop hormon hatása tehát sok 

tekintetben megegyezik az elülső lebeny kivonatából előállított gonadotrop 

hormon hatásával. 
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A gonadotrop hormonok valószínűleg iehérjeszerű vegyületek, igen 
magas molekulasúllyal. Mennyiségi meghatározásuk élettani kísérletek út

ján történik. A b.iilönböző módszerek eredményeinek összehasonlítása során 
kiderült, hogy az „egység" meghatározása számos kísérleti feltételtől függően 

más és más. lgy pl. a terhes női vizeletből előállított gonadotrop hormon 
1 „egéregysége" (a hormon azon legkisebb mennyisége, ami infantilis egéren 
a petefészek elváltozásokat létrehozza) ötszöröse a „patkány"-egységnek, 
mert az infantilis patkány ötször érzékenyebb, mint az infantilis egér. A hypo

physis elülső lebenyéből előállított gonadotrop hormonnal szemben viszont 
az infantilis egér érzékenyebb, úgy, hogy 1 egéregység 2-3 patkányegység
nek felel meg. Fokozta a nehézségeket, hogy az egyes állatfajokon belül is 

érzékenységi b.iilönbségeket észleltek s ezeket az egyes laboratóriumok kiilön
bözö klimatikus viszonyaira is visszavezették. Szükségessé vált tehát az inter

nationalis standard készítmény előállítása. A chorion gonadotrop hormon 
internationalis egysége a standard praeparatum 0.1 mg-ja, a vemhes kanca vér

serumából előállított standard praeparatum 0.25 mg-ja pedig a sen1m-gona
dotrop hormon internationalis egysége. 

Az e1nberi szervezetbe juttatott gonadotrop hormonnal végzett kísér
letek eredményei röviden a következők. Még igen nagy mennyiségű chorion· 

gonadotrop hormon adagolása sem vált ki nőkben tüszőérzést vagy tüszőrepe

dést, miként ezt a laparatomiák alkalmával végzett észlelések igazolják. Való
színűnek látszik azonban, hogy chorion.horrnonnal fokozott luteinisátio el· 

érhető; ha e hormont a menstruatiós cyklus második felében adjuk, a men
struatiós vérzés ideje kitolódik s a vizeletben fokozott mennyiségű pregnan. 

dia! jelenik meg, ez utóbbi jelenség a fokozott sárgatest-hormon képződés 

bizonyítéka. 

A gonadotrop hormon termelődésének zavara az emberi szervezetben 

többé.kevésbbé súlyos elváltozásokhoz vezet. Hypersecretiója fiatal szervezet· 

ben a nemi szervek koraéréséhez, csökkent termelődése pedig sexuáiis infa.n. 
ti!ismushoz vezet. A hypophysis gonadotrop hormon tevékenységének csök· 

kenése vagy megszünése a felnőtt korban férfiaknál impotentiát, a másod

lagos nemi jellegek elhalványodását, nőknél amenorrhoeát, frigiditast. steri· 
litast vagy a Schröder-féle endometriti.s glandularis cystica hyperplasticát 

hozza létre. 

Az utóbbi kórkép kivételével a többi tünet rendszerint pathologiai 
komple.'<umok részjelenségeként szerepel. A klinikai tapasztalat igazolja, 
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hogy e kórkép-komple.-.."Ulllok aetiologiai tényezője az elülső lebenyben egy
más mellett képződő hormonok synchron hiánya. lgy keletkezik a gonado
trop és corticotrop hormon elválasztási zavarából a C11shing.kór, ennek tünetei 
között az amenorrhoeán kívül elhízás, vérnyornásfokozódás, bőr. és csont· 
elváltozások szerepelnek. Ugyanígy foghatók fel a Simmonds-kól", a hypo
physaer infa11tilisn111s, a Fröhlich.kór, a Laurence-Biedl.kór stb. eseteiben 
létrejövő nemi zavarok. Egyedül a már említett glandularis hyperplasiás endo. 
metritis kórképe az, amely egyedül a luteinizáló gonadotrop hormon csök

kent termelődésére vezethető vissza. A klinikai megfigyelések alapján 
feltehető, hogy a csökkent vagy hiányzó luteinizáló hormon nem tudja meg

akadályozni az egyre nagyobb számban képződő és cystikussá váló pete
tüszők fokozott tüszőhormon termelését; ez azután a méhnyálkahártya 
hyperplasiájához, a túlburjánzott nyálkahártya lassú leválásához és így 

profus méhvérzésekhez vezet. E feltevés valószínűségét azok a gyógyá· 
szati eredmények is támogatják, amiket a luteinizáló hatású gonadotrop 
hormon adagolásával vagy terhes nők vérserumának transfusiójáva! elértek 
(C/a11berg). 

Lactatiós hor!l1on. 

A hypophysis elülső lebenynek a tejelválasztást befolyásoló műkö

dése mintegy 15 évvel ezelőtt vált ismeretessé. Ezen élettani folyamat sok 
részletébe nyertünk már bepillantást. 

Az emlőmirigy a terhesség folyamán - az uterushoz hasonlóan -
hatalmas átalakuláson megy keresztül. Az emlőkarélyocskákat (lobuli) alkotó 
mirigyalveolusok a hámsejtek szaporodása és növekedése következtében meg

nagyobbodnak, a mirigycsövek ( ducti lactiferi) kitágulnak, az emlőbimbó, 
ami a mirigycsövek kivezető nyllásait tartalmazza, szintén megduzzad. Ezeket 
az elváltozásokat nem a lactatiós hormon, hanem a placenta tüsző- és 
sárgatest-hormonja idézi elő; az eddigi vizsgálatok szerint a tüszőhormon 

a mirigycsövek növekedését befolyásolja, míg az alveolusok növekedése a 
tüsző- és sárgatest-hormon együttes hatására vezethető vissza. 

A lactatiós hormon szerepe csak akkor kezdődik, amidőn a placenta 
eltávozásával a szülés befejeződik. Ha a vérből a tüsző. és tárgatest.horrnon 

eltűnik, a lactatiós·hormon az előkészített emlömirigyben a tejelválasztrÍJt 
n1egindítja. 
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A hypophysis elülső lebenyéből előállítható lactatiós hormon az egyet
len organotrop-hormon, amelyet kristályos alakban sikerült izolálni. Ként 
tartalmazó protein, kis százalékban tyrosin, cystin és tryptophan található 
benne. Hatásának hordozói valószínűleg bizonyos szabad aminocsoportok. 

Kimutatási próbája galambok golyvamirigyének - ennek az emlőmiriggyel . 
homolog szervnek - megnövekedése. Egysége az internationalis standard 

1 milligrammjának hatásával egyenértékű. 

A lactatiós hormon minden emlős állat hypophysisében megtalálható 
nemre való különbség nélkül, az egyes állatfajokban különböző mennyi
ségben. Csekély mennyiségben férfiak és nők vizeletében, az emberi serum· 
ban, fiatal placentában és cysticus emlődaganatokban is megtalálható. A női 
vizelet hormontartalma két csúcsértéket mutat, egyet az ovulatio és egyet a 

menstruatio idején. 
A lactatiós hormonnak kísérleti állatokon sok egyéb hatisa is van. 

A tejelválasztással összefüggőnek látszik az a szerepe, amely (patkányokon, 
egyes madarakon, halakon) fokozza a szoptatási készséget, a fészek keresést 
stb.; talán közvetett jelentőségű a hormon antigonadicus hatása. A lac
tatiótól függetlennek látszik a galambok hőtermelését fokozó, testsúlyukat 
·emelő és splanchnomegaliát (máj-, pankreas-, bélnövekedést) előidéző hatása. 

A lactatiós hormonnak a petefészek működését gátló hatása reciprok 
értékű: a tüszőhormon megakadályozza a tejelválasztást. Ezt a tényt a labo
ratóriumi kísérletek és a klinikai tapasztalatok egyaránt igazolják. Tüsző
hormon nagy adagja sok esetben már egyszeri alkalmazás után is megakasztja 
a tejelválasztás megindulását; újabban a klinikusok meggondolásra is intenek 
e szempontból a szülőfájások fokozására ajánlott nagy dosisú tüszőhormon

adagolással szemben. 

Az emlő terhességi előkészítését a petefészek, ill. a placenta hormonjai 
idézik elő, de ebben az előkészítő folyamatban a női sex"Ual hormonokat az 
androgen (hím sexuál hormonhatású) anyagok, sőt a rnellé1.."Vcsekéreg ható. 
anyaga, bizonyos phenantren. és stilben-vegyületek is helyettesíthetik. Ön
ként felvetődik a kérdés: ezek az anyagok közvetlenül vagy közvetve hatnak-e 
az emlömirigyre s milyen módon hozzák létre a tejelválasztást előkészítő 

hatásukat? 
Ezzel a kérdéssel azonban már átsiklottunk a tejelválasztás kérdésének 

területére. A részleteket mellőzve, röviden a következőket állapíthatjuk meg: 
a lactogenesis - ezzel a szóval az emlő terhességi növekedését, a tejelválasz. 

• 
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tás megindulását, annak növelését és fenntartását foglaljuk össze - összetett 
folyamat. Ebben az élettani történésben a lactati6s hormon csupán egy lánc
szem, amelyhez hozzákapcsolódnak a placenta hormonjai és talán azok a leg
újabban felfedezett hypophysis eredetű hormonok is, amelyek a placentaris 
(és mellél..-vese eredetű?) hormonok hatására az emlőnövekedést megindítják 
és fenntartják, továbbá azok a reflectoricus neurális tényezők, amiknek ingere 
az emlőbimbó szívása és az emlő kiürülése. 

Ismeretesek oly kórképek, amelyek a lactatiós hormon fokozott képző
désére vezethetők vissza. Akromegalia, gigantismus esetén gyakran található 
emlőhyperplasia tejelválasztással együtt, ami amellett szól, hogy egyéb 
hypophysaer hormonok mellett a lactatiós hormon is fokozottabb mértékben 
termelődik. Az ovarium működésének megszünése után jelentkező compen· 
satoricus hyperlactatiós tevékenységnek lehet felfogni a menopausa után ke
letkező, esetleg tejelválasztással egybekötött jóindulatú emlőtumorokat. Ezzel 
ellentétben physiológiásnak kell felvennünk egyes újszülöttek emlőjének 
tejelválasztását (boszorkánytej), ami az - anyai eredetű - oestrogen anya
goknak az újszülött véréből való eltünésével magyarázható. 

Thyreotrop horn1on. 

A hypophysis elülső lebenye a paizsmirigyre a thyreotrop hormon útján 
fejti ki hatását. Hogy a thyreotrop hormon és a pajzsmirigy hormonja (thyro
xin) között pontosan ugyanolyan egyensúlyi kölcsönhatás áll-e fenn, mint a 
gonadotrop és a corticotrop hormon esetében, tisztázva még nincsen. 

Normális állatokon a thyreotrop hormon a hyperthyreosis vagy thyreo
toxicosis tüneteit hozza létre: a pajzsmirigy megnő, az alapanyagcsere és a 
pulsus frequentia fokozódik, exophtalmus jelentkezik; a vér jódtartalma nő, 
a pajzsmirigyé csökken; ugyanígy csökken a máj glykogéntartalma és a vér 
cukorkoncentr:íciója. A pajzsmirigy szöveti vizsgálata a sejtes elemek hyper. 
plasiáját és hypertrophiáját, a pajzsmirigykolloid eltűnését mutatja, mind 
megannyi képe a fokozott pajzsmirigy tevékenységnek. Ezzel ellentétben a 
hypophysis kiirtása után hypothyreoid állapot következik be: a pajzsmirigy 
atrophizál, a sejtes alakelemek visszafejlődnek, az alapanyagcsere csökken. 
A thyreotrop hormon működésére jellemző, hogy hatásos nemcsak in vitro 
elhelyezett pajzsmirigy-szövetdarabkákra, hanem pajzsmirigy inplantatu
mokra is . 
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A thyreotrop hormon hatást antihormon megjelenése kíséri, miként 

azt a növekedési és gonadotrop hormonnál említettük. A thyreotrop 
hormon hatása csak bizonyos határig fokozható. A kísérlet kezdetétől 

számított 4--5. napon túl sem az adagolás időtartamának, sem mennyiségé· 
nek fokozásával az anyagcsere, a pulzusszám stb. nem növelhető; sőt, az 
adagolás ellenére, a thyreotoxicosis tiinetei csökkennek. Hogy ez az anti~ 

thyreotrop anyag a thyreotrop hormont kísérő proteinek ellenanyaga-e avagy 

egyéb gátló anyag, szintén nincs kiderítve. 

A thyreotrop hormon vegyileg a gonadotrop és a növekedési hormonhoz 
közel áll. Fehérjetermészetű, 60° C.on felüli hőmérséklettel, hydrolysáló és 

proteolyticus anyagokkal szemben érzékeny. Egysége az internationális stan* 
dard-készítroény 250 milligrammja, élettani ellenőrző próbájául az a.""<olotl
peték metamorphosisára gyakorolt hatását alkalmazzák. (A thyreotrop hor
mon hatás legfeltűnőbben kétéltűeken mutatható ki.) Megtalálható a vérben, 

a liquorban és a vizeletben. Hypothyreoticusok vére nagy mennyiségben tar* 
talmazza, ez minden valószínűség szerint arra vezethető vissza, hogy nincsen 
működésképes pajzsmirigy, ami a hormont feldolgozná és lekötné. 

Az emberi Basedo1v-kór és a h11pothyreotic11s állapotok ( 1nyxoedema1 

cretinisn111s) hypophysaer, tehát thyreotrop eredete ma még vita tárgya. Egy
részt a vér és a vizelet thyreotrop hormon tartalmának vizsgálata nem ad 

egyöntetű képet. másrészt figyelembe kell venni, hogy a vér csekély thyreo
trop hormon tartalma - amint azt egyesek Basedow-kórban találták - a 
pajzsmirigy fokozott szükségletére és fokozott mértékben történő felhaszná

lására is visszavezethető. Hypophysaer eredetű hypothyreosis eseteiben a 
thyreotrop hormon hatásossága ex juvantibus igazolja a feltevés helyességét. 
Therapeuticus szempontból nagyobb jelentőségű volna az nanti-thyreotrop" 
hatóanyag alkalmazása Basedow-kórnál. A thyreotrop-hormon fokozott mű· 

ködése castratio, menopausa, akromegalia esetén is megtalálható. Simmonds
kórnál a csökkent alapanyagcsere valószínűleg a csökkent thyreotrop hormon 
tcrmclödésscl magyarázható. 

Parathyreotrop horn1on. 

A hypophysis elülső lebenyének parathyreotrop, valamint az alább tár
gyalt pankreotrop hormonja mind kémiai viselkedését, mind élettani jelentő

ségét illetőleg az organotrop hormonok kevéssé tisztázott tagjai közé tartozik. 
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Az önáHó parathyreotrop hormon felvételét egyrészt a hypophysis 
tumorban szenvedőknél észlelt parathyreoidea·adenoma, másrészt hypophy
sektomizilt állatok parathyreoidea atrophiája tette jogosulttá; talán ugyan
csak e hormon jelenlétét bizonyítja, hogy parathyreoidea hyperplasiás egyé
nek vizelete parathyreoideát növesztő hatóanyagot tartalmaz. 

A hypophysis elülső Iebenyéből készült kivonat a ~ellékpajzsmirigyen 
rendszerint jellemző szövettani elváltozásokat idéz elő: a mirigyhámsejtek 

mitotikus osztódása fokozódik, az alveolusok megnőnek, az interalveolaris 

septumok eltűnnek, az érrendszer is hyperplasiássá válik s így az egész szerv 
hyperaemiás képet mutat. A kivonat a vér mésztartalmát is fokozza ez a 
jelenség parathyreoidea kiirtás után nem jön létre. A parathyreotrop-h~rmon 
hosszas adagolására szintén antihormon hatású anyagok jelennek meg a 
vérben. 

Paukreotrop horn1011. 

A11selmi110 és Hoffma1111 a hypophysis elülső lebenyéből oly kivonatot 
állítottak elő, ami kutyák és nyulak hasnyálmirigyében a langerhans-szige

tek számának és nagyságának növekedését okozza. Ez a kivonat csökkenti 
a vércukrot, patkánynál pedig teljesen eltünteti a májglykogent, amit a fenti 
szerzők a pankreas fokozott insulín-termelésére vezetnek vissza. A kivonatot 
e szerzők thyreotrop hatóanyagtól mentesnek talilták. 

Corticolrop hor111on. 

A corticotrop hormon feladata a n1ellékvesekéreg normális szöveti szer
kezetének és működésének fenntartása. Kísérleti állatokon a hypophysis ki
irtása a corticotrop hormon insufficientiájának tüneteihez vezet: a mellék
vesekéreg atrophiájához s az anaphyla.'Xia fokozódásához. Ezek az elváltozá
sok hypophysis transplantatióval vagy corticotrop hormon adagolással csök

kenthetők, illetve megakadályozhatók. Normális állatoknál corticotrop hormon 
adagolására a mellékvesekéreg fokozott működése észlelhető; a mellékvese
kéreg hormon (cortin) képződése növekszik s az állatok fertőzésekkel, toxi
nokkal, histaminnal szemben ellentillóbbakká válnak. A corticotrop hormon 

és a cortin között ugyanazon élettani egyensúly áll fenn, mint a gonadotrop 

6 
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.. .. . 'k kiirtása fokozza a cortico· 
hormon és a tüszöhorn1on kozotr: a mell~ vese .. kk ti Az em.rik mellék· 

''d' · · t'n in1'ect10 azt cso en · ei trop hormon termelo eset, m1g cor i ik hypertrophiáj'ához 
d ll 'k compensator ms 

vese kiirtása a megmara t me e vese h . k .. tása esetén újabb biza~ 
vezet. e hypertrophiának elmandása a hypop y.s1s • 1~ • k 

' · f rotect1v hatasana . nyítéka a corticotrop hormon spec1 icus p , ál 
. h o b sis elülső lebenyeben tal . 

A corticotrop hormon nemcsak a YP P ~'k . le•e'ben Cushing.kór 
• 'lb b terhesno·v1ze„, ható. Kimutatható a hatulso e eny en, . 

esetében a vérben és a vizeletben is. . •''ba 
, • "l zintén a proteinek csopotlJa 

A cortico~rop hormon valosz1nu eg s. , lt állatok melléh.-vesesúlyának 
. • . . 'b„ • 1 hy•pophysektom1za 

tartozik. B1olog1a1 pro 11au 'll 'tva még nincsen. Fontos 
d . l 'l · em>sége pontosan mega ap1 • „ • 

növeke ese szo ga ' 01 •• •• bb l't' homr a szervezetet ero u. n . . e 11·p t"bbek kozott a an a p, ,„ 
élettani szerepet o ' 0 

, 
1 

f ertJ ·erent. Ily esetekben 
.f. . t 1 ak'·al 5,„mben hala mas egfV 

nem spec1 rcus ar a.m, " -~ 'd k " . 't fokozó corticotrop hormon 
• • J. „ a szervezet ve e ezo ereje u. 1. nagy menny1s .... gu, 

kerül a vérkeringésbe. "k''de'se'nek zavara 
·tphormonmuo ' 

Az emberi szervezetben a cort1co ~o . k ontos klinikai 
, , , - ,. Az Addison-kor egyes esete1ne p . 

sulyos korkepekbez 'ezet. . 1 „ dleges oka a bypophys1sben 
, „ f 1, h t" hoov a betegseg e so . 

elemzese alapJan e \C e o, öJ k' . ·'lfa ki a mellékvese sorvadásat; 
is székelhet s a corticotrop ho.rmon ·1ese;~;: ~da o~ásival jó eredményeket 

ezekben az esetekben a cort1cotrop ho 'b g helyet foglalnak a corti-
. 1 k • ru·· tkomplexuma an lS 

értek el A S111unonfi s- -or ne· · . k ra sok esetében 
. ., 'b'l d" lválto,isok Az a~ron1ega1 

cotrop hormon h1anya 0 ere 0 e - · • d • t találtak ami 
l . , , melléJ...-vesekereg-a enoma • 

melléb•esekéreg-hypertrop liat vagi . . • . • k növekedési, 
b , aet1olog1a1aban nemcsa a 

annak bizonyítéka, hogy e etegseg l"d' ·s szerepel C11shi11g-kórnál 

hanem a corti~otr.op hor;1on foko~ol~l~:::e;el~~~;esekéreg-~denoma, hanem 
nemcsak a szinten gya ran meg a_' . tevéken ségére utal. 

. ki. 'k . ru·· net is a hj•pophi•s1s fokozott cortJCotrop y szamos • 1n1 ai 

ANYAGCSERÉRE H,4TÓ HORft!ONOK. 

. d. cserére gtakorolt o h isis elülső lebenyének az tnterme taer anyag . , 
hatása ~;~Ke ~' iegbonyo!ultabb kérdéseknek, amelyek a hypophys1s szerepe

nek kutatása óta felmerültek. 

elu„ lso" lebenyének tevékenysége belenyúlik a A bypophysis 

szé uh ydrat-anyagc s ere 
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láncolatába; amire legelőször a klinikusok utaltak, az akromegaliánál gyak

ran jelentkező glykosuria és diabetes kapcsán. Az idevágó állatkísérletek 
tárták fel azután a problémát, amelyeknek eddigi eredményei a következők: 

1. Hypophysisüktől megfosztott állatok vércukra normális, de ezek 
az állatok insulinnal szemben fokozottan érzékenyek. E jelenséggel össz
hangba hozható az a tény is, hogy éheztetett hypophysektomizált állatoknál 
a vércukor szintje hirtelen leesik s a májból a glykogén eltűnik. Fel kell 
ezek szerint tételeznünk, hogt a bypophysisben oly anyag képződik, amely 
az insulinnal ellentétben a vércukor-szintet emeli s a szöveteknek szénhydrát~ 
tal való ellátását csökkenti. Ennek a contrains11laris hatású anyagnak jellem
zője tehát a glykostasis. Már itt megemlítjük, hogt ez a glykostaticus hatás 
a melléh."Vese közvetítése útján jön létre. 

2. Hypopbysektomizált állatok insulin-érzékenységét hypophysis ki-' 
vonat felfüggeszti, normális állatokat pedig megvéd az insulin-hypoglykae
miátóI. Ez az ú. n. glykotropic11s hatás ugyancsak oly anyag jelenlétére valI, 
ami az insu!innal ellentétes hatású. Valószínű, hogy ez a hatóanyag - az 
insulinnal eIIentétben - a cukornak az izmok felé irányuló vándorlását 

akadályozza. A glykotropicus hatis közvetlennek látszik, a mellékvesétől 
független. 

3. Pankreas-kiirtással diabetesessé vált kutyák diabetesét hypophysis 
kiürítés megjavítja: Houssay-fJinet. Az álJatok insulin nélkül is életben tart

hatók, a glykosuria és hyperglykaemia már csekély insuiin adagra is normá

lissá válik. Ez a kísérlet is a glykostaticus hatóanyag jelenlétét bizonyítja, 
amelynek hiánya következtében a cukorelégés normálissá válik. A pankreatek
tomizált kutya diabetese mellékvesekiirtásra is javul; újabb bizonyíték arra 

vonatkozólag, hogy a glykostaticus hatás a meliéh."Vesén keresztül jön létre. 

4. Alacsony hőmérsékleten nyert hypophysis elülső lebeny kivonat 
injectiójával normális kutyákon átmeneti diabetest lehet kiváltani. Ez a hatás 
állandóvá tehető, ha a hypophysis kivonatot növekvő mennyiségben hosszabb 
időn át adják. Utóbbi esetben a diabetes szövettani képe is megjelenik: A 
Langerhans-szigetek /3-sejtjei degenerálódnak s a hasnyálmirigy insulin-tar

talma csökken; ez a bypophysis elülső lebenyének diabetogen hatása. Jellemző 
azonban, hogt ez a diabetes különbözik a pankreatogen diabetestől: a test
súly nem csökken, a mijglykogen nem tűnik el s insulinnal szemben resis
tens. Azt a tényt, hogt rágcsálóknál a hypophysis elülső lebenyének bizonyos 

kivonatai a diabetogen hatással ellentétes, a már fentebb tárgyalt pankreo-

,. 
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trop hatást okozzák, egyelőre még kielégítő módo~ me~1:1a~ará.~~~ n-~~ 
sikerült. Lehetséges, hogy a szigetapparatus az egyes állatfajtaknal l..-ulonbozo 

reagáló képességű. 
. 5. Houssay-kutyán (pankreatektomia + hypophysektomia) hypophysis 

elülső lebeny kivonat mérsékelt adagjaival a diabetes tüneteit ismét ~i leh<_'. 
váltani. Ez arra vall, hogy a Houssay~l-utya szervezete valamely vedekezo 

készséget mozgósít, ami a hiányzó insulinhatást pótolja. Ezek egyike a mel

lékvesekéreg·hormon. A hypophysis kivonatban jelenlévő corticotrop-hormon 
útján a melléh.-vesekéreg-hormon tevékenysége fokozódik s ennek eredmfoye
képen glykosuria és ketonuria keletkezik. A me!léhesekéreg sze'.epét. iga
zolja, hogy mellél..-veséjétől megfosztott Houssay-kutyán a hypophys1s m1ect10 
diabetest fokozó hatása nem jön létre. Lehet, hogy a diabetogen hatás létre

jöttében a növekedési hormon is szerepel. 

Zsíranyagcsere. 

Éhező vagy zsírbő táplálékon tartott patkányok, hypophysis elülső 
lebeny-kivonat injectióra vizeletükkel acetont ürítenek és vérük ketontest

tartalma megszaporodik; e tünetben a máj zsírdepotjának van lényeges sze

repe. A tény magyarázata nem egységes. Lehet, hogy ezeknek az állatoknak 
zsíranyagcsere-fokozódása túllépi azt a határt, amin belül a szervezet a keton
testeket végtermékekké tudja m.-ydálni. Ez esetben tehát fel kell vennünk, 
hogy a hypophysis elülső lebeny-kivonatoknak zsíranyagcsere-fokozó val:! 
más szóval keto gen hatásuk van. A hypophysis elülső lebeny ketogen hata· 
sában a mellékveséknek is szerepük van, mert mellékvese-kiirtás után, e 

ketogen hatás csökken. 

Az intermediaer anyagcserében szereplő hypophysis hormonok klinikai 
jelentősége ma még csekély, de talán mélyebb bepillantást nyujtanak egyes 
·anyagcsere betegségek genesisébe. Több diabetes esetben. észlelték a szige:
apparatus oly ártalmát, aminő a hypophysis kivonatok altal okozott tartos 
diabetesben látható; megerősíti a hypophysaer emletií diabetes felvételét. 
Hogy a zsíranyagcsere-hormon a hypophysaer elhízás és Cushing-kór eseté

.ben mennyire szerepel, szintén nem eldöntött kérdés. 

A hypophysis elülső lebenyének a 

f ehérjeányaic se.rét 
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be:olyásoló !1at~~a kevéssé ismeretes. A növekedési hormon tárgyalásánál 

mar ~e~em'.1tettuk, hogy ez a hormon nitrogen-retentiót idéz elő. Hypophys
ektom:z~It aliato~ s:öveteinek fehétjetartalma csökken s a nitrogen-kiürítés 
fokozod1k; phlor1dzmnel ez a fokozott nitrogen-kiürítés csökkenthető. Em
bernél az elülső lebeny hypofunctiója esetén a specificus dynamikai febérje
hatás csökken, ami elülső lebeny-kivonat adagolásával ellensúlyozható. 

KÖZÉPSŐ LEBENY. 

Az embernél - mint említettük - a hypophysis középső lebenye csö
kevényes. A pars intermediában is képződik egy vagy talán két ho;mon is. 

am:lyet i11te1~1nedin11ek és 1nelanophor-horJl101111ak neveznek. Ezek az anyagok 

az allatok sz1nalkalmazkodását a környezethez segítik elő. Hogy ezek az anya

gok embernél kóros tünetekkel vagy elváltozásokkal kapcsolatban vannak-e, 
nem ismeretes. 

HÁTSÓ LEBENY. 

A hypophysis hátsó lebenye több hormont termel. Ezek közül 
legfontosabb az uterus izomzatára ható oxylocin, a vérnyomást fokozó 

és a bélre ható vasopressin, végül az adi11reti11
1 

amely gátlólag hat a vízki~ 
választásra vízmegterhelés után. Bár ennek a három faktornak az elválasz~ 
tása ma már nagymértékben sikerült, mégis a három hormon számos azonos 

élettani és kémiai tulajdonsággal rendelkezik. Igy példiul hővel, savakkal 
szemben ellenállóak, alkaliákkal és adsorptióval szemben nem. Élettanilag 
annyiban hasonlítanak egymásra, hogy támadáspontjuk főképen a sírna izom

zat és pedig a kapillarisok, méh, belek, az epehólyag és az ureterek izomzata. 

. Az oxytocin főképen a méh izomzatára hat; ez a hatás egyaránt ki
teqed a nem terhes és a terhes vagy szülötevékeny illati uterusra. Valószínű; 
hogy a terhesség alatt, - h.-ülönösen annak korai stádiumában - a sárga

testhormon védi az uterust az o~-ytocin hatásától. A hypophysis hátulsó lebeny 

atrophiája esetén csak nagyon kevés 0~1'tocin képződik és a kísérleti állatok 

ilyen esetekben vagy -nem képesek a magzatot rionnális úton a világra 
hozni vagy a szülési idő rendkívül módon elhúzódik. 
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A vasopressin összehúzó hatást fejt ki a capillarisokra és ezáltal fokozza 

a vérnyomást; a pulzusfrequentia átmenetileg csökken, úgyszintén csökken 

az oxygenfogyasztás és a percvolumen is. Egyes adatok amellett szólanak, 

hogy a vízkiürítést gátló adiuretin azonos a vasopressinnel. Így pl. diabetes 

insipidusban szenvedőknél, de egészséges egyéneknél is, erős, több óríra ki

terjedő antidiuretikus hatást okoz. Ez a tünet kétségkívül a vesékre gyakorolt 
hatás útján jön létre, olykép, hogy fokozott mértékben reabsorbeálódik a víz 

a tubulusokból. 

A vasopressin élettani és kórtani jelentősége még nincs teljesen tisz
tázva. Hatására vonatkozólag tudjuk, hogy a vérnyomást fokozó hatása tar

tósabb, mint az adrenaliné és hogy az egyes érterületeket kiilönböző erős
ségben kontrahálja, legerősebb hatást a splanchnikus érterületre fejti ki. 

Az adiuretin hatásmódja még nem áll tisztán előttünk. Az állatkísér

letek arra mutatnak, hogy támadáspontja a vesében fekszik. Embernél azon

ban sokkal bonyolultabb a helyzet, amire főleg a diabetes insipidusnál nyert 

tapasztalatok utalnak. 

A diabetes insipidusnál ugyanis kétféle formát különböztetünk meg, 

a genuin idiopthiás és a symptornatih.Lis formát. Az első rendszerint vele· 

született megbetegedés és tünetei már a korai gyermekkorban jelentkezhet. 

nek. Az utóbbi formát különböző agyi zavarok váltják ki, mint pl. trau

mák, daganatok, cysták, meningitisek, a hypophysis luetikus és tuberkuloti

kus megbetegedései vagy másodlagos áttételek a hypophysis hátsó lebenyé

ben. Kétségtelen azonban, hogy ez okokon kívül egyes diabetes insipidus 

esetek azáltal jönnek létre, hogy a hypophysis és a közti agy közötti igen 

szoros kapcsolatokban zavarok állanak elő. 

Ez utóbbi feltevést alátámasztja az a tény, hogy a diabetes insipidus 

cardinalis symptomái, - polydipsia, polyuria, és a konyha.sókonccntrációs 

képesség hiánya - együtt is, de egymástól függetlenül is a hypophysis közti 
agyrendszer minden megbetegedésénél felléphetnek. A vízháztartás e 

sokféle zavarát és annak minden részletét kielégítő módon magyarázó egy~ 
séges theóriát nem sikerült felállítani. Az aetiológiai tényezők különböző· 
sége mellett szól az a körülmény is, hogy vannak egyes esetek, amelyek az 

egyébként jól bevált és feltétlenül periphericus hatású hátulsólebenyhormon 

kezelésre nem reagálnak. Elsősorban azok az esetek resistensck, amelyek 

okát a magrégiók elroncsolásával járó agyi folyamatokban kell keresni. 
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A kutatások eddigi eredményeiből bizonyossággal kiderül, hogy az emberi 
diabetes insipidus nem kizárólag hormonhiányon alapul, hanem a betegség 
létrejöttében a vízanyagcserét szabályozó központi centrumok, továbbá a 
hypophysis és közti agy kapcsolatai is szerepelnek. 

EPIPHYSIS. 

Az epiphysis belső secretiós működésére egyetlen megfigyelés utalt, 

mégpedig az, hogy p11berlas praecoxná/ az epiphysis teratomái mutathatók 
ki. A kísérleti kutatás eredményei, amelyek az epiphysis hatását a növeke. 

désre és a nemi szervek fejlődésére vonatkozólag igyekeztek tisztázni, eltérő 
és egymásnak ellentmondó adatokat nyujtottak. Az epiphysis kiirtása, trans
plantatiója és epiphysis kivonatok injiciálása különböző állatoknál és h.iilön. 
böző életkorban szintén igen változatos és nagyrészben ellentmondó ered· 

ményeket adtak, amelyek valószínűleg az állatfajok és ezeken belül az élet
kornak h.iilönbözőségére vezethetők vissza. 

A sokféle kísérlet egybevetéséből az epiphysiskivonatok 11övekedést
gátló és a11t!go11adotrop hatása domborodik ki. Egyes szerzők nagy adagok 

után úgy a gonadok fejlődésének, mint a nfü-ekedésnek gátlását észlelték, 
mis szerzők ugyanilyen kísérletekben csak a növekedés gátlását tudták el
érni, míg a sexualis fejlődés gyorsult. Ismét más szerzők íordított eredmény. 

hez jutottak: a növekedés gyorsult s az ivarszervek fejlődése csökkent, 
epiphysis kivonatok nagyobb adagjai vagy epiphysis implantatio után. 

Az epiphysis kivonatok anti-gonadotrop h1tása úgy a tüszőérést, mint 
a luteinizálódást illetőleg érvényesül. Hím állatnál is gátolja az epiphysis 
a gonadotrop·hormonok hatását. Ez a működés Engel szerint l specificus 
antigonadotrop anyag jelenlétéhez fűződik. 

Ha a kísérleti vizsgálatok nem is jutottak egyöntetű eredményekre, 
az epiphysis kivonatokkal végzett klinikai gyógyító eljárások határozottan 
eredményesnek bizonyultak. Az ember~ és az állatgyógyászatban egyarint jó 
eredményeket észleltek az epiphysis kivonatokkal sex11alis koraérettség, foko

zott sex11alis ingerléken)'ség és ny111phon1a11ia eseteiben. A hypersexualitas 
kezelésénél elért eredményekből - miután a hatás kasztrált nőknél is meg~ 

nyilvánul - arra lehet következtetni, hogy az epiphysis kivonatok nem az 
ivarmirigyek működését befolyásolják, hanem centralisan hatn::i.k. 
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PAJZSMIRIGY. 

A pajzsm1ngy hormonja - a thyroxin - vegyileg dijod

thyrosin p·oxydijodphenylaethere. Synthetikusan is előállítható. A thyroxin 

65.3% jódot tartalmaz és jódtartalmának eltávolítása után elveszti hatékony· 

ságát. Optikailag activ, a természetes thyroxin balraforgató. A pajzsmirigyben 

a thyroxin valószínűleg globulinhoz van kötve. A thyreoglobulin mellett a 

pajzsmirigy tyrosint is tartalmaz. Lehetséges, hogy a dijodtyrosin a pajzs~ 
mirigy külön hormonja, de az is lehetséges, hogy csak a thyroxinképződés 
intermediaer terméke. ~f.i.. thyroxin legfontosabb biologiai komponense a jód, 

amely a pajzsmirigyben csak néhány mg mennyiségben fordul elő; ez azon* 

ban a többi szövetek jódtartaimát viszonylagosan jóval felülmulja. 

A chemiailag tiszta thyroxinnak és a thyreoglobulinnak hatása közel 

megegyező. Így hatásuk nem azonnal, hanem a beadástól számítva órák 

vagy napok mulva jelentkezik s elhúzódó; ez a feltűnő - a sexualhormo· 

noktól eltekintve - egyetlen más hormonnál sem tapasztalható tény inkább 

a specifikus szövetek és sejtek reagálóképességére vezethető vissza, sen1mint 

a felszívódás lassúságára; az intravénásan alkalmazott thyroxin ugyanis 

hasonló módon hat. 

A két anyag között - sok egyező hatású tulajdonságuktól eltekintve -

bizonyos különbségek mégis fennállanak, amelyek azt látszanak bizonyítani, 

hogy a szervezetben a thyroxin nem önmagában, hanem globulinhoz kötve 

fejti ki hatását. !gy a pajzsmirigy szárított pora energikusabb hatást gyako

rol az anyagcserére, mint a thyroxin, az idegrendszerre viszont a thyroxin 

hatása erősebb, sőt toxicusabb. Peroralis alkalmazása esetén a thyroxin gyen· 

gébb hatású, mint a szárított pajzsmirigy. A pajzsmirigykivonatok éle~tani 
hatása nem arányos thyroxin·tartalmukkal, ami arra is visszavezethető, hogy 

a pajzsmirigykivonatok jódmentes és magukban hatástalan anyagai a speci

fikus termék hatását fokozzák. 

A pajzsmirigy, illetőleg a pajzsmirigyhormon hatása rendkívül sok

oldalú. A pajzsmirigy befolyásolja az anyagcserét és pedig annak majdnem 

minden területét. Hatást gyakorol ezenkívül a vérkeringésre, a vesékre, az 

emésztőszervekre, az idegrendszerre, a vérre és a bőrre is. Szembeötlő továbbá 

a növekedésre gyakorolt hatása. 
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J\ ~iijzsn;irigyhormon lényegesen fokozza a szervezet ox;•daliv égési 
fo~;:an1C:t~11. P~Jzsmirigyhiány esetén az oxygenszükséglet csökkent_ pajzs. 

mmgy tultenges vagy kísérleti pajzsmirigy adagolása esetén fokozódik. A 

respiratiós quotíens azonban legtöbbször változatlan marad. A szer\•ezet ka· 

lórias~~:sé~lete pajzsn1irigyhiány esetén szintén csökken, a pajzsmirigy hyper
~un:tloJanal, az oxydatio intensitásánál arányosan fokozott. A thyroxin 

1zolalt szervek m.-ygenfogyasztását is fokozza. A pajzsmirigy túlműködésének 

klinikai jelentősége abban áll, hogy a tápanyagok elégése erősen fokozott 

és anyagi kihasználásuk lényegesen csökkent. 

Az égési folyamatokkal szoros kapcsolatban áll a hőszabályozás. Az 

égés serkentése a pajzsmirigyhormon d1emiai melegszabályozását is növeli. 

fvfásrészről azonban a melegleadás is fokozódik az izzadság mirigyek foko

zott funkciója következtében. Basedo\v-betegeknél a testhőmérséklet legtöbb

ször magasabb, myxoedemásoknál pedig alacsonyobb a normálisnál. Issek111z 
szerint a thyroxin főtámadáspontjai a hőszabályozás központjaiban fekszenek. 

A fehérjeanyagcserére a pajzsmirigy szintén serkentőleg hat, pajzs. 

mirigyhi.í.ny viszont csökkentöleg, amint az a carbamid, a kreatin és a kreati

nin kiv-.1.lasztása útján kimutath1tó. A fokozott fehérjekiválasztás nemcsak a 

fehérje fokozott elégésérc vezethető vissza, hanem arra is, hogy szénhydratok· 

hói nagyobb mennyiségben képződik fehérje. 

A s::énhydratanyagcsere hyperthyreosis esetén fokozódott, de lefolyása 

egyébként normális. A máj glykogenkészlete gyorsan csökken, míg az izmok 

glykogenvesztesége nem olyan nagymértékű és gyakran egyáltalán nem mutat

ható ki. A szen•ezet még glykogenképzö anyagok bevitele esetén sem tudja 

ezeket glykogenképzéshez felhasználni. Klinikai megfigyelések alapján isme

retes, hogy Basedo~v-kórnál a szénhydratokkal szembeni tolerantia emelke. 

dett, myxoedemánál csökkent. 

Thyroxin hiánya esetén a zsírlerakódás fokozódik, azonban elhízás nem 

következik be. A vér zsír- és cholesterin-tartalma emelkedik. Thyroxin bevitel 

esetén a testsúly csökken és a zsír fokozottabb mennyiségben használódik el. 

Az egyes szen•ek - főként az izn1ok - zsírvesztesége igen gyorsan kö

vetkezik be. A zsírszegénység nemcsak a fokozott elégésnek, hanem a csök

kent zsírsynthesisnek és a nagymértékben fokozott vízkiürítésnek is a követ~ 

kezrnénye. Pajzsmirigy adagolás ugyanis erősen vízteleníti a szöveteket, 

fokozza a vér víztartalmát és ugyancsak fokozza a capillarisok permeabili· 
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tását vízzel és sókkal szemben. Emelkedik egyben a tüdőn és a bőrön keresz

tül történő vízleadás is. 

A pajzsmirigy az ásványi anyagcserére is mélyreható befolyást gyako· 

rol. Thyroxin fokozza a konyhasókiválasztást, míg thyroxin hiánya konyhasó

retentiót idéz elő. Ugyanez áll a calciumra is. Thyroxin és thyreotrop hormon 

injici:ílása után a máj és a plasma natriurntartalma csökken. 

Sokirányú az a hatás is, amelyet a pajzsmirigyhormon az egyes szer· 

vekre kifejt. Hoszabb adagolása esetén a Basedow-kórnál észlelt vérkeringési 

zavarok pontosan jelentkeznek: a pulzusszám emelkedik, a verőértérfogat, 
perctérfogat, a keringő vér mennyisége és a vér átáramlási ideje fokozódik, 

végül kamralebegés és kamraremegés fejlődik ki. Pajzsmirigyhiány esetén a 

vérkeringésnek a fentiekkel ellentétes zavarai keletkeznek és a szív a foka· 

zott követelményeknek nem tud megfelelni. Nincs eldöntve, hogy a thyroxin 

a szívre direkt hat-e, vagy pedig az idegrendszeren keresztül. Az alapanyag

csere és a vérkeringés között azonban szoros kapcsolatok vannak és a thyreo

toxicosis esetén a vérkeringés ugyanolyan zavarokat mutat, mint amikor az 

alapanyagcsere más okból fokozott. Ezért feltehető, hogy thyreotoxicosis 

esetén is a köztiagyból kiinduló szabályozó tevékenység szerepel. 

A vérben a pajzsmirigy dysfunctiója a következő elváltozásokat hozza 

létre: Hyperthyreosisnál a vörös vérsejtek száma valamivel emelkedik a 

csontvelő fokozott tevékenysége következtében. Hyperglobulia nem fordul 

elő, mert a fokozott sejtképződés és a sejtek fokozott pusztulása nagy

jából arányos. Pajzsmirigyhiány esetén secundaer anaemia fejlődik ki és 

vérveszteségeket a szervezet nehezebben pótol. A fehérvérsejtek száma hyper

thyreosisnál normális, a thyreosisnál csökkent. A lymphocyták száma, úgy 
hyper- mint hypofunctiónáI relative nő. A phagocytáló képesség azonban 

pajzsmirigyhiány esetén csökken. 

A vese!ltííködésl a thyroxin fokozza, ami valószínűleg nem közvetlen 

hatás, hanem a szövetnedv kolloid vízmegkötőképességének csökkenése miatt 

következik be. A gyou1or és bél n1ííködését a pajzsmirigy fokozza, elősegíti 
a belek kiürülését. Allatkísérletekben a thyroxin fokozza a gyo1nor és a has

nyálmirigy secretióját, az epetermelést csökkenti. 

Igen szoros kapcsolatok állanak fenn a thyroxin és az idegrendszer 

között. A mai felfogás szerint a thyroxin egyik fő támadási pontja a vege

tativ köztiagycentrumokban fekszik. Egyes szerzők vizsgálatai szerint a közti-
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agy megbetegedései (encephalitis) Basedow-kór kifejlődéséhez vezethetnek. 

A thyroxin említett centralis támadási pontját igazolni látszik az a körül

mény is, hogy. bizonyos anyagok, amelyeknek támadáspontja ugyancsak ezek

be; ~ ve~etatrv centrumokban fekszik, thyroxinszerű hatásokat váltanak ki. 

Masreszrol o:yan anyagok, amelyek bénítólag hatnak a sympathicus közpon

tokra, .gy:ng1tik a thyroxin hatását. A nagyagy müködése is sokban függ a 
thyroxmtol. Paizsmmgy nélküli állatoknál közvetett reflexek csak nehezen 

vagy _egyá:t~l~ban nem válthatók ki. Az athyreosisnál, illetőleg a kretinis
musnal eloillo szellemi gyengeség általánosan ismert. 

• U~anc.sak ~özismertek aiok a bőrelváltozások, amelyek myxoedemás 
egyenek es thyreo1dectomizált állatokon keletkeznek. Ezekben az esetekben a 

börse~ek gyógyulása is meglassúbbodik és a bőrfertőzések iránti hajlam 

fokozodik. Allatnál thyroxinnal a toll- és szőrnövekedést valamint a kihul-
lott szőr pótlását fokozni lehet. ' 

. . Végül röviden rámutatunk arra a jelentős hatásra, ani.elyet a pajzs

mtn~ ,a növ~k~désre kifejt. Pajzsmirigyhiány kifejezetten gátolja a növe
kedest es .. e g1tla_s foka attól függ, hogy a pajzsmirigyműködés kiesése mely 

~orban ~ov~tke~i: be. A növekedés gátlása valamennyi testrészre kiterjed, 
. z agy sulyat kiveve. A legfontosabb változásokat a csontrendszeren láthat
;uk; a csontmagvak képződése és a porc zónák elcsontosodása elmarad. A tej

fogazat gyakran állandósul, úgy, hogy ez esetben két fogsor keletkezik. 

Igen érdekesek a növekedési hormon és a pajzsmirigyhormon közötti 

~~:csolatok. Pajzsmirig:Ukt~l megfosztott állatok növekedése pajzsmirigy
kn onattal meghosszabb1thato, de hypophysektomizált állatok törpenövése 

thyreoide~-hatóanyaggal nem szüntethető meg. Thyreoidekton1izált áIIat 

hypophysis elülső lebeny növekedési hormon adagolásra csökkentebb növe: 

k:dést. mutat, mint az ép pajzsmiriggyel bíró. Hyperthyreoidismus esetén 
fiatal allatokon gyakran észlelhetünk fokozott hossznövekedést. 

A_ lárvák 1neta111orphosisára és a vedlésére a pajzsmirigy olyan kifeje
zett hatast gyakorol, hogy ezt a thyroxin standardizálisára és biológiai ki
mutatisára használják fel. 

Végül megemlítjük, hogy a hyperthyreotikus szervezet számos méreg
gel szemben másképpen viselkedik, mint a normális. !gy egérnél fokozódik 

az ac~ton:~rillel és,~ -~igitalissal szembeni érzékenység. A digitalis therapiás 
a.mphtudop megszukul. Ugyancsak fokozódik a morphiummal és az adrena

linnal szembeni érzékenység is. Fertőzésekkel szemben a hyperthyreotikus 
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t ll állóbb és az anaphylaxiás shockkot is könnyebben tűri. Egyes 
szerveze e en ll . 'k tb) ngítik 
anyagok viszont (pl. a telítetlen zsírsavak, glykoko , rezso s · gye 

a thyroxin hatását. 

A pajzsmirigyhormon termelése háromféle módon szabályozódik: L az 

l'degrendszer út)' án 2. hormonalis úton a hypophysis felől és 3. az a1:1ago111sta 
' 'll 't' t , t hogy hat!ísú anyagok által. Ez utóbbiakra vonatkozólag ~ega a~i a.s Il} er , . , . 

magában a szervezetben is kétféle ellenanyag az ant1thyreoicl es az antit:J)bie-
-' ' · d l' t'n a ver en 

Olrop anj>ag képződik. Hosszabban tartó thyroxm a aga as ese e 
' k .. · t d k Ha 

antitestek képződnek amelyek a thyroxinnal komplement ·otes a n~ : '· 
, . · k • · k'm tattak Normahs em-sonló hatású anyagokat thyreotox1cos1so ~ eseten is 1 u ' ·, , .. 'k 

berek vérében oly anyagok találhatók, amelyek a thyroxin hatasat csok~ent1 , 

ezeket katechineknek nevezzük. Bascdo,v-betegek vérében katechrnck nin-

csenek. 

A. 1 utóbbi időben kimutatták, hogy a táplálkozás, továbbá a !..iilvilág 

faktor:i i:gbefolyásolják a pajzsmirigy működését. lgy a fehérjében gazdag 

étrend fokozza a thyroxinnal szembeni érzékenységet. :f!letkor, nem, puber~ 
tas menstruatio, terhesség és klimaktérium, mind olyan faktora!~· aa:~lye~ 
a ~ajzsmirigyműködéssel kapcsolatban állanak. Igen szoros _az ~sszefugg;: 

. . ''k''d' k'' ·•tt· az A és C-v1tamm gyeng1t1 a vitaminok és a pajzsm1ngymu ·o es ·ozo , • -

a thyroxin hatásit. 

PARATHYREOIDEA. 

A mellékpajzsmirigy kiirtása után a tetania „kórképe :íH. el~, amely 

P
arathyreoidea hormon injiciálásával megszüntetheto. A tetan1anak fontos 

1 · k 1' csökkenése· parathj'-laboratóriumi tünete a vér calchunlar!a 1nana enyeges , • 

reoidea kivonatok injiciálása a vér és az agy calciumtartalmat fokozza. 

A arathyreoidea hormonjának chemiai összetételét nem ismerjük; 
p • , 'kb ·k ·· 1t hogy ph1·siologiai hatásai és tisztítása azonban mar olyan merte · en s1 eru , , „ 

pharmakologiai tulajdonságai meglehetős pontossággal reszletezhetok. A 
. .1 • 1• f 1 e'ri·e amely a proteohormonok mellékpajzsmirigy hormon Ja ny1 varrva oan e 1 , 

csoportjába tartozik. Tetaniánál olyan anyagok is gyógyító hatásúak, a~elyek 
ci1emiailag különböznek a parathyreoideahormontól. Így az ergosten~, be-

. · ) · t' 'toljak a 
sugárzási termékei (tachysterin, toxisterin és r:.'2 v1:~n1~~1 ~~ 1~ ~~ ~~ 
vér calciumtartalmának csökkenését és a tetan1as gorcsok ki fej lodeset, 
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A parathyreoideahormon főfeladata a vér cp.lcilun- és phosphorszintjé

nek szabályozása. A vérserum normális calciumtartalma 9-11 mg%; ennek 

kb. 50-60%-a ultrafi!trálható, a maradék pedig kolloidálisan van kötve. A 

dyalisálható fractiónak legnagyobb része ionizált mész és valószínű, hogy 

ez az a functionálisan fontosabb rész, amely egyébként a normális ideginger

lékenység fenntartásában szerepel. A phosphortartalom a vérben normális 

körülmények között 2-·l mg%. A calciumanyagcsere és a phosphoranyag

csere igen szoros kapcsolatban vannak egymással és úgylátszik, hogy a két 

ásványi sómennyiség között bizonyos egyensúlyi állapot áII fenn. Ugyanis 

a vércalcium csökkenése legtöbbször a phosphortartalom emelkedését vonja 

maga után és megfordítva. A két anyag közötti kapcsolatok fontosságára 

mutat rá az a megfigyelés is, hogy alacsony calciumszint esetén ís csak akkor 

lép fel tetania, ha egyidejűleg a phosphortartalom emelkedik. 

_ Húsevö állatokban a parathyreoideahormon egyszeri nagy adagja súlyos 

mérgezési tüneteket idéz elő (növényevők kevésbbé érzékenyek). Az első 

tünetek: hányás, a bélműködés élénkülése, elesettség, nehéz légzés; a vizelet

kiválasztás lényegesen csökken, a maradék-nitrogen-érték emelkedik; végül 

pedig comás állapot fejlődik ki, amely végeredményben a vérkeringési zava

rok következtében halálhoz vezethet. Az emberi szervezet aránylag nagy 

adagokat minden lényeges tünet nélkül tűr el; figyelembe kell azonban venni, 

hogy a hormon hatása nagymértékben függ a táplálkozástól. Mészgazdag 

táplálkozás esetén ugyanis a hormon erősebben hat; ilyenkor valószínűleg 

több calcium mobilizálható a szövetekből. Kisebb mennyiségek hosszantartó 

adagolása a kísérleti állatoknál olyan tüneteket idéz elő, amelyek hasonlíta

nak a Rechlinghausen-féle betegség kórképéhez. A halál uraemia vagy szív

izomelégtclenség következtében iII be. Kicsiny adagok rendszeres adagolása 

után lassankén~ megszokás következik be, amint ez therápiás kezelések esetén 
emberen is megfigyelhető. 

Hogy a vér calcium- és phosphortartalmának szabályozása milyen úton 

történik, még nem állapítható meg pontosan, de valószínű, hogy a fő táma

dási pont közvetlenül a csontrendszerben rejlik. Erre abból a tényből lehet 

következtetni, hogy hormonadagolás esetén az osteoblastok száma gyorsan 

emelkedik. Az osteoblastok szaporodása mobilizálja a csontok mésztartalmát, 

míg egyéb szövetekben a calcium megszaporodik. A többi tünetek, amelyek 

az epitheltestecskék hyper- vagy hypofunctiója következtében észlelhetők, 

minden valószínűség szerint a calciumanyagcsere zavaraira vezethetők vissza. 

A mellékpajzsmirigy hormonjának másik támadási pontja valószínűleg a 
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vesében van. Parathyreoideahormon adagolása után a phosphorkiválasztás 
fokozódik. Ez a tünet azonban elmarad akkor, ha a vesét ''alarnilyen mó
don már előzőleg ártalom érte. A vesére irányuló tárnadáspont mellett szól 

a hyperfunctio esetén megfigyelt kezdeti erős diuresis és a későbbi anuria is. 

THYMUS. 

A thymusnak, mínt endokrin szervnek szerepe és működése egészen 
a legutóbbi időkig sok vita tárgyát képezte, bár afelől aligha lehetett két
ség, hogy a tl1ymus is az endokrin rendszer egyik, ha nem is elsőrendű fon

tosságú tagja. 

A thymus eltávolítása állatkísérletekben csak igen hiányos felvilágosí

tást nyujt élettani és endokrinológiai szerepéről, valószínűleg azért, 
mert az elválasztás vagy nem sikerült tökéletesen vagy pedig azért, mert a szer

vezetben elszórtan még máshol is tal-ílható thymusszövet (pl. a pajzsmirigy
ben). Thymektomizált kutyák fejlődésükben visszamaradnak, csontjaik elme

szesedése hiányos, az epiphysisfugák nyitva maradnak és oesteoid szövet ke
letkezik. Ezen kísérletek kimenetelére azonban döntő fontosságú az állatok 
étrendje, amennyiben A-vitaminhiány szükséges, hogy fenti jelenségek elő
álljanak. Az A-vitamin hatása egyébként is kapcsolatban áll a thymussal, mert 

pl. Asher által thymocrescinnek nevezett növekedést elősegítő hormon hatása 
csak akkor jelentkezik, ha az állatok A-vitamin ellátása kielégítő. 

A thyn111sk.ivo11atokkal végzett kísérletek nen1 hoztak egyöntetű ered

ményt. Egyes szerzők szerint a békalárvák növekedésfokozódása nem speci
fikus anyag hatására vezethető vissza, A thymocrescin, amely fehérje-, lipoid
és vitamirunentes thymuskivonat, positiv növekedési eredményeket adott, de 

csak bizonyos kísérleti körülmények között. Az állatokat relative kevés A- és 
D-vitamin tartalmú étrenden kell tartani, hogy növekedés jelentkezhessen, 
mert bőséges A-vitamin a növekedési hatást teljesen megszünteti. Asher sze
rint a thymus teljes kivonata növekedést fokozó anyagok mellett növekedést

gátló anyagokat is tartalmaz. 

Igen érdekesek Rotvntree, Clark és Ha11so11 kísérletei, akik egymást

követö patkánygenerációkon, thymuskivonat állandó injiciálása mellett a har
madik generációtól kezdve a növekedés rendkívüli gyorsulását érték el. Az 
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állatok egészségesebbek, erősebbek, élénkebbek és termékenyebbek voltak, 
mint a kontroll-állatok. 

Régóta ismeretes egyébként az a tény is, hogy az ivarmirigyek műkö
désének megindulása a thymus invoiutióját elösegíti. 

A thymus és a 1nész- ill. phosphoranyagcsere között is fennállanak 
bizonyos kapcsolatok. Thymektomia után a szövetek calciumtartalma emel
kedik és a vérben fokozott mennyiségű caicium választódik ki. Thymus irn

plantatiója ezzel szemben hypocaicaemiát és csökkent kiválasztást idéz elő. 

A thymusból előállított egyik fractio a phosphataemiát csökkenti, a másik 

fractio hypocalcaemiát idéz elő, azonban meg kell jegyeznünk, hogy ilyen 

anyagokat a lépből és a nyirokmirigyekből is elő lehet állítani. 

A legutóbbi időkben Bomskov foglalkozott behatóan a thymussal és 

pedig a hypophysis organotrop hormonjaival kapcsolatban. Ezen vizsgálatok 

során megállapította, hogy a hypophysis diabetogen hormonja teljesen azonos 

J thymus útján h1tó növekedési horrnonhal. Ez a növekedési hormon az 

alapanyagcserét nem befolyásolja; a májglykogent csökkenti, amivel egyide

jűleg emelkedik a vércukorszint és a vizelet útján történő cukorkiválasztás. 

Ez a folyamat olymódon hozható kapcsolatba a növekedéssel, hogy a glyko

gen mobilizálása nem a fokozott energiaszükséglet, hanem a fokozott le

rakódás céljaira szolgál. A thymotrop hormon csak functioképes thymus 

útján tud hatni. Thyrnushorrnon injiciálása segítségével állatkísérletben valódi 

status thymicolymphaticust lehet előidézni. Ebben az állapotban az állatok 

a legkisebb külső befolyásra is rendkívül érzékenyek, leginkább szembetűnik 
a chloroform érzékenység. A status thymicolymphaticus a thymus hyper

functiójaként magyarázható és az ú. n. thymushalált a szívizomglykogen 

erős csökkenése következtében beálló acut szfrhalálként foghatjuk fel. A 

gyermekkori thymushyperfunctio physiológiásnak tekinthető, ilyenkor a máj 

és a szívizomglykogen tartalma igen alacsony. A thymushormon nagyobb 
mennyiségben csak fiatal állatok thy1nusában található, minimális mennyi

ségben előfordul azonban a nyirokmirigyekben és a lépben is. A hormon 

nem megy át a vérserurnba, hanem a lymphocytákhoz van kötve, Bo111skotc 

szerint a thymus a lymphocytákat magához vonja, ezek a hormonnal telítőd

nek, azután szükség esetén a megfelelő helyre vitetnek és ott leadják hor
montartalmukat. Ugyancsak kimutatták, hogy sok megbetegedésnél, amelyek 

lymphocytosissal jirnak, thymushormon kiválasztása a vizeletben fokozódott. 
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• h műtéti veszéllyel járó betegségek 
Klinikai szempontbol fontm, „ ogy .. „ éseket találtak. Ilyen thy· 

's az esetleges thymushyperf1111ct10 kozott osszefugg . 'I '. 
e • •1 l h ranulomatos1sna , carct 

h erfunctio áll fenn Basedow-korna , ymp og ' k •
1 mus YP • F I • 1 'k hogy eze ·ne 

ománál fertőzéseknél és toxicus állapotoknal. ·e t~te ez1 ' d tű 
n ' , , e hormonahs azaz thymusere e . 
a betegségeknél a máj glykogenszegenyseg f , „. • zlelhető Az 

. th us na fol."Ú hyper unct101a es . Lyrnphogranulomatos1sban a ym gy . . • „ thymus-
.. .. , . valószínűvé teszi, hogy emberen k1smenny1segu . 
osszefuggest az is l'"d' . A th;·mus-h;•pofunctio • 1 h t 'st lehet e 01 ezm. 
hormonnal leuko- es ymp ~? os1 . • k'' „tt' összefüggés nem tisztázott. 
és a myotonia, valamint a belinvag1n1t10 ozo 1 .., 

PANKREAS. 

• . k 1 ekben az insulin képződik, anato· 
A La11gerha11s-fele szigete', ame y . • k k" "tt 

l ak: 1 b Iső secretios szerve ozo • 
miailag l.iilönleges helyzetet fogla n . e a e . . . h hasnyál-

„ f'' " s 'ges m1ngyet a.nem a amennyiben nem alkotnak ossze uggo, Cg'/ e . .. , 1' • nak be-
lk „ ·· t koze e szortan van miri oy h.iilső elváltozással rende ·ezo szov~ e1 " Lan er-

" . 1 •1 mint mgetek a tengerben . A g 
ágyazva Langerhans szava1va e ve, " l k k .. „tt két fajtát 

•, . 'l' se'tekből állanak, ame ye ozo 
ha11s-fele SZigetek nagy v1 agos ! . k t Az előbbiek acidophil, 
lehet megkiilönböztetni, az ~lfa es a beta ~eJ~ze i~ulintermelés valószínű
az utóbbiak basophil szemcséket tartalmazna . 

leg kizárólag a beta-sejtek feladata. . . e• 
. . k közé tartozík 3070-a leuc1nbol, 20 ;o-a 

Az rnsuhn a protcohormono . b'I 10"' -a 
. • , t' b"l 11o,t, -a tyros1n o, 10 . b'I 11m. -a tyros1nbol 800-a cys rn o, -10 

glutamin o , - 10 ' · • • , l int is tartalmaz. 
l' b'I áll Kisebb százalékban histidint, argmmt es ys A . 

pro m o . „ „. • . M 1 kulasúlya igen magas. z m
Kristályos alakban is sikerult eloalhtam. . o e . • • • b n oldódnak de 

, lk l"' y savi react1onal v1z e ' 
sulinkristályok gyengen a ·a ias vag • f hérjemolekulákhoz van 
oldhatatlanok szerves oldószerekben. A hatas a el tin-kötéseket old, 

. • . d t olytikus fermentum, ame y pep 
kötve in1utan min en pro e . l"'ll'tani nem si-
az in~ulint hatástalanítja. Insulint eddig synthet1cusan e oa 1 l 

került. · k gbetegedése 
kr lt• l't'sa vagy a Langerhans-féle szigete - me 

Apaneaseavo1a , k l"·o 
. . . .. . . d .. elő Allatoknal a pan -reas e '"' . 

a diabetes 1nelli111s 101 ismert tuncte1t I ez1 . .. k .. ··1mény 
• • • f 11 • lykosuria Ezt a tünetet az a oru 

lítása után már néhany orara e ep a g 
1
' k alakjában felhalmozni 

idézi elő, hogy a máj nem képes a glykodselt gy ogaeznuta'n, a fehéri·e- és zsír-
1 f k • d'k Mása agosan ·és a vér cukortarta ma o ozo 1 • 

. ·-·-····-------------~ 
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anyagcserében is zavarok állanak elő, amelyek többek között keton-testek 

ürítéséhez vezetnek. A zavarok központjában azonban főként a szénhydrat

anyagcsere zavara áll. A sokat vitatott kérdést, hogy a vércukorszint 

emelkedése és a vizelet nagy cukortartalma a szénhydratok hiányos felhasz

nálásának vagy fokozott égésének következménye-e, a legtöbb 1.'Utató olyan 

irányban válaszolja meg, hogy mindkét lehetőség fennáll. Pankreasuktól meg

fosztott kutyák mája kevés vagy semmi glykogent sem tartalmaz és cukor ete

tése után sem halmozódik fel glykogen a májban. lnsulin azonban igen gyor

san fokozza a máj glykogentartalékát és ez a körülmény bizonyítja azt, hogy az 

insulin elősegíti a glykogenesist. Az insulin ezenkívül a máj glykogen

depotjára gyakorol védő hatást, mert a glykogenlebontást gátolja. Az insu

lin másik támadási pontja a cukor fő fogyasztási helyére, az izomzatra irá
nyul. Insulin adagolás után az izomzat glykogentartalma nő. Csak a szív

izomzat kivétel ez alól a szabály alól, mert a szívizom még pankreas hiánya 

esetén is megtartja glykogentartalrnát. Az insulin direct hatása következ

tében a máj glykogenja az izomzatba vivödik át. Insulinhiány esetén viszont 

az izmok glykogenja a májba kerül és diabetikusok mája a környezethez 
viszonyítva relatíve gazdag glykogenben. 

Insulinhiány esetén a szénhydratanyagcsere zavaraival egyidejűleg a 
zsír- és fehérjeanyagcserében is kóros elváltozásokat lehet megfigyelni. A 
nitrogenkiválasztás erősen fokozódik és a fehérjékből cukor képződik. Az 

insulin tehát gátolja a fehérjék átalakulását cukorrá. A zsírok elégése hiá. 

nyosan megy végbe, a vérben és a vizeletben keton-testek jelennek meg, me

lyek az acidosist eredményezik. A fehérjék fokozott és a zsírok hiányos el

égése tehát legszorosabb összefüggésben áll a szénhydratanyagcsere zavarai. 

val. Ezeknek az összefüggéseknek az apróbb részleteit ma még csak hiányo

san lehet áttekinteni; hiilönöscn a keton-testek megjelenésének oka nincs 
még tisztázva. 

Nagyobb mennyiségű insulin bevitele emberen a vércukor erős csök

kenése meliett cornatosus állapotot idéz elő, amelyet hypoglykaemiás shokk 
név alatt ismerünk. A tünetek ismeretesek: gyengeség, szédülés, remegés, 
izzadás, majd öntudatzavarok, centralis idegbénulások, végül pedig, az esz. 

mélet elvesztése és görcsök mellett beállhat a halál. E tünetek oka nem kizá

rólag az alacsony vércukorérték, mert ez utóbbi előfordul shokktünetek nél-

1.iil is. A shokk fellépéséért a mellék-vese ellenregulatiós mechanismusa, az 

adrenalin fokozott mértékű elválasztása, továbbá a központi idegrendszernek 

a cukorhiány miatt bekövetkező ártalma (oxydatiós zavar) felelős. 

7 
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Ha a vér cukortartalma csökken, az adrenalinkiválasztás emelkedik, 

amely utóbbi a vércukorszintet emeli. A splanchnikus idegek kikapcsolisa 

után ez a reactio nem jelentkezik, tehát a reactio a sympathicus útján zajlik le. 

Az adrenalin vércukorszabályozó hatása nemcsak nagyobbfokú, hanem már 

igen csekély vércukorszintesés után is bekövetkezik. Rá kell mutatni arra is, 

hogy az adrenalin serkenti a máj glykogénjáoak cukorrá bomlását, azonkívül 

gátolja a cukor felhasználását a peripheriákon, tehát minden vonatkozásban 

antagonistája az insulinnak. A mellékvesék elLí.volítása után insulintúlérzé. 

kenység lép fel, vagyis ugyanaz a mennyiségű insulin sokkal erősebb hatást 

vált ki, mert az adrenalin szabályozó hatása hiányzik. 

Az insulin csak pa.renteralisan adva hatásos. A hatásmechanismust 

illetőleg eddig még csak negativumokat sikerült megállapítani. Az insulin 

nem ferment, nem is coferment és cukorra vagy glykogenre in vitro hatás

talan. Intakt izomzat cukorfogyasztása insulin jelenléte esetén fokozott, azon

ban felaprított izmoknál ezt a hatást nem lehet megfigyelni. 

Mindenesetre bizonyos, hogy a máj és izomzat glykogenképzését és a 

glykogen cukorrá bomlását rendkívül bonyolult hormonalis és idegrendszeri 

folyamat szabályozza, amely folyamatnak az insulin egyik komponense. A 

hormon képzését és a vérbe való leadását úgy idegrendszeri, mint hormo~a
lis tényezők irányítják. Szénhydratban gazdag táplálék után a vércukor 
szintje emelkedik és ez fokozott insulinkiválasztáshoz vezet. Hogy a fokozott 

vércukor közvetve vagy közvetlenül idézi-e elő a növeh."Vő insulintermelést, 

még nincs teljesen tisztázva. Valószínű, hogy direkt hatásról van szó, bár 

egyes szerzők kétségtelenül kimutatták, hogy a pankreas insulin-elválasztá

siban az idegrendszernek is szerepe van. Ezenkívül az insulintermelés szabá

lyozisát a hypophysis elülső lebeny és a pajzsmirigy hormonjai is befolyá-

soljik. 
Még két fontos tényre kell röviden rámutatni, az egyik a hyper

i11s11linis11111s_. a másik pedig az h1111/inresiste11tia. A hyperinsulinismus a 
Langerhans-féle szigetek hyperfunctiója esetén áll elő és tünete a szabályos 

vagy szabílytalan időközökben jelentkező spontán hypoglykaemiás shokk. 
A túlműködést nem ritkán a Langerhans-féle szigetek megnagyobbodás:.t, 

illetőleg daganatai váltják ki. A hyperinsulinismus különböző intenzitásban 

léphet fel és gyakrabban fordul elő, mint azt általában feltételezik. 

Vannak diabeteses betegek, akik insulinra gyengébben vagy egyiltalán 

nem reagálnak. Absolut refractaer módon viselkednek az extrainsularis 
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glyk~suriák. Itt azonban nem a szigetek ártalmár. • . • • 
rokrol van szó pi a si•mp th. . I . ol, hanem masuanyu zavaw 

' · a 1cus 1zga m1 ·11 t' ·1 A 
a betegeknél normalis cs , . 1 a apa aro . vércukor ezeknél 

d
. b . ' • upan a vize etben választódik ki cuk ( · 
1a etes). Az insulinresistent" a . 1 l or renahs 

ményeinél is előfordulnak • 1 ilgen ,su dyos esetei azonban a diabetes szövőd
' 1gy P maso lag f rt" • k ·1 

itt az insulint elpusztító ferment. os e _ozese ·ne . Lehetséges, hogy 
talanságát. um megszaporodasa okozza az insulin hatás. 

Az insulin therápiás alkalm • . . 
kúráktól alkalmazz'k • . azasa igen elter1edt. Eltekintve a hízó-
insulin ~ má. i . a a. :na1parenchyma súlyos megbetegedéseinél mert az 

d k 
'J g ykogenienek felhalmozását serkenti Addison kó ' , B 

o,v. ·ór kezelésénél is sz 'b ... 1 . · · r es ase-o aio 1et mmthogy a . r h 
nistája. A schizophrenia insulin-shokk kezelé z insu .ln ,a t .yroxin a~tago
therapiás meth. d se ma mar altalanosan elismert 

0 us. 

Néhány szóval meg kell • ]' .. 
beticus szívbetegeknél A k. d;ne~'beb~ ~ten~nk az insulin alkalmazását dia-

. er es to rranyu mcgf t 1' .. k , 
hogy a szívizom ma as 1 • , on o asa szu ·segcs. Igaz, 
l g g ykogentartalma a ver cukortartalmától • k 
1orrnona!is tevékenységétől meglehet"s f" . es. a pan ·reas 
Iásához szükséges gl ko . ~ e,n uggetlen, s igy a szívizom táplá-

k 
. . . y gen menny1seget az insulin Iéni•egesen nem .. k 

ent1, de az tnsultnbevit 1 k··1„ .. cso . ' e , 'll onosen nav-vobb do · d 1. .. 
kozza ami kosza „ b' 1 o1 s1s, az a rcna 1naem1at fo. 

• ruer 1nta om myoc d't' tb • 
révén kedvezőtlen hat' t k' lh ar 1 IS s . eseten a coronariák szűkítése 

' as gya ·oro at. 

MELLEKVESE. 

. „ ~. mellé!..."Vese csak anatómiailag egységes. K feJlode I ·· • éreg- és velőállománj>a 
s1 eg, szovettanilag és élettanilag J enyegesen ~iilönböznek egymástól. 

MELLÉKVESE KÉREGÁLLOMÁNY. 

A mellékvesekéreg a szervezet életfontos á , b 1 .. . • 
hez tartozik. Mellékvesé(kt"I f • s gu e so secrect1os mirigyei-

áUapotba kerülnek és elp~sz~ln::g ~s~~~I a~ato~ 
1 

rövid időn belül comás 

endogen toxicus anyagok keletkezése ~'a o a lsl~kyos any:gcserezav_arok és 
· ar a me e ~ese reszleges hrán)'a is 

7' 



JOO ENDOKRINOLOGIA 

, , k 'd' l" amelyek közül legszembetűnőbb a nagyfobí súlyos elvaltozaso at I ez e o, , k l , lt 
• , . . . k tünetek az izo1n chan1is111usa11a eva o~ 

elesettseg es 1zomgyengeseg' ez~ a. 'k k. hatása az általános Í 
zasan alapulnak. Ismeretes tovabba a mell: :ves:.„e~~~ me fosztott állatok • 

testnövekedésre és a hőszabályozásra. M:llekveseiu~:~~kentg ellenállóképes- íl 

hőemelkedéssel és lehüléssel szemben lenyegesen , k 11 'k-
, k . , . 1 'lto-asok amelye et me e , 1 bírnak Jellegzetesek a ·ver er111ges1 e Vt:t ,,,, ' . , 

segge . , • · keringő vérmenny1seg 
vesenélküli állapotnál észlelhetünk. A vernyomas es a , -· 

1 , · • t lmak mutathatok k1. csökken; elektrocardiogramma sz1v1zomar a 

A fertőzésekkel és intoxicatiókkal szembeni ellenállást fokozzha. Dhöntő 
1 k '/ Az intermed1aer p osp ory-. 1 t" • " k-''lo··nböző an)•agcserefo ya111ato na. 

ie en osegu -~ , f h • · csere egy-
, • a szénh dratszabályozás, a zsíranyagcsere es a e eqea~:a~ , 

lalas, y , 'k "k" d, sétől Glykogen felép1tesehez kereg-
, t r· ggenek a melleh.-vese mu o e . .. 

aran u „ , 1 nk' ··1 az io11~háztartásba11 is. Szoros ossze~ 
hormon szukseges. Szerepe eze ivu 
függésben áll a vitaminokkal és fermentumokkal. 

U .. bb feltételezik hogy a melléh.-vesekéregben nem egy, hane".' 
p an ' · t dehydrocort1-

k , "d'k (corticosteron desoxycort1cos eron, többféle hormon epzo ' ' 

costeron). . . 
• k k'' „ 1 melyek kéreginsuffic1en-A különböző kórképek és betegsege • ·ozu , • , 

„ 1 1 ak és amelyek kezeleseben a mel-
tián illetőleg kéreghormonhianyon a apu n . k " k'T böző 

, b 'l k" . mertek az Addrso11- o1, a u on 
léh.-vesekéreghormon jól eva t, ·oz1s f ,. az ac11t és chronicus 

k / krin soványságrr eg'f ormaja, 
addiso11is1n11so , az ,1enc 0 . . b K vesebb figyelmet szen-

fertőzó beJegségek, a h;1peren1es1s gravular111n _st: e nh"' hanem 
, , ak 1 k t nem k1fe1ezett hormo iany, 

telnek azon korformak~„-, a'.1'e ~~ ~ll amel eknél a kéreghormon hiánya 
CSak a kéreg hypofunct1oia valt ki, . y k . h'I' t ru·· 

h , ., keze- 1s a as e -, dl . 11 „ holott a kéreghormont erapiana 
csak maso agos ie egu, . · h tonia izom-
1 t . Ilyenek a Basedo\v-kór, a konstitutionahs asthen1a, a ypo ' 
e ei. . h · · k psoriasis stb. 
dystrophia és -atrophía, bizonyos art ntise ' a 

, f t... súlyos zavarokhoz vezethet. Ismeretesek a 
A kereg hyper unc iop ' k' bizon os 

1. , k .... tt. kapcsolatok A melleh.-vese ·ereg y 
11 'k se'k és a sexua itas ozo i . 

me e rve . . 'n észlel'ük a hirsutismust, 
adenomái vagy rosszindulatú tumorJaI esete J • 

. ·1· t ezenkívül számos pubertas praecox . t renalismust vagy v1n ismus ' 
az tn er • . lt található A melléh.-vesekéreg ere· 
esetben is a mellékvesekereg tumoqa vo k , f. ll'p" hasonló esetektől 

. h · tumor ·apcsan e e o detű pubertas praecox ep1p y51s ch'k a-
abban 1.-ülönböznek, hogy az előbbinél a betegeknek sem psy ' us mag 
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tartása, sem testi fejlődése nem ér el olyan fokot, mint az epiphysis tumor

jainál. Mindezen megbetegedések részletes leírásának mellőzésével csupán 

egy kórképre akarunk bővebben kitérni, mert ez mutat legmélyebben azokra 

a folyamatokra, melyek az egyes hormonok között, továbbá a különböző 
hormonok és az egyes szervek között fennállanak. Ez a kórkép az ú. n. 
adrenogenitalis syndro1na. 

Az adrenogenitalis syndroma a szó legtágabb értelmében magában fog-· 

lalja mindazokat a kóros elváltozásokat, amelyek a se;:...-ualis sphaerában a 

meliéh.-vesekéreg organikus vagy functionalis zavarai folytán létrejöhetnek. 

Ez a kórkép nőknél sokkal gyakrabban és sokkal kifejezettebben fordul elő, 
a női jellegek és functiók eltűnnek és a másodlagos hím nemi jellegnek ad

nak helyet. Általában minél korábbi életkorban jelentkeznek ezek az elvál

tozások, annál kifejezettebb a masculinisatio. Egész fiatal gyermekeken, akik

ben az ártalom minden valószínűség szerint már a foetalis korban kezdődött, 
a pseudohermaphroditismus olyan foka keletkezhet, hogy a valódi nem meg

állapítása nehézségekbe ütközik. A későbbi korban fellépő zavarok korai 

nemi érésben nyilvánulhatnak, ha pedig a pubertas után lépnek fel az el

változások, akkor rendszerint a hirsutismus az első megfigyelhető tünet, ezt 

követi a menstrutaiós cyklus szabálytalansága vagy elmaradása stb. Fiú-

gyermekeknél a korai tünet rendszerint a pubertas praecox. A seALialis sphaera 

zavarain kívül számos tünetet találhatunk mindkét nemnél. Így elhízást, vagy 

a zsírpárna abnormis elosztódását, striae cutaneaet, magas vérnyomást, osteo. 
porosist, további nyilt vagy latens diabetest. 

Az adrenogenitalis syndroma endokrin alapjai~a vonatkozólag Vines 

és munkatársai az embryonalis mellékvesék fuchsinophil reactiója alapján a 

következő theoriát állították fel: a kéreg potenciálisan bisexualis, accesorikus 

nemi mirigy, amely a hypophysis eIIenőrzése alatt áll és egyszerre hím 

és női sexualis hormonokat termelhet, ilyenkor vagy az androgen, vagy 

az oestrogen anyag kerül túlsúlyba. A foetaiis rnellékvesékben röviddel a 

csiramirigyek és a járulékos nemi szervek differenciálódása után mindkét 

nemnél egy androgen fázis figyelhető meg. A női nemnél ez a fázis sokkal 

rövidebb, mint hímeknél, azonban a női irányba töreh.-vö fejlődés konti

nuitásit mégis megzavarja és ezért az instabilitás egy eleme áll elő. Hímnél 

ez a fázis a genetikus férfiasságot erősíti és stabilizálja. Ha nőknél ez az 

adrenalis androgen anyag a meliéh.-vese androgen fázisa idején fokozott 
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mennyiségben képződik, vagy pedig ha a normálisan jelenlévő gátló hatások 

(hypophysis?) kiesnek, úgy a foetalis masculinisatio ldilönböző fokai állhat

nak elő. Ha pedig az androgen faktor a korai foetalis életben, tehát a 20-ik 

hét előtt dominálóvá válik, akkor a nöi nemi mirigy, amely ilyenkor még 

csak plastib.tS állapotban van, invertálódhatik (pseudohermaphroditismus). 

A felnőtt korban fellépő virilismus l1gy tekinthető, mint későbben kialakuló 

foetalis masculinisatio, amely a pubertas idején is a Iatentia állapotában ma. 

radt és már nem befolyásolja a csiramirigyeket. Az adrenogenitalis syndroma 

egyéb formái pedig egyszerűen a mellékvese androgen vagy oestrogen fak. 

torainak túltermelésére vezethetők vissza. Ilyenkor az elsődleges ok vagy 

magában a mellékvesében (tumor), vagy pedig a hypophysisben (Cushing

kórkép) rejlik. 

A fenti hypothesisnek az alapvető előfeltétele, hogy a mellél.-vese 

androgen és oestrogen anyagokat egyaránt képes termelni, a chemiai vizsgi· 

latok útján teljes bizonyítást nyert. Megvan tehát az alapja annak a feltevés

nek, hogy ezen anyagok elválasztása, ha nem is rendszeresen, a hypophysis

böl jövő ingerek útján szabályozódik. E hormonok kóros túltermelésének me· 

chanismusa természetesen még nincs tisztázva, lehetséges, hogy a melléh.-vese· 

kéreg specialis szövetrészeket tartalmaz, amelyek a nemi hormonokat termelik, 

de valószínűbb az a feltevés, hogy a kéregben lezajló steroid anyagcsere 

bizonyos aberratiói útján jönnek létre az adrenogenitalis syndroma kifejlő· 

dését okozó anyagok. 

Mindenesetre tl:-iy, hogy a normalis egyénekből kiválasztott androgen 

anyagok egy része ex!ragonadic11s forrásból származik (eunuchok, castrált nök 

is kiválasztanak kevés, de határozott mennyiségű androgen anyagot) , és ez a 

forrás az eddigi ismeretek szerint csak a mellékvesekéreg lehet. 

MELLÉKVESE VELŐÁLLOMÁNY. 

A mellékvese velőillományában képződő adre11alin volt az első hor· 

mon, amelyet izoláltak és synthetizáltak. Az adrenalin legnagyobb mennyi· 

ségben a mellékvese velőillományáb1n képződik, kisebb mennyiségben a 

szervezetnek ú. n. chrornaffin szöveteiben. Ezek a chrornaffin szövetek 

:z A 
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számos paraganglionban és symphaticus ganglionban megtalálhatók. A mel

lék-vese eltávolításíval ezért nem lehet adrenalinmentessé tenni a szervezetet. 

Az adrenalinnak assimetricus szénatomja van és optikailag aktiv. Az 
!-alak sokkal hatékonyabb, mint a cl-alak. Az adrenalin képződése a szer· 

vezetben még nincs teljesen tisztázva. Valószínűleg tyrosin a kiindulási 

anyag és a glutathion, cystein és ascorbinsav, mint stabilizátorok szerepelnek. 
lvlá5ik kiindulási anyagként a dioxphenylalanin jön tekintetbe. 

Amilyen sokoldalú és energikus az adrenalin pharmakológiai hatása, 

annyira tájékozatlanok vagyunk még azokról az élettani feladatokról, ame

lyeket az adren1lin a szervezeten belül normális körülmények között betölt. 

A mellékvese kiirtása ut:ín jelentkező tüneteket adrenalinnal nem lehet be· 

folyásolni, de a megmaradt chromaffin szövetek pótolják a velőállomány 

hiányát. Ezek a szövetek a mellékvese eltávolítása után sen1 nem hypertrO· 

phizilnak, sem a fokozott működés egyéb tüneteit nem mutatják. 

Jellemző az adrenalinra a syn; p„:1hic11s idegrendszerre kifejtett hatís. 

Ez hasonlít a szerveket beidegző symphaticus idegrostok elektromos ingerlése· 

kor jelentkező hatásra. A vérnyomás fokozódik, a pupilla és a szemrés ki

tágul, a szemgolyó előretolódik, a könnymirigy és a subn1axi!Iaris mirigy 

secretiója növekszik, a pulzusszim emelkedik és az érverés amplitudója fo

kozódik, a bélmozgás csökken és :i. bronchialis izon1zat elernyed. A peri· 

pheriás vérben mindig kering bizonyos mennyiségű adrenalin. A legújabb 

kísérletek szerint az adrenalin nem a vérnyomást, hanem a vérellátást sz:i.bá· 

lyozza. A szervezet munkában lévő izmai részére - a pihenő izmokkal szem

ben, jobb és bőségesebb vérellátást biztosít. Olyan kórkép vagy betegség, 

amely egyedül az adrenalin hiányára volna visszavezethető, tulajdonképen 

nincs. Az Addison-féle betegségben a mellékvese mindkét állománya ártal

mat szenved. 1\tfegtalálható a hiányos adrenalinképzödés minden tünete. Az 

alacsony vérnyomás, az alacsony vércukorérték és végül az erős pigmentáló· 

dás. A betegségben azonban ezek mellett a kéreghormon hiánya áll élőtérben. 

A mellékvese két hormonja között bizonyos functionalis összefüggés 

áll fenn. A kéregkivonatok módjára előállított velőkivonatok képesek mel

lékvese nélküli állatokat comás állapotból felébreszteni és ugyanezen kivo

natok erősítik a kéregkivonatok hatását. Tiszta adrenalin már minimalis meny

nyiségben is fokozza a kéregkivonatok hatását, sőt egyes szerzők véleménye 

szerint olyan kéregkivonatok, melyek teljesen adrenalinmentesek, hatás

talanoknak bizonyultak. 
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AZ IVARMIRIGYEK. 

Az ivarmirigyeknek a szaporodással kapcsolatos szerepe, továbbá azo~ 
az élettani és kórtani elváltozások is, amelyek egyrészt az ivarmirigyek fe1-

!ödésével, növekedésével és öregedésével függnek össze, másrészt eze~ miri

gyek megbetegedése vag'f eltávolítása esetén megfigyelhetők, régóta isrr:ere
tesek. Ezzel szemben az ivarmirigyek hormonalis functiója, amely pe~1g a 

működés és a secundaer nemi jellegek kialakulása szempontjából döntő ielen
töségű, csak a mult század vége felé vált ismeretessé. 

HiM HORMONOK. 

A herében képződő hím sexualis hormonok a hím nemiszervek kifej

lődését és a másodlagos nemi jellegek kialakulását idézik elő. Ezek a hor
monok legnagyobb mennyiségben a herékben képződnek, az~nban, megf:lelő 
methódusokkal sikerült ilyen hatékony anyagokat a mellekhereben es a 
mellék"Vesében is kimutatni, továbbá a vérben, a vizeletben, sőt a női szer

vezetben is. 

A hím sexualhormonokat majdnem egyidöben sikerült a heréből 
és a vizeletből izolálni. A vizeletből előállított egyik hormont a11dro
stero11nak nevezik, amelyben egy keto- és egy hydro)..-ylcsoport van. Ez a hor

mon a tüszőhormonnal ellentétben, alkaliákban oldhatatlan, tehát alkohol
természetű. A hydroxylcsoporthoz acetat és propionat gyököt lehet kap
csolni. A chemiai vizsgálatok alapján sikerült az androsteront syntheticus 

úton is előállítani és pedig először cholesterinből. A vizeletből előállítható 
másik hatóanyag a dehyclroandrosleron. 01erniai tekintetben némileg eltér 

az androsterontól és kevésbbé hatásos is, mint ez utóbbi. 

Ha a férfi vizeletből készült kivonatok hatását kappantaréjon és a 
vesicularis mirigyeken vizsgáljuk, akkor kiderül, hogy ezek sokkal erő
sebb hatást fejtenek ki a kappan taréjára, mint a vesicularis mirigyekre, here· 

kivonatoknál a hatás fordított. Ez a biológiai felismerés vezetett a heréből 
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előállított hormon, a lestostero11 felfedezésére. A testosteron abban külön

bözik a dehydroandrosterontól, hogy egyik ketocsoportja hydrox-ylcsoport 
által van helyettesítve. Alacsony zsírsavas estere (testosteron propionat) ener

gikusabb hatást fejt ki a vesicularis mirigyekre, mint a tiszta hormon (tes
tosteron). 

A fentemlített három hím csirahormonon kívül, az idők folyamán 
számos rokon chemiai anyagot ismertek meg, amelyek szintén androgen 

hatást fejtenek ki. Igy többek között sikerült a heréből és a vizeletből olyan 
fractiókat nyerni, amelyek egymagukban hatástalanok, a testosteron, a de

hydroandrosteron és még néhány más rokon vegyületnek a vesicularis miri

gyekre (de nem a taréjra) kifejtett hatását fokozzák. Ezeket „X"-a11yagok-
11ak nevezik. 

A kanca és a csődör vizeletében sikerült olyan anyagokat felfedezni, 
amelyek a kappantaréjra alig, de a vesicularis mirigyekre annál energikusab
ban hatnak. Ezeket az anyagokat vesineknek nevezik. Ilyen vesineket a china

kéregből és a lanolinból is sikerült előállítani. Hogy e különböző vesinek 
azonosak-e egymással vagy pedig csak chemiailag egymáshoz közelálló anya
gok, egyelőre még nem sikerült eldönteni. 

Az a kérdés, hogy a herében a testosteronon kívül androsteron is 
képződik-e vagy pedig ez utóbbi a testosteronnak csak egy származéka, még 
nincs eldöntve. Ugyancsak vitás az a kérdés is, hogy a here melyik részében, 

illetőleg milyen heresejtekben képződik a hormon. Az erre irányuló vizsgá
latok rendkívül ellentmondó eredményeket adtak. Egyes szerzők a Leydig
féle közti sejtekben (Bo11in és Ancel szerint „interstitialis mirigy"), mások 

a csirahámban, ismét mások a Sertoli-féle sejtekben látják a herehormon 

képződési helyét; sok szerző azt állítja, hogy valamennyi sejtben képződ
hetik hormon. Az elientmondó eredményeket valószínűleg az a körülmény 

okozza, hogy a hormonképződés ldilönböző állatfajoknál eltéréseket mutat. 
Kétségtelen az, hogy a spermiumok hormont nem tartalmaznak, miután 

velük, vagy belőlük készült kivonatokkal a castratio tünetei nem szüntet
hetők meg. 

l'l. herehormonok hatása abban .áll, hogy a hím nemiszervek növe

kedését elősegítik és fokozzák. Az ondóhólyag, a prostata, a Cawper-féle 
mirigyek, a vas deferens, a praeputialis mirigyek és a penis a herehormo

nok hatása következtében éri el teljes kifejlődését. llletképes spermium 
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és coagulálható ejaculatum képzése is csak ezen hormonok jelenléte esetén 
lehetséges. Az összes másodlagos nemi jellegek, mint testalkat, szőrzet, hang
változás, az izomzat kifejlődése és a férfit jellemző charactertulajdonságok 

is ezen anyagok hatására fejlődnek ki. Ezek a hormonok a castratiót követő 
kiesési tüneteket megszüntetik. 

A hím csirahormonok hatásmechanizmusáról még igen keveset tudunk. 

Ismeretes annyi, hogy igen erős vérbőséget idéznek elő, amely nemcsak a 
nemi szervekre szorítkozik, hanem az agyra is kiterjed. A nemi szervekre 
gyakorolt növekedést fokozó hatás viszont valószínűleg nem specifikus, mert 

ez a hatás igen sok chemiailag hasonló anyaggal elérhető. 

A herehormonok képződése emberen semmiféle sexualis cyklus hatá. 

sának nincs alávetve, annál inkább megfigyelhetők ezek a cyk!ikus ingado
zások a ldilönbözö állatfajokban. Egyes :illatokban az ivarzás idején a here 

rendkívül megnagyobbodik. A súlynövekedés valamennyi sejtféleséget egy
formán érinti. A herék leszállása a legtöbb emlős állatban még a születés 

előtt megy végbe, vannak azonban emlösfajták, amelyeknél a here csak az 
ivarzás idején száll le és ezen idő elmultával ismét felhúzódik a hasüregbe. 
Addig, amíg a here a hasüregben van, a csiraképzö szövetek erősen vissza. 

fejlődnek. Ezzel szemben a scrotumba leszállt herében kifejlődik a csira
képzö szövet és a csirasejtek képződése is fokozottabb. Ez annak a követ· 
kezménye, hogy a hasüregben a test hőmérséklete néhány fokkal magasabb, 
mint a scrotumban. Ha a scrotumot mesterségesen néhány fokkal felmelegítik, 

akkor a csiraképzö szövetek benne is visszafejlődnek. 

Embernél, ha a descensus nem következik be, legtöbbször a csirakép

zés is elmarad és sterilitás áll elő. 

NŐI SEXUALHORMONOK. 

A petefészek élettani feladata a petesejtek termelése és a járulékos 

női nemi szervek (tuba, uterus, vagina stb.) fejlődését és cyk!ikus átalakulá

sát serkentő hor111011ok képzése. E kétféle folyamat szoros kapcsolatban áll 
egymással. 

A petefészek hormonjai két csoportra oszthatók: az ú. n. oeslrogen 
horn1011ok ( tilszőhorrnonok) és progesleron ( scírgat esthor111on) csoport~ 
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jára. Va.lószínü, ~~ogy a petefészekben ezenkívül androgen természetű bor~ 
monok IS termelodnek. A méh nyálkahártya és vagina cyk!ikus átalakulása 
(amely emberben a menstruatiós cyklussal azonos) főrészben az oestrogen 
anyagok tevékenységéhez fűződik. 

T iiszőhorn1onok. 

A petefész~kb-~n három oestrogen hatású anyagot találtak. Az egyik 
a :zorosan vett tuszohormon, v~ID' más néven oestron. Vegyileg háromszor 
t~litetl~n oxyketon és ugyanolyan phenantren alapvázzal rendelkezik, mint a 

l~~~„cs1rahormonok. A második oestrogen hormon az oestradiol vagy dihydro. 
~::.zo hormon, amely az oestrontól abban különbözik, hogy két H·atómrnal 
tobbet ~artalmaz. Először csak chemiai úton sikerült előállítani később a 
terh~s vizeletben is kimutatták. Therápi:ís szempontból J.."illönös~n benzoat 
alakja fontos. A petefészekben található oestrogen hormon harmadik számot. 

:evő alakja. az Ú .• n. oestriol. Ezt ~z anyagot tüszöhormonhydratnak vagy 
lhecloinak IS nevezik; a CG-csoport helyén két szomszédos másodlagos alko. 
hol csoportot tartalmaz. 

Az oestron, oestradiol és oestriolon kívül terhes kancák vizeletében az 

o~str~n cso~ortnak több más tagját is megtalálták. Ezek: az equilin, equi/e. 
nin es a hipp"l~n. Biologiai szempontból fontos, hogy ezek az oestrogen 
anyagok az ovanumban és a placentában szabad, aetherben oldható alakban 
fordulnak elő. A vizelettel az oestron mint oestronkénsav, az oestriol mint 
oestriolg!ykuronsav ürül ki. Ezek az esterizált vegyületek hormonhatással nem 
rendelkeznek. 

.. .. Hogy ezen oestrust előidéző anyagok közül melyik a tulajdonképeni 
tüszoh.ormon, ma még nem tudjuk megállapítani, valamint azt sem, hogy 

eredet1~eg :sa~. ~gy tüszőhormon van·c, amelyből azután a többi oestrogen 
a~yag IS k~pz~_d1k, vagy pedig már kezdettől fogva többféle hormon kép
zod1k. A tüszohormon fogalmát biologiailag kell értelmeznünk és ezalatt 
az oestrogen csoport mindazon anyagait kell értenünk :i.melyek oestrust idéz-
nek elő (B1Jlen.11ult). ' 

mon 
Implantatiós kísérletekben sikerült bizonyítani, hogy az oestrushor
az érö folliculusban képződik. Az interstitialis szövetek, valamint a 

• 
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primordialis pete biologiailag hatástalanok. A follikulusnedv tartalmaz 

hormont. Nincsen eldöntve azonban még az a kérdés, hogy a tüszö
hormont a granulosasejtek vagy pedig a thecasejtek képezik-e. Egyébként a 

corpus luteumban is képződik tüszőhormon. 

Férfiak és nők vizeletében mindig előfordul tüszőhormon, mennyisége 

azonban rendkívül változó és az erre vonatkozó adatok ellentmondóak. 

Újabban, mióta a savi hydrolysist alkalmazzák, nagyobb mennyiséget talál

nak. Nagy mennyiségeket tartalmaz a terhes kanca vizelete, továbbá a csödör

vizelet és a csődör heréje. Ez utóbbi megfigyelések arra mutatnak, hogy 

tüszőhormon a hím szervezetében is képződik. A csödörvizeletben literen

ként 100-200.000 egéregységet, a herében 66.000 egységet találtak. Emberi 

vizeletben ezzel szemben a hormontartalom csak 50-200 egéregység. A 
férfiúi vizeletben talált tüszőhormon eredetére vonatkozólag megoszlanak a 

vélemények, amennyiben az egyes szerzők azt állítják, hogy az exogen eredetű 

és a táplálékkal kerül a szervezetbe. 

Oestrogen anyagok a növényekben is találhatók. Azonban nincs még 

bebizonyítva, hogy valóban az oestroncsoporthoz tartoznak-e. Egyszerű 

felépítésű phen-anthrensz:í.rmazékok is oestrogen hatást fejthetnek ki. 

Lehetséges t~hát, hogy a növények és a bitumen hatásos anyag:ii is idetar

toznak. Az a tény~ hogy az oestrogen hatás nem egy vegyületnek vagy 

vegyületcsoportok jellemző tulajdonsága, vezetett arra a gondolatra, vaj

jon lehetséges-e ilyen hatással bíró anyagok mesterséges előállítása. Dodds 

és Lau;son angol kutatók ismertették legelőször, hogy az oestrogen hatást 

nemcsak a phenantren gyűrűvel ellátott vegyületek fejtik ki, hanem azok a 

diphenyl és diphenylmethan-származékok is, amelyek para-helyzetbcn 

hydroxyl-gyököt tartalmaznak. Ilyen vegyület pl. a 4,4'-dihydroxy-diphenyl. 

E vegyület oestrogen hatása jóval gyengébb volt, mint az oestroné, de a 

további kutatás sorin kiderült, hogy az anol polymerjei már megközelítő 

hatással bírnak. Ez a felfedezés fordította a figyelmet a stilben származékai 

felé. Dodds, Goldberg, La1vson és Robinson e derivatumok közül k'iilönösen 

egy anyagot találtak hatásosaknak, amely qualitative az oestron összes tulajdon

ságaival bír, hatásosságát azonban quantitative jelentékenyen felülmulja. Ez 

az anyag a 4,4'-dihydroxy-alfa-beta.diaethyl-stilben, vagy röviden stilboestron, 

amely az anol polymer termékének tekinthető. 

Ha az oestron és stilboestron chemiai szerkezetét összehasonlítjuk, 

lényeges J.iilönbséget, de egyben hasonlóságot is felfedezhetünk. A stilboes-
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tronból hiányzik a phenanthrengyűrű (amelyet eddig az oestrogen hatás 

előfeltételének tartottak), de tartalmaz, az oestronhoz hasonlóan, aromás 

gyűrűt és phenolos hydroxylcsoportot. Gyakorlati szempontból bizonyos fon

tosságot kell tulajdonítani annak a körülménynek is, hogy a stilboestron tel

jesen eltér chemiai szerkezetét illetőleg az ú. n. cancerogen (rákképző) anya

goktól, amelyek phenantren származékok. Erősen cancerogen anyag a methyl
d1olanthren. Bár az orvosi gyakorlat tapasztalása szerint a tüszőhormon leg

nagyobb adagjainak alkalmazása esetén sem fenyeget a hám rákos átalakulá

sának veszélye, a stilboestronnál e probléma teljesen kikapcsoltnak vehető. 

A stilbenek biologiai hatása az oestrogen anyagokéval azonos. Infan

tilis, további kastrált nőstény patkányok és nyulak uterus növekedésére és a 

vaginalis hám átalakufisára egyforma hatást gyakorolnak; infantilis nőstény 

patkányok copulatióját, kappanok tollának színváltozását egyezően befolyá

solják. Éretlen nőstény patkányok növekedését, a hypophysis elülső lebeny 

gonadotrop hormonfinak képződését és a lactatiós hormon hatását egyformán 

gátolják. Klinikai szempontból a stilben peroralis bevitel esetén is hatásos. 

Scfrgat esthorn1on. 

A corpus lutcum endokrin tevékenysége ma már eléggé ismeretes. 

Kísérletileg igazolható, hogy a terhesség normális fenntartásához és le

folyásához a sárgatest jelenléte szükséges, sőt hogy a sárgatesthormon 

(progesteron) segítségével castratio után is megmarad a terhesség. 

Terhesség előkészítő szerepe abban áll, hogy az uterus nyálkahártyá· 

ját és izomzatát a megtermékenyített pete felvételére alkalmassá teszi. 

A terhességi corpus luteum fokozott progesteron tartalma a menstruatiós 

cyklus második felének, a secretiós fázisnak a fenntartásáról és tovább

fej lődéséről gondoskodik. A méhnyálkahártya és izomzat fellazul, vérbő 

lesz, a nyálkahártya mirigyei szaporodnak, nagyobbodnak és mind a hámja, 

mind a kötőszövet sensibilizálódik a megtermékenyített petével szemben, 

ami a decidua és a placenta anyai részének kifejlődéséhez vezet. 

Az uterus izomzatára a progesteron in vitro és in vivo nyugtató hat.íst 

fejt ki és az összehúzódásokat gátolja. Ez magyarázza a hypophysis hitsó 

lebeny oxytocikus factorának terhesség alatti hatástalanságát. A progesteron 
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gátolja a terhesség alatti ovulatiót és a tüszőhormonnal együtt az emlőmiri
gyek növekedését serkenti. 

A terhes női vizeletben található még a pregnandio/1 amely könnyen 

átalakítható progesteronná.; valószínű, hogy a progesteron pregnandiol alak

jában választódik ki a szervezetből. A vérbe a progesteron minimalis meny

nyiségben megy át. A sárgatestben és a placentában képződik. 

Ha az egyes sexualis hormonok chemiai összetételét vizsgáljuk, 

azt látjuk, hogy valamennyi a sterinek csoportjához tartozik. A női hor

monok telítetlen, a hím hormonok pedig telített vagy majdnem telített 

vegyületek, legfeljebb egy kettős kötéssel. Valamenyi csirahormon tehát 
a természetes sterin-anyagcsere tagja és valószínű, hogy 1ni11de11 eddig 
isl!1ert csirahornion kiind11lási anyaga a prilnaer sej1tt!hotórészké11t isu1e
reles cholesterin. A hím és női csirahorrnonok együttes előfordulása 

mindkét nemnél, valamint a csődörherében talált nagymennyiségü tüsző

hormon arra enged következtetni, hogy a különböző nemű csirahor

monok a sz.ervezeten belül egymásba átalakulhatnak. J\1egerösíti ezt a nézetet 

az, hogy igen csekély vegyi változta~ással egym:í.sba átvihetők. 

Igen nagyrnennyiségü hím sexuális hormon castrált nőstényeknél 

tüszőhormonszerű hatást vált ki és megfordítva, nagymennyiségű tüsző

hormon castrált hímeknél a genitalis mirigyek növekedését idézi elő. 

Antagonista hatások is előfordulnak, de ezek másodlagos hatásúak és a 

csirahormonoknak a hypophysisre gyakorolt hatásának eredményeként, mint 

visszahatások értékelhetők. A hypophysis gonadotrop hormonjainak képző

dését a csirahormonok gátolják vagy teljesen meg is szüntetik. Ezáltal kiesik 

az élettani serkentő hatás és a csiramirigyek atrophisálnak. Valódi antagonis

mus a hím és a női csirarnirigyek között nem áll fenn. 

AGLAJ.'-!l)ULARIS, SZÖVETHORJ'vIONOK. 

Míg a tulajdonképeni hormonok rendkívül differenciált és önálló 

szervekbe vagy csoportokba tömörült sejtekben képződnek, addig vannak 

anyagok, amelyek hor1nonszeríí hatást fejtenek ki, azonban képződésük 

a szervezet sok helyén történik. Ezeknél az anyagoknál valódi kiesési tü

neteket nem is lehet megfigyelni. A valódi hormonokkal ellentétben a 
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lokalis szövetreactiók normális lefolyását biztosítják és ezért őket szövet
hor111onok11ak nevezik. Ezek közé tartozik a hista1ni11

1 
az acetylcho/in, a 

cholin és végül az adenosin és származékai. Mindezek az anyagok egy 

tulajdonságban megegyeznek egymással, t. i. valamennyi csökkentőleg 

hat a vérnyomásra. 

HISTAMIN. 

A histamin imidazolyl-aethylamin. A szervezetben nagy mennyiségben 

fordul elő a tüdőben, az ileum, coecum és colon tartalmában. A sok helyen 

feltalálható histaminase valószínűvé teszi, hogy itt a megfelelő substratum· 

nak, tehát a histaminnak is jelen kell lenni. Valószínű, hogy a szervezetben 

a histamin a histidinből képződik. 

A histamin legismertebb hatása a vérnyomás csökkentés, amely 

extrem esetekben a histarninshokk kórképéhez vezethet. A histaminnak 

ilyenirányú hatását atropin nem tudja ellensúlyozni (ellentétben az acetyl

cholin shokk-hatásával). Második legismertebb hatása a gyomor nyálka

hártyájára gyakorolt, secretiót fokozó batás. A histamin a bőrön is igen 

jellegzetes hatást vált ki. Ha a bőrre egy csepp histamint visznek és a bőrön 

- ezen a cseppen keresztül - szúrást ejtünk, vagy pedig, ha a histamint 

intracutan injiciáljuk, úgy igen jellegzetes reactiók lépnek fel: lokalis pir, 

csalánfoltképződés és vörös udvar. Bizonyos egyének túlérzékenysége a bőr 

mechanikus ingereivel szemben nagyobb mennyiségű histamin felszaba

dulására vezethető vissza és ezek váltják ki az annyira kifejezett bőrreactió

kat. Valószínű, hogy a histamin és az anaphylaxiás tünetcsoport között szo
ros összefüggés áll fenn. Egyébként histamin számos folyamatnál szabadulhat 

fel és kerülhet a testnedvekbe; így égéseknél, higanymérgezésnél stb. 

CHOLIN ÉS ACETYLCHOLIN. 

A d1olin qualitative ugyanolyan hatású, mint az acetylcholin. Quanti

tative lényeges a 1.iilönbség a két anyag között, mert az acetylcholin kb. 

100.000-szer hatásosabb, mint a cholin. 
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Az acetylcholin azonos a Löivi-féle vagusanyaggal. Hatása egyezik a 
parasympathicus idegek hatásával, mint ahogy az adrenalin hatása a sympa
thicus idegrendszer izgalmának felel meg. Da/e azért ajánlotta, hogy a vege

tativ idegrendszert a sympathicus és a parasympathicus beosztás helyett 
adrenergi-ás és cholinergiás csoportra osszák be. A cholinergiás idegek alatt 
olyan idegek értendők, amelyeknél az ingerületet az acetylcholinszerü anyag 
felszabadulása viszi át, az adrenergiás idegeknél pedig a hatás a sympathi

cus anyag, tehát az adrenalin felszabadulása útján jön létre. 

ADENOSINVEGYÜLETEK. 

Az adenosinvegyületek több irányban fejtenek ki fontos hatást. Első
sorban az aden)'lsav tartozik ide, amely egyrészt a nucleinsav elbontásánil 
keletkezik, másrészt az adenosintriphosphatban vagy az adenylpyrophosphat

ban található. Az adenylsav adenosinból és phosphorsavból tevődik össze. 
Az adenosin komponensei pedig az adenin nevű purinbasis és a rhibose. 
Az adenosin vegyületek legfontosabb pharmakologiai tulajdonsága az, hogy 

a szív működését lassítják. Igen fontos az adenosin és az adenylsav hatása 
a pitvarból a kamrához irányuló ingervezetésre, itt teljes szívblokkot képes 
előidézni. Az adenosin vegyületek ezenkívül energikusan tágítják a coronaria 
ereket, nyúlszíven kb. 20-szor hat'ásosabb coronariatágítók1 mint a natrium

nitrit. Kimutatták, hogy a húsleves vérkeringésre ható anyagokat tartJl
maz, mert a főzésnél az izmokban lévő nukleinsavak átmennek a levesbe. 
Valószínűleg ezen a tényen alapszik a húsleves frissítő hatása. A nagy 

vérkör ereit is tágítják az adenosinvegyületek. Ez az értágítás a föoka az 
általános vérnyomás.csökkenésnek, amely adenosinvegyületek i. v. alkal

mazása után megfigyelhető. 

ANTIHORMONOK. 

A hormonokról és a belső secretióról szóló beszámolónk nem lenne 
teljes, ha nem adnánk összefoglaló képet az anlihor1nonokról. Antihormonok 
alatt bizonyos ismeretlen eredetű anyagokat értünk, amelyek hosszabb időn 
keresztül hormonokkal kezelt állatok vérserumában megjelennek és amelyek 
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látszólag előidézik azt. hogy az így kezelt állatok egyes hormonok hatásával 
szemben resistensek. Sőt az ilyen resistens állatok vérseruma más kezeletlen 

<iIIatokat is refractaerré tesz az illető hormon hatásával szemben. Az anti
hormonok haLí.smechanizmusa, természete és vegyi összetétele még nincs tisz
tá.zva. Co/lif1 és munkatársai szerint az antihormonok tulajdonképpen védő

.1nyagok, amelyek normális körülmények között is előfordulnak a. vérben és 
a hormonalis egyensúly fenntar:·ás;íhoz szükségesek. A hormon nagyobb 

n1ennyiségben történt bevitele esetén ezek a védőanyagok is felszaporod

nak. Eszerint tehát itt valódi horn1onokról volna szó, amelyek antagonista 

hatást fejtenek ki. Ezzel szemben Su1ith1 Du Sh:ine, Kt1f;:;u1a11n és Doisy 
azt a nézetet hangsúlyozzák, hogy az antihormonok tulajdonképpen anti

genek. a keletkező gátló anyagok pedig antitestek. Végül pedig Zo11dek 
és munkatársai azon a véleményen vannak, hogy az antihormonok új

szerű anyagok, amelyek az immuntestekhez állanak közel, anélkül azon
ban. hogy ezeknek typikus rcactióit in vitro adnák. 

Két hormon van, amelynél az antihorn1onhatás igen jól észlelhető: 

a gonadotrop hormon és a thyreotrop hormon. Ezek természetét számos 
kísérletben sikerült némileg tisztázni. 

Ha nőstény patkányokat chorion gonadotrop hormonnal hosszabb 
időn keresztül kezelnek, akkor az ovaríumok súlya kezdctbc:n cn1elkedik, 

később azonban a normálisra, sőt ez alá esik. Ugyanilyen hatást lehet 

megfigyelni akkor, ha patkány ovariumot hypophysis szövet naponkénti 

ippla.ntálása útján stimulálnak. Az ilyen állatok serurna infantilis nőstény 

patkányokat egyébként megfelelő mennyiségű gonadotrop hormon hatá

sával szemben immunisá tesz Ez az antigonadotrop védőanyag közt:
lebbrőI nem isn1eretes, azonban annyit tudunk, hogy a serum globulinjai

hoz van kötve és pedig úgy az cuglobulinhoz, mint a pseudoglobulinhoz. 

Tisztítása bizonyos fokig sikerült. Az antihormon képződési helye nem lehet 
az ivarmirigy, miután kasztrált állatoknál is megjelenik. Valószínűleg nem is 
a szervekben tennelödik, hanem a valódi antitestekhez hasonlóan a reticulo

endothelialis rendszerben. Ez utóbbi feltevés mellett szól az a megfigyelés is, 

hogy blokálás és a lép kiirtása az antihormon képződését meggátolja. 

Az .:tntithyreotrop anyag hosszabb időn keresztül tartó thyreotrop hor
mon kezelés után keletkezik. A kezelés elején fellépő hyperthyreoticus tüne

t:-:k és a pajzsmirigyben észlelhető morphológiai elviltozások visszafejlődnek 

8 
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és kisebbfokú pajzsmirigyelégtelenség áll elő. Ha a kezelést abbahagyják, a 
kísérleti állatok 4-6 hónap alatt visszanyerik eredeti érzékenységüket pajzs
mirigyhormonnal szemben. Collip és Auderson kimutatták, hogy a refractaer 
stádium nem a pajzsmirigy kimerülése következtében jön létre. mert ha ilyen 
állatokba normális állatokból származó pajzsmirigyet ültetnek át, akkor ez 
az átültetett pajzsmirigyrész is refracter lesz. Kimutatták továbbá azt is, 
hogyha resistens patkányok serumát kezeletlen hypophysektomizált állatoknak 

injiciálják, úgy ezek is resistenssé válnak thyreotrop kivonatokkal szemben. 

Az antithyreotrop anyag kifejezett, de nem tökéletes fajspecifitást 
mutat. Nyulak és tengerimalacok, amelyek szarvasmarhából származó thyreo~ 
trop kivonatokkal szemben refradaerré váltak, még jól reigálnak a disznó 
hypophysisből készült kivonatokra és fordítva. Ugyanígy a szarvasmarha
kivonatokkal kezelt nyulakból nyert antiserum nem tudja meggátolni az em

beri eredetű hypophysis thyreotrop fractiójának hatását. 

Az antithyreotrop anyag valószínűleg a serurn pseudoglobulinjához van 
kötve és bizonyos fokig tisztítható. Thyreotrop anyaggal előkezelt állatok 
májában és lépében található. Az antithyreotrop hormon Collip szerint a 
normálserumban is előfordul, míg az antigonadotrop hormon kezeletlen álla· 

tok serumából hiányzik. 

Az antihormonokkal kapcsolatban gyakorlati és klinikai szempontból 

felmerül az a kérdés, hogy az antihormonképződés hosszabb időn keresztüli 

hormonkezelésnél szerepet játszhat·e. Insulin, adrenalin, parathyreoidea, oxy· 

tocin, vasopressin és thyroxinra vonatkozólag számos kísérletet folytattak 

ebben az irányban és valódi megszokást nem találtak. Altalánosan ismert, 

hogy a hypophysis első lebeny fehérjetartalmú hormonjaival folytatott keze

léskor bizonyosfol.-ú megszokás bekövetkezhet. 

Gyakorlatilag az antihormonképződés még ezekkel a hormonokkal is 

csak akkor jöhet tekintetbe, ha a kezelés hónapokon keresztül és naponta 

történik. Emberen a chorion gonadotrop hormonnal folytatott kezelés 

sohasem vált ki antihormonképzödést, miután ez a hormon terhes nők 

vizeletéből készült, tehát emberi eredetű. A vemhes kanca serumából készült 

készítményeknél előfordulhat antihormonképződés, ha a kezelés három 

hónapon keresztül naponta történt. Ilyen hosszú ideig tartó kezelés azonban 

gyakorlatilag aligha jön tekintetbe. 
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LiJet::.k)': Therapia 1931. 12. 
Karl: Gyógyászat 1932. 22. 
Frank/ és KJ.zf1e11: Endokrinologie 

1932. 10. 
Angelo iifiglaiavacca: Zbl. f. Gyn. 

1932. 31. 
J\f. ]. Demole: Revue de la Suisse Ro

mande 1932. 7. 
Barla-S:::abó: Bp. 0. U. 1932. 39. 

Haiós: Orvosképzés 1932. 51. 
Thur:::ó: Magy. Nőgyógyászat 1932. 4. 
117itzkler: Pra.'i:iS 1932. 15. 
1'\!arar1011: Bruxelles lvfédical 1932. 8. 
Gordonoff: Med. Welt 1933. 6. 
Kiss: Gyógyászat 1933. 10. 
S:Jile: 0. H. 1933. 12. 
Ba:un: Gyógyászat 1933. 35. 
Sachs és Stritzko: 1Ied. Klin. 1933. 25. 
i\íigli.-:vacca: Foglia Gynecologica 1933. 

XXX. K. 3. 
Bauer és Bunu: Endokrinologie 1933. 6. 

Kiss: 0. H. 1933. 46. 
I.rsekut::: 0. H. 1933. 22. 
Flora: La Riforma lvfedica 1933. 38. 
Porges és f1dlersberg: Naunyn-Schmiede-

berg's Ard1. f. Exp. Path. u. Pharm. 

1933 3. 
Flar1daca: La Riforma }..fedica 1933. 38. 

Indovina: Biochem. Zschr. 1933. 3--4. 

S11rá11)'i: 0. H. 1934. 5. 
Samp')·o, J\faroles és Lafuente: Endokri· 

nologie 1934. 1. 

Jagic: 1{ed. Klin. 1934. 13. 
de Candia és Erola: ~a 1fedicina lbera 

1934. 31. 
Störmer: lvfünch. 1fed. Wschr. 1934. 19. 

Bernhardi, Hermann: Verhandl. d. Ges. 
;nn Med. 1934. 46. 

Paschkis és Schwo1111er: Med. Klin. 
\V'schr. 1934. 27. 

Fiandaca és·Capi::.::.i: Endokronologie Bp. 

1934. 5. 
Roch, De1nole, Durhoi.rl: Bull. mém. 

soc. méd. hop. 1934. 50. 
Demole: Helvetica 1fedica Acta 1934. 1. 
He•rma1111: 0. H. 1934. 29. 
Pál: Ars lvfed. 1934. 12. 
Karl: Arch. f. Verdauungskrankheiten 

1934. 56. 
Eng: Zbl. f. Gyn. 1934. 'IS. 
Fiandaca: Biochim. e ter. sper. 1934. 21. 

Sellei: 0. H. 1935. 2. 

Bauhe: Fortschr. cl. Ther. 1935. 4. 
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Stenuner: Zbl. f. Gyn. 1935. 8. 
Hermann: Gyógyászat 1935. 20. 
Bauer: Zschr. f. Klin. }.fed. 1935. 1. 

i\ledvei: Zscbr. f. Klin. lvfed. 1935. 1. 

Beck: Therapie 1935. 11. 
iHavro111ati: Zbl. Gyn. 1935. 50. 

Ne111nar11: 1fed. Klin. 1935. 46. 
Sch11r: Wien. Arch. iru1. Med. 1936. 29. 
Torday: 0. H. 1936. 81. 
Patyi: Gyógyászat 1936. 7. 
Schur: Wien. Arch, ion. Med. 1936. 29. 

Stei11: Wien. Klín. Wschr. 1936. 15. 
Ebel és J\fa11t11er: Wien. Klin. Wschr. 

1936. 15. 
N:1rnberger: Zbl. Gyn. 1936. 46. 
Neurnann: Arch. f. Gyn. Bp. CLXII. 1. 

Bauer: 1fed. Klin. 1936. 48. 
Sch11r: Wien. 1fed. Wschr. 1937. 14. 
Januschke: Wien.1fed. Wschr. 1937. 21. 

Herman: Med. Welt 1937. 9. 
B.-:rilari: La Prensa Médica Argentina 

1937. 33. 
Győri: Gyógyászat 1937. 6. 
Díetel: Zbl. f. Gyn. 1937. 12. 

Ka:tfmann: 0. H. 1937. 51. 

Niirnberger: Zbl. f. Grn. 1937. 29. 
Bauer: Wien. Klin. WsdlC. 1937. 36. 
Schur: Wien. 1fed. Wschr. 1938. 10. 

Haynal: 1fagyar Orvos 1938. 11-12. 
Török: Magy. Orvosi Archív. 1938. 2. 

J1desz: Gyógyászat 1938. 27-28. 
F6rizs: 0. H. 1939. 35. 
Géth: 0. H. 1939. 41. 
We11re és Grar1:::11er: Klin. Wschr. 1939. 

41. 
Kup: Frankfurter Zschr. f. Pathologie 

1939. 53. 
lnceday: Dermatologica 1939. 2. 
Hoff.Shaby: Lancet 1940. 21. 

Dzsinich: Orvosképzés 1940. 6. 
S1trányi: 0. H. 1940. 21. 
Sitnon: 0. I-I. 1940. 24. 
Sirnon: 0. H. 1940. 24. 
Sir11kó: Pra.'i:is 1Iedici 1940. jan. és febr. 

Kiss: Orvostudományi l(özl. 1941. 12. 
Berde: Bp. 0. U. 1941. 24. 
Karády és Varga: 0. H. 1941. 43. 
Donhoffer·Greiner~1'\ferkó: 0. H. 1941. 

45. 

DIPANKRIN. 
(Pankreatin és duodenum.) 

Kiss: 0. H. 1928. 37. 
HorváJh: lvfunkaügyi Szemle 1930. 10. 
Hajós: 0. H. 1932. 5. 
Gergely: 0. H. 1933. 77. 
Laczka: 1fagy. Nőgyógyászat 1936. 8. 
Schaffler: 0. H. 1939. 14. 
Ferenc::.i: 0. H. 1941. 29. 

DUODENUM. 

1\lariotti: Arch. Biol. 1936. 368. 

Vándor/fy: 0. H. 1937. 8. 

EPHETONOGEN és 
EPHETONOGEN FORTE. 

(Ephedrin és adrenalin.) 

Haiós: Grak. Orvos Könyvt. 1931. 23. 
Haiós: 0. H. 1931. 51. 

Haiós: Orsz. 1fentőügyi Közi. 1933.1·2. 
Kalocsay: 0. H. 1934. 29. 
Haiós: Orvosképzés 1934. december. 
Hajós: Gyógyászat 1935. 1. 

Osgyáni: 0. H. 1938. 24. 
Pál}: 1Iagy. Nőorvosok lapja 1938. 12. 

EPIPHYSAN. 
(Glandula pinealis.) 

Pre11go1vski: Neurol. Wscbr. 1930. 44. 
C11r11pí: Gyógyászat 1931. 31. 
Les:::cz)'uski és Liebh;rrt: Dermat. Wschr. 

1932. 8. 
So1nf11st: l\.femorie d. Soc. Lombarda di 

Obst. e Gin. 1934. II. 
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Konícs: Klin. Wschr. 1935. l·L 
Engel: Wien. Klin. Wschr. 1935. 38. 
Engel: Klin. Wschr. 1935. 23. 
Takács: 0. H. 1935. 30. 

Tdkács: 0. H. 1935. 828. 
T:tktícs: 0. H. 1935. 16. 
Carl: \X'ien. 1fed. \Vschr. 1935. 37. 
S:::n/ág)';; Ars 1'.ft:d. 1935. 8. 

1'\farburg: \\?icn. Klin. Wschr. 1935. 44. 
Hofsliitt: \X'icn. Klin. Wschr. 1936. 5. 
H11uche11reiter: \'V'ien. Tier3.rztl. 1'Ischr. 

1936. s. 
Engel: \'{fien. Klin. Wschr. 1936. 33. 
j\farburg: \'\'ien. Klink Wschr. 1936. 2. 

Le11ár1: Orvosképzés 1936. 5. 
E1:gel: Klin. Wschr. 1936. 36. 
Kemi:ny: Grógyászat 1932. 34. 
Nolbi}i: Chem. Zbl. 1936. 9. 
Goldberger: G}'Óf,>yászat 1937. 51. 

T(irkh:rn: Endokrino!ogie 1937. 18. 
Engel: Wien. Klin. \X'schr. 1937. 34. 
1l'7 ttlther: 1\fed. Klin. 1937. 22. 
Tr.:z111111a11: Dtsch. Tier1irztl. Wschr. 

1937. 42. 
Lás::ló: Állatorvosi Lapok 1938. 2. 
Tr,1111ma11: Endokrinologie 1938. 2-3. 

HofstiiJJer: Zb!. f. Gy!l-. 1938. 22. 
Fischer: Arch. Int. de Pharmacodynamie 

et Thérapie 1938. LIX. III. 
Lrttteur: Ann. Med. Vet. 1938. XII. 
Sinlia11: Gaz. Tin. 1íed. 1939. 58-59. 
Hel/h,1mmer: 1-fed. Diss. Hannover 

1939. 5. 
KoJ/nnann: Endocrinologie 1940. 22. 
111.:IZ'romali: Fortschr. cl. Ther. 1940. 12. 

GLANDIPOSAN. 
(Thyreoidea és hypophysis p. ant.) 

Fellegi: Bp. 0. U. 1931. -16. 

Sch1nidt: Gyógrászat 1934. 51-52. 
Schaffler: 0. H. 1938. 14. 
Koller: Schweiz. 1'.fed. \'Vschr. 1938. 40. 

GLANDUANTIN-CH. 
(hyp. elülsölebeny.} 

(Chorion gona.dotrop hormon.} 

Gőc::y: Orvosképzés 1930. jun. 

Gőc::y: 0. H. 1930. 31. 

Ke„1ény: 0. H. 1931. 44. 
Hegedüs: Gyógyászat 1931. 42-43. 
Tade111::: Gyn. Polska. 1931. 10-12. 

Gerh.rtrdt: Gyn. Polska 1931. 10-12. 

iH.:1n1feld: Bp. 0. U. 1932. 3. 
C::onic::er: 0. H. 1932. 4. 
S::egö: Gyógyászat 1932. 16. 

S::egö: Gyógyisz.at 1932. 26. 
Gőc::)'.' Orvosképzés 1932. jún. 

Göc::.y: 0. H. 1932. 29. 
Le1::c::)'111ki és Liebh111'dt: Derm. Wschr. 

1932. 8. 

1"\fansfeld: \X1 ien. K!in. Wschr. 1932. 45. 

Stenz: Gyógyászat 1933. 1. 
Fingerhut: Warszavskie Czasopismo 

Lekarskic 1933. 6. 
Stern: Gyógyászat 1933. 28-29. 

Hajós: Orvosképzés 1933. 2. 
Kemé11y: Bp. 0. U. 1933. 26. 
S::egö: Therapi::t 1933. 6. 
S::.egö: 0. H. 1933. 40. 
Zisch: Przegl. Derm. 1934. 1. 

Göc::y: 0. H. 1934. 11. 
Reichelt: Wien. 1fed. Wschr. 1934. 26. 

S::athmáry: 0. H. 1934. 29. 
Kriesch: Zbl. f. Gyn. 1934. 40. 
Török és Neufeld: Klin. Wschr. 193-1. 

35. 

Kel1ner: Gyógyászat 1934. 51-52. 
Ku11c::: Bp. 0. U. 1934. 39. 

J\1'1111/eld: 0. H. 1934. 49. 
K~tnter, B:111er, Kl:1w:1111: ]. Am. 1Ied. 

Ass. 1934. 26. 

Fekete: Orvosképzés 1934. dec. f. 
I\.unc::: 0. H. 1934. 51. 

H,1jós: Orvosképzés 193·L tvi Polikli· 

nikai sz. 
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Kot11!c1 és Dapsy: 0. 1-f. 1935. 20. 

An•ay: 0. H. 1935. 21. 
J"\Iatits: 0. H. 1935. 22. 
Heru1anr:: Gyógyászat 1935. 20. 
L:ís:;fó: Thcrapia 1935. 5. 

Dobs::ay: D. 1L \X1• 1935. 28. 

Bak' 0. H. 1935. ,II. 
H.zh11: lvfitteilungen <les Ver. d, Kassen· 

iirztlichcn Vcrcine 1935. 10. 
Engel: \\!ien. Klin. Wschr. 1935. 38. 

Fr,u1kl: Ars. 1fed. 1935. 11. 
G~rka: Honvédorvos 1935. 'Í-6. 

Schu•.rtr::: \'\1 icn. 1-fcd. \\Yschr. 1935. 4·L 
Schttchter: La Péd, Pratiquc 1935. 4, 

fL1jó1: 0. H. 1936. 10. 

Hajós: Gyógyászat 1936. 9. 
.l\r.:l1uísy: Bp. 0. U. 1936. 51. 
Lehner: Gyógyászat 1936. 5. 

Zollsch:ín: Btirgy. Ural. Ven. Sz. 1936. 12. 
Engel: Bp. 0. l.T. 1936. 24. 
Belák: 0. H. 1936. 27. 
J\7eur,1th: Wien. Klin. \'Vschr. 1936. 25. 

Liebu:„u:n: 0. H. 1936. 34. 
Lé111írt: Orvosképzés 1936. 5. 

G,;J: 1fa.!'.;}·ar Orvos 1936. 9. 
Fekete: Bp. 0. U. 1936. 35-36. 

D:i]Jsy: 0. H. 1936. 48. 
1\iikló.r: Orvosképczés 1936. 5. 

Schíichter: Endocrin. Gyn. Obst. 1936. 4. 
flennart: 1fed, Welt 1937. 9. 

FiJcher: Klio. Wschr. 19?>7. 9. 
f/egedii1: 0. H. 1937. 5. 

Her1Jt:111: Rad. Rundsch. 1937. 7. 
S:;i:,f!.Ö: Therapia 1937. 9. 

Kallede)': Zbl. f. Grn. 1937. l·L 
Fle.rch: Ars. 1-!cdici 1937. 6. 

Fr:t11keh: 1-fitt. 1Jcd. 1937. 9. 
1\1t1/pica: Ass. Pubi. 1938. 28. 

Schar111a11. Zbl. f. Gyn. 1938. 18. 

Dóc::y: Bp. 0. U. 1938. 19. 
Dóczy: Btirgy. Ural. \Tcn. Sz. 1938. 1. 

B.-:k: Ber. 1938. 41. 
Liebma1111: 1.fagyar Orvos 1938. 10. 

Lh·bmd;;11: 0. H. 1938. 36. 

1\I:11ufe1ld: Gyógyászat 1938. 5. 
Liebn:.:u111: 1'.{agyar Orvos 1939. 10. 
Böh1!1: Bőrgy. Urol. Vcn. Sz. 1939. 7-8. 
Bug)'i: Archiv. f. Gyn. 1939. 1. 

]'.T,zg)': B6rgy. Urol. Ven. Szemle 1939. 1. 

Sch:1/Jler: 0. H. 1939. 16. 
Liebnuu1n: 0. H. 1938. 36. 
Török: J\L Orvosi Archívum 1939. 2. 

Bugyi: Zbl. f. Gyn. 19,iO. 1. 

Schmidt: 1fagy. Urotog. 1941. 2. 
1'1:tlolcsy: Nt'iorvos~ik Lapja 1941. S. 

GLANDUBOLIN. 
(Tüszőhormon.) 

1\f,z11sfeld: 0. H. 1928. 16. 

S:::i',~ij: Gyógyászat 1928. 40. 
Prr;/;Jtl:er: 0. H. 1928. -19. 
Roht1n.u111: 0. H. 1928. 49. 
1"\Ia11sfeld: Gyógyászat 1929. 4. 
1"\I1111sfeld: 0. H. 1929. 4. 
Rutich: Endokrinologie 1929. -1. 
SciJ1i11des: Gyógyászat 1929. 20. 
Fogel: Gyógyászat 1929. 24. 

Singer: Gyógyászat 1929. 26. 

Fri/des: Gyógyászat 1929. 42. 
K,1t::: \X'ien. 1.fed. Wschr. 1930. 11. 

Földes: Gyógyászat 1930. 16. 
Földes: Gyógyászat 1930. 16. 
S:;egő: Gyógyászat 1930. 29. 
Afii!ler: Verhand. J. ung. :\rztl. Gcs. 

1930. 13. 
1)tfrkus: Gyógyászat 1930. 48. 

S::egö: Gyó,t.>yászat 1930. 49. 
Be11ed.:k: Gyógyászat 1931. ·l7. 
S::'1Jhrn:fry: 0. H. 1931. 'Í3. 
Art'ay: Bcr. ges. Phys. Exp. Phar. 

1931. 9. 
Les::c:;ynski és Liebharl: Dermat. Wschr. 

1931. 33. 
Gerhardt: Gincko!ogija Polska 1931. 

10-12. 
J.:eller: Gineko!ogija Polska 1931. 

10-12. 
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Pighi11i és Rivabe//a: Endocrinology 
1931. 15. 

bilkei Pap: 0. H. 1931. 43. 
Hegedüs: Gyógyászat 1931. 42-43. 
Singer: Gyógyászat 1932. 6. 
Szegő: Gyógyászat 1932. 26. 
Árvay: 0. H. 1932. 50. 
Krcselics: Orvosképzés 1932. jún. 
Leszczynski és LiebhardJ: Dermat. Wschr. 

1932. 8. 
Haíós: Orvosképzés 1932. 5. 
LeszczJ11ski: Zbl. f. Haut u. Gschkr. 

1932. 11. 
Gőc::y: Orvosképzés 1932. 

Gromadzki: Ginekologja Polska 1932. 
4-6. 

Fingerh11J: Warszavskie Czasopismo 
Lekarskie 1933. 6. 

Szegő: Therapia 1933. 6. 
flfiklós: Zbl. f. Gyn. 1933. 3. 
Schernhardt: 0. H. 1933. 13. 
Hajós: Orvosképzés 1933. 2. 
P/aschkes: Wien. Klin. Wschr. 1933. 10. 
Lieb1nan11: 0. H. 1933. 32. 
Árvay: Endokrin. 1933. Bd. 13. 
Ka1z: Ther. d. Gegenw. 1933. 6. 
Gobbi: Bp. 0. U. 1933. 47. 
Scipiades: 0. H. 1933. 40. 
Raisz: Gyakorló Orvos Könyvtára 

1933. 33. 

Fá1yol: 0. H. 1934. 3. 
Fogel: Thempia 1934. i. 
Afansfeld: Gyógrászat 1934. 24. 
Sebeit=: Wien. 1'.fed. Wschr. 1934. 8. 
Hegedüs: 0. H. 1934. 14. 
Gőc::y: O. H. 1934. 11. 
Heeb: Wieo. Med. Wschr. 1934. 18. 
JF'eirs: Wien. 1fed. Wschr. 1934. 19. 
Fekete: 1'.fagyar Nőgyógyászat 1934. 5. 
Adler: Die tiigl. Pra.'i'.is 1934. 5. 

ReichelJ: Wien. 1fed. Wschr. 1934. 26. 
S::alhmáry: 0. H. 1934. 29. 
Selmeci: Therapia 1934. 8. 
Dietel: Wicn. 1fed. \\'schr. 1934. 48. 

l•lovák: Wien. 1fed. Wschr. 1934. 35. 
Török, Neufeld: Klin. Wschr. 1934. 35. 
Kuncz: Bp. 0. U. 1934. 39. 
Kellner: Gyógyászat 1934. 51-52. 
Kocsis: Gyógyászat 1934. 33-34. 
Not'ák: Med. Klin. 1934. 33. 
Heidler: Wien. Med. Wsdu. 1934. 37. 
Kovács: 0. H. 1934. 51. 
Feke1e: Orvosképzés 1934. december. 

Gál: Bp. 0. U. 1934. 46. 
Tö,ök: 0. H. 1935. 9. 
Kovács 0: H. 1935. 20. 
Árvay: 0. H. 1935. 21. 
1\faJils: 0. H. 1935. 22. 
Engel: Klin. Wschr. 1935. 23. 
Lá.rzló: Therapie 1935. 5. 
Oskar: Ars Medici 1935. 1.. 

László-Dobszay: D. M. W. 1935. 28. 
Göczy: 0. H. 1935. 33. 
Engel: Wien. Klin. Wschr. 1935. 38. 
Bak: 0. H. 1935. 41. 
Scipiades: 0. H. 1935. 36. 
Schwarz: Wien. 1fed. Wschr. 1935. 44. 

Felix: Zbl. f. Gynak. 1935. 50. 
i\wns/cld: 0. H. 1935. 40. 
Heidler: Wien. 1fed. Wschr. 1935. 43. 
Lehner: Gyógyászat 1936. 5. 

Haynal: TI1erapia 1936. 5. 
Steru: Gyógyászat 1936. 35-36. 
Varga: 0. H. 1936. 24. 
Usz/6: Zbl. f. Gyn. 193§. 12. 

Liehn1ar111: 0. H. 1936. 34. 
Gál: 1-fagyar Orvos 1936. 9. 
Dapsy: 0. H. 1936. 48. 

bilkei Pap: 0 H. 1936. 49. 
Fekete: Bp. 0. U. 1936. 35-36. 
Basch és Jfl'ef11mai1n: Gyógyászat 1936. 41. 
Jfl'ilheim: 0. H. 1936. 19. 

Fekete: Orvosképzés 1936. 6. 
Nicolesc11 és Lupescu: Clujul 1fedical 

1936. 4. 

Imre: Orvosképzés 1936. 4. 
Sch.-techter-Nanay: Clujul 1fedical 1937. 1. 
Zárday: 1fagyar Orvos 1937. 5. 
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Kallcdey.- 0. H. 1937. 6. 
Várkonyi: Gyógyászat 1937. 35-36. 
Hegediis: 0. H. 1937. 5. 
Bal6 és Purjesz: 0. H. 1937. 17. 
B.-tló és P11rjesz: 0. H. 1937. 25. 
Dóczy: Börgr. Urol. Ven. Sz. 1937. 1. 
Török: Gyakorló Orvos Könyv. 1937. 41. 
Th11ry: 0. H. 1937. 17. 
S:::egő: Therapia 1937. 4. 

Árvay: Orvosok és Gyógyszerészek Lapja 
1937. 8. 

ScheiJ::: Wien. Med. Wschr. 1937. S. 
Sschaffler: 0. H. 1938. 11. 
Gödény: 0. H. 1938. 23. 
Sh11011: Gyógyászat 1938. 30. 
Török: Magy. Orv. Arch. 1939. 2. 
Szarka: 1-f. Nőorvosok Lapja 1939. 3. 

Szodoray: Börgy. Ural. Ven. Sz. 1940. 4. 
AfoJ11ár: Orvosképzés 1940. 4. 
Egyedi és Levendel: Gyógyászat 1940. 42. 
Pá.s::tor: 0. H. 1940. 17. 
Szederay: M.:1gy. Orvos 1940. 10. 
Grós:::: Szemészet 1941. IV. 
Pá1kay: Zbl. f. Gyn. 1942. 5. 

GLANDUCORPIN. 
(Progesteron.) 

Kahr: Med. \Vschr. 1938. 5. 
jiJansfeld: Gyógyászat 1938. 5. 
Árvay: Gyógyászat 1938. 20-21. 
Liebmann: 1fagy. Orvos 1938. 10. 
Tscherne: Zbl. f. Gyn. 1938. 21. 
Liebmann: 0. H. 1938. 36. 
Schaff/c,.. 0. H. 1939. 16. 
)\úuufeld: 0. H. 1939. 15. 

Lajos: 0. H. 1939. 25. 

GLANDUITRIN. 
(Hypophysis hátsólebeny.) 

.t"1dler: Orv. Lapja 1912. 23. 
Ertl: Orv. Lapja 1912. 37. 

Teleky: Wien. Med. Wschr. 1912. 45. 
Charlo1Jenb11rg: Berl. Klin. Wschr. 

1912. 48. 
11fés:::áros: Bp. 0. U. 1913. 2. 
11fátyás: 0. H. 1913. 17. 
Nádory: Szül. és Nőgyógyászat 1914. 1. 

Singer: Gyógyászat 1914. 16. 
Fekete: 0. H. 1914. 
S:::egö: Grógyászat 1916. 30. 
Singer: 1fagy. Orvos 1923. 10. 
Brill: Bp. 0. U. 192·1. 30. 
Páli: Bp. 0. U. 1924. 30. 
B11rger: Bp. 0. U. 1925. 1. 

Petschauer: Wien. Klin. \Vschr. 1927. 38. 
Bigslma: 1íededeelingen 1925. 10. · 
Ta11ber: Wien. Klin. Wschr. 1925. 52. 
Singer: Gyógyászat 1926. 26. 
Lőrincz: Gyógyászat 1927. 14. 
Németh: Therapia 1927. 23-24. 
Kot1áts: Gyógyászat 1927, 36. 
Köh/e,: Zbl. f. Gyn. 1927. 48. 
Rose111h.zl: Zbl. f. Gyn. 1928. 29. 
Eisler: Wien. Klin. Wschr. 1925. 42. 
f•Ír:ossy: 0. H. 1928. 10. 
11fansfeld: 0. H. 1928. 16. 
Ranschburg: 1{agyar Orvos 1928. 21. 
Gerlóczy: Bp. 0. U. 1928. 26. 

Lorenz: 0. H. 1928. 30. 
Böh111: Gyógyászat 1928. 32. 

Páli: Orvosképzés 1928. 31. 
K1Jncz: Bp. 0. U. 1928. 37. 
Kuncz: 0. H. 1928. 44. 
Benhoi•ics: 0. H. 1929. 12. 
Hajós: Gyógrászat 1929. 12. 

Engen: Klin. Wschr. 1929. 13. 
1\fatoicsy: Orvosképzés 1929. 15. 

B.1rát: 0. H. 1929. 23. 
Göc::.y: 0. H. 1929. 28. 
S:::etueh: Zbl. f. Gyn. 1929. 29. 
f•t1101sy: 0. H. 1929. 37. 
K1111ze, Pdlócsy: 0. H. 1929. 45. 
Probstner: 0. H. 1929. 48. 
Pólya: Therapia 1929. 22, 

Jánossy és Simon: 0. H. 1929. 37. 
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Berde: 0. H. 1929. 5. 
]ánoss)': O. H. 1929. 37. 

. . . , " 1c19 Györg)': Organotherapw.1 t:rtestto '/- · 

VII. sz. 

1,. óntt)': Compte.Rendu 1929. XIL 

Singer: Gyógyászat 1929. 26. 
Schulc:::: O. U. 1930. 22. 
p,11111 c:::: Gyógyászat 1930. 24-25. 

Schiirger: O. H. 1930. 28. 
i1fatoics)'.' Bp. 0. tJ. 1930. 29. 
Bak!rc.r: Zbl. f. Gyn. 1930. 7. 
,·lrmentano: Gyógy:.í.szat 1930. 32. 
Sch;ff: Gyógyászat 1930. 39. 
S:::tehló: Orvosképzés 1930. 5. f. 
B;lf•Ílh: Organother. Értesítli 1930. 

K.endi': Gyógyászat 1930. 20. 
IF'.t!tner: :t-,fschr. f. Kindhk. 1930. 

Fekete: Endokrinol. 1930. 4. 
Schey: Zbl. f. Grn. 1931. l·i. 

Földes: ~fagy. Orvos 1931. 7. 

Fekete: Grógy:iszat 1931. 2. 

10. 

-!7. 

Bö.r:::e: Vidéki Orvosok és Gyógyszeré· 

szek lapja 1931. 3. 

11.:jó.r: Gynkor!ó Orvos Könrv. 1931. 23. 

S:::tehló: Bp. 0. U. 1931. 22. 
Fekete: Orvos tud. Szemle 1931. 6. 
Konrád: Gyógyiszat 1931. 29. 
Stern: Gyógyászat 1931. 38. 
Fekete: 0. H. 1931. 25. 
B::kos: 0. H. 1931. 30. 
Bös:::e: Zbl. f. Gyn. 1931. 45. 
Bősze: 0. H. 1931. ·14. 
B1111edek: Bp. 0. U. 1931. 51. 
Tangl: Biochecn, Ztschr. 1931. 5-6. 
Ft:kete: Endokrin. 1932. 1-2. 
j.i11ossy: Vidéki Orvosok és Gyógyszeré-

szek Lapja 1932. 1. 

S:::tehló: Zbl. f. Gyn. 1932. 16. 
Schiirger: Orvosképzés 1932. 2. 
Btricoi1:11111 és Lupescu: Praxis 1fedici 

1932. 7. 
K.011rád: Gyógyászat 1932. 28-29. 
Frig)'e.ri: Orvosképzés 1932. 2. 
3,,j:1S;;: Bp. 0. U. 1932. 26. 

S:::ellö: Orvosképzés 1932. VI. hó. 
B:írsony: Gyógyászat 1932. 38. 
S;;tehló: 0. H. 1932. 29. 
Beiu'dek: 1.fagy. Nögyógy<Íszat 1932. 3. 

Kiss: 0. H. 1932. 39. 
T.:.rnády és S;;~'.kely: lvfunkaügyi Szemle 

1932. 10. 
S:::tehló: Bp. 0. U. 1932. 37. 
Ki.rs: Orvosképzés 1932. -i. 
Szr:m:::ö: 0. H. 1932. 50. 
Jl.'ljda: Beitr. zur KL der Tuberculose 

1932. 3-·L 
J'\Ttfrlvry: 0. H. 1932. 50. 
Ff)rrö ts Lend:i1i: Gyóg}«~sz~lt 1932. 43. 

Bárdos.r1·: Therapia 1932. 10. 
S::.teh/ó.: !\!agy. Nőgyógyász:lt 1932. 7. 
Fekete: 1-fagy. Nőgyógyászat 1932. 5. 
Fonyó: Gyógyászat 1933. 4. 
Sten1: Gyógyászat 1933. 1. 
H.ijós: Orsz. 1fentőügyi Közlöny 1933. 

1-2. 
Téri: 1-fonatschr. Ung. ~·fed. 1933. 3-5. 
Fekete: Endokrinologic 1933. 3. 

Pogúny: 0. H. 1933. IS. 

P.íll: 0. H. 1933. 26. 
Bolla: 0. H. 1933. 28. 
]tuuíhy: ,!\fagy. Nligyógyásznt 1933. 5. 
Gáspár: Gyógyászat 1933. 20. 
Stern: Gyógyász<it 1933. 18, 
Frig)'essi: 0. H. 1933. 48. 
Ascher: Gyógyúszat 1933. 35. 
P:íll: Bp. 0. U. 1933. 11. 
Fekete: 0. H. 1933. 50. 
1:em1.:11y: Bp. 0. U. 1933. 26. 
Sch:tlr;;: 0. H. 1933. 49. 
G/)c;;y: Gyógyász:it 1933. 49. 
]dl.::i: 0. H. 1933. ·16. 

B:rd: 0. H. 1934. 3. 
Schey: 1!agy. Niígyógyászat 1934. 1. 

Lipp;:y: Honvédorvos 1934. 1-3. 

Kaló: 0. H. 1934. 6. 
Páli: O. H. 1934. 16. 
111a11sfeld: 0. H. 193-i. 18. 
P.íll: 0. I-I. 193·!. 19. 
Bud: O. I·I. l 93·i. 20. 
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K11cikóu..·11a: Exp. Chem. 1934. 11. sz. 
BatiJwei/er: 0. H. 1934. 9. 
Páli: 0. H. 1934. 5. 
Roboz: Gyógyászat 1934. 20. 
Schey: 0. H. 1934. 22. 
Kiss: 0. H. 1934. 27. 
Hajós: Egészség 1934. 17-18. 
Rosenherg: Therapia 1934. 7. 

Szüts: Magy. Orvosi Archivum 1934. 3. 
iHansfeld: Gyógyászat 1934. 24. 
Petresc11, Papa;;ian és Bérenger: Société 

1fédicale des HopitalL'i: de Paris 
1934. 1. 

Pr1pazia11: Sociétét lvfédicale des Hopi· 
talL"i: de Paris ~934. 2. 

Téri: Gyógyiszat 1934. 29-30. 
Schilling: Gyógyászat 1934. 45. 
Stern: Gyógyászat 1934. 45. 
Bajusz: 0. H. 1934. 45. 
Prochnow: 0. H. 1934. 48. 

Tokay: Gyógyászat 1934. 43. 
Fedele: Med. Welt 1934. 40. 

Recht és Flesch: 0. H. 1934. 51. 
Tó1h: Magy. Orvosi Arcbivum 1934. 5. 

Zemplényi: Orvosképzés 1934. 6. 

Eps1ei11: Orvosképzés 1934. dec. h. f. 
Fon)'ó: Gyógyászat 1935. 5. 
Győry: 11-Iagy. Nögyógyászat 1935. 5. 
Ranschburg: Gyógyászat 1935. 24. 
K11ncz: 0. H. 1935. 6. 
Fekete: 0. H. 1935. 41. 
Rosenth.'1.J: 0. H. 1935. 

RosenJh.-rl: 0. H. 1935. 19. 
Korn1os: Bp. 0. U. 1935. 21. 

Rech1 és Flesch: Zschr. ges. Exp. Med. 94. 
Kovács: 0. H. 1935. 25. 
5zenteh: Orvosképzés 1935. 2. 

Simon: Orvostud. Szemle 1935. 6. 
P11rjesz és Cajághy: 1'fagy. Orv. Arch. 

1935. 3. 
Lendvai: Gyógyászat 1935. 29-30. 

Fonyó: Gyógyászat 1935. 31-32. 
Szenteh: Gyógyászat 1935. 20. 
G;d,ó: 0. H. 1935. 28. 

.Thurn és Ru111bach: 0. H. 1935. 28. 
Rahz: 0. H. 1935. 33. 
R.tt1n611: 0. H. 1935. 
Fedele: 0. H. 1935. 9. 
Fonyó: Gyógyászat 1935. 5. 
Soós: Bp. 0. U. 1935. 20. 
Kiss: 0. H. 1935. 36. 
Aferétey: Duna.T. Gy. Orv. Köz. l. é. 

1935. !. 

Tho1nas: Bp. 0. U. 1935. 44. 
SJingly: lifagy. Nögyógy. 1935. 6. 
Ujs:::tís;;y: Gyógyászat 1935. 40. 
Hollósi: 0. H. 1935. 36. 
Kostyál: 1'L med. Wschr. 1935. 23. 
Stief: Gyógyászat 1935. 48. 
Fonyó: Gyógyászat 1936. 3. 

Heidler: Wien. Klin. Wschr. 1936. 2. 

Baráth: D. med. \Vschr. 1936. 2. 
Ze1nplé11)'i: Orv. Gyógysz. Lapja 1936. 3. 
Bodrogi: 0. H. 1936. 17. 
Forró és Lendvai: \"Xi'ien. Klin. \Vschr. 

1936.11. 

Bösze: Orv. Gyógysz. L'lpja 1936. 5. 
Fekete: Bp. 0. U. 1936. 35-36. 
Stern: Gyógyászat 1936. 35-36. 
.1"1radszky: 0. H. 1936. 45. 
Sövényházy: 0. H. 1936. 44. 
lAczka: lvfagy. Nőgyógyászat 1936. 8. 

Heidler: Wien. M. Wschr. 1936. 30. 
Heidle-r: Med. Wschr. 1936. 39. 

Nicolescu és Lupescu: Cluj. Med. 1936. 4. 
Nicolesc11 és lliesctt: Rcv. 0. Gín. P. 

1936. 2. 
Pólya: Therapja 1936. 11. 

Stux: Magy. Nőgyógyászat 1936. 10. 
StambergL'r: Borsod-lvfiskoki Orvos· 

Gyógysz. E. Könyve 1936. 16. 
Nánásy: Orvosi Ujság 1936. 51. 
L11pesc11: Rev. Obst. G. P. 1936. 2. 

Fekete: Orvosképzés 1936. 6. 
Stróbl és D11br1:1nszk)': Magy. Nőgyógy. 

1936. 12. 
,;1/v1áss)' és Bodrogi: Orvosok, Gyógr. 

Lapja 1937. 4. 

9 
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ltft111sfeld: 0. H. 1937. 10. 
Fóri::s: 0. H. 1937. 30. 
Kalledey: Zbl. Gyn. 1937. l·Í. 

Lóránd: 0. H. 1937. 20. 
Pásztor: Gyógyászat 1937. 35-36. 
Györy: Magy. Nögyógy. 1937. 3. 
Pnp:c:ian és Corns,1: Bull. e. 1viérn. Soc. 

Med. 1937. 3. 
Not1ák: Magy. Nőgyógy. 1937. 1.. 
Fonyó: Gyógyászat 1937. 3. 
Lumnilzer: Orv. Gyak. K. 1937. 51. 
fleidler: Med. Klin. 1937. 26. 
. Arv.„y: Zentr. f. Gyn. 1937. 51. 
N:ínásy: Gyógyászat 1937. 37. 
Kuchárik: 0. H. 1937. 37. 
Spirkó: 0. H. 1937. 42. 
Spirkó: Gyógyászat 1937. 37. 
Fekete: 0. H. 1938. 17. 
FekeJe: Bp. 0. U. 1938. 41. 
Liebmann: 0. H. 1938. 7. 
hfezey: Gyógyászat 1938. 8. 
Végh: Magy: Orvosi Ardüvum 1938. 1. 

Fonyó: Gyógyászat 1938. 18. 
Perémy: Orvosképzés 1938. 2. 
Kramár és Blazsó: Klin. Wschr. 1938. 43. 
Baicoianu és Lupescu: Revista Stiintelor 

Medicale 1938. 11. 
llJzés: Gyógyászat 1938. 46. 
1'\fesJer: 0. H. 1938. 37. 
Kuchárik: 1fagy. Orv. Arch. 1938. 6. 
Nagy: Börgy., Urol. és Vener. Szemle 

1939. 1. 

Fekete: O. H. 1939. 4. 
Sellei: Magy. Orv. Arch. 193,. 1. 
Liebmann: 0. H. 1939. 21. 
Simkó: Pra.'i:is Medici 1940. 1. 
Petrovich: Orvos. Közlemények 1940. 2. 

GLANDULAX. 
(Natr. choleinicum, ferm. lacticum, pec· 
tin, pankreatin, duodenum és aloin.) 

Issekutz: 0. H. 1933. 22. 

GLANDUOVIN. 
(Petefészek·kivonat.) 

GLANDUOVIN CUM ARSENO. 
(Petefészek.kivonat és arsen.) 

Th11r11-RrJinb.1ch: 0. H. 1923. 9. 

Dócz)'.' O. H. 1923. 51. 
Szegő: Gyógyászat 1924. 11. 
Balogh: Bp. 0. U. 1925. 13. 
Fogel: Gyógyászat 1926. 28. 
.Afansfeld: 0. H. 1926. 16. 
J\!ansfeld: 0. H. 1926. 44. 
Hudover11ig: Viata 1íedicala 1937. 5 . 
Thurzó: Fortschr. d. Ther. 1927. lS. 

Rutich: 0. H. 1927. 35. 
Szegő: Gyógyászat 1928. 13. 
B11zási: Gyógyászat 1928. 26. 
Afatolcsy: Praxis 1fedici 1928. 12. 
Kellner: Gyógyászat 1928. 36. 
Szegő: Gyógyászat 1928. ·iO. 
Bonis: 0. H. 1928. 45. 
t'. Rutich: Endocrinol. 1929. 4. 
Stanca: Clujul 1fedical 1929. 4. 
Pfeifer: Gyógyászat 1929. 40. 

Gőc:y: Gyógyászat 1929. 15. 
Vásárhelyi: 0. H. 1929. 41. 
Neuber: 0. H. 1929. 44. 
Cserey-Pechány: Zbl. f. Chirurgie 

1930. 13. 
Venetianer: Gyógyászat 1930. 31. 

Klein: Gyógyászat 1930. 43. 
Rózsa: Bp. 0. U. 1930. 18. 
Balogh: Pharmakotherapiai Értesítő 

1930. 40. 
S:::egö: Gyógyászat 1930. 49. 
Kováo: 0. H. 1931. 8. 
.An•.1y: Berichte ges. Physiol. exp. Pharm. 

1931. 9. 
Bakács: Orvosképzés 1931. 5. 
Benedek: Gyógyászat 1931. 47. 

Schönfeld: Gyógyászat 1931. 24. 
Lengyel: Clujul 11edical 1931. 5. 

Ze111pfé11i: Orvosok és Gyógyszerészek 

Lapja 1931. 11. 
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Pap: 0. H. 1931. 43. 
A,vay: 0. H. 1931. 50. 
Frigyesi: Orvosképzés 1932. 2. 

ltittJschenbacher: Orvosképzés 1932. 3. 

Göczy: Orvosképzés 1932. 4. 
Szegő: Gyógyászat 1932. 26. 
Neuber: Dermatológiai Társulat ülései. 

1932. II. k. 
Thurzó: 1Jagy. Nőgyógyászat 1932. 4. 

Hajós: Orvosképzés 1932. 5. 

Vajda: Beitr. z. KI. der Tuberrulose 
1932. 81. 

Stern: Gyógyászat 1933. 2. 
Oláh: Klin. 1íbl. f. Augenheilkunde 

1933. január. 
lJeb1na1111: 0. H. 1933. 32. 
Nagy: Therapia 1933. 8. 

Hajós: Orvosképzés 1933. 2. 

Schernhardt: 0. H. 1933. 13. 
Nagy: Psych. Neurolog. Wschr. 1933. 6. 
Stern: Gyógyászat 1933. 28-29. 
Liebmann: 0. I-I. 1933. 32. 
Nagy és J\larkovits: Therapia 1933. 8. 
Hajós: Orvosképzés 1933. 2. 
Fogel: Therapia 1934. 1. 

Kern: Bp. 0. U. 1934. 18. 
fleidler: Wien.1fed. Wschr. 1934. 30·31. 
Kocsis: Gyógyászat 1934. 33-34. 
Fogel: Therapia 1934 1. 

Török és Neufeld: KI. \X„schr. 1934. 35. 
Sellei: Arch. D. Pharmazie 1934. 5. 
Gál: Bp. 0. U. 1934. 46. 
Sch1nid1 és Kellner: Grógyászat 1934. 

51-52. 
Luis: Rev . .hfed. Cubana 1935. 8. 
Pás::tor 0. H. 1936. 7. 
Lehner: Gyógyászat 1936. 8. 

Parhon és Cahane: Bull. et 1fém. de la 
Sect. d'endocrin 1936. 1. 

Imre: Orvosképzés 1936. 4. 

Sellei: Wien. 1fed. \\7schr. 1936. 26. 
Slern: Gyógyászat 1936. 35-36. 
Bakács: Zbl. f. Gyn. 1936. 10. 
R.1zgh1: 0. H. 1936. 31. 

Alföldy: Monats. f. Ohrenh. 1936. 11. 
Szép: Orvosok és Gyógyszerészek Lapja 

1937. 4. 

Jancsó: Bp. 0. U. 1937. 42. 
Alföldy: 0. H. 1937. 18. 
S::egő: Therapia 1937. 4. 

Szegő: Therapia 1937. 4. 

Kocsis: Dtsch. Med. Wschr. 1938. 36. 
Sellei: ]\.{. Orvosi Archivum 1939. 1. 

Németh: 0. H. 1941. 40. 
Pátzay: Zbl. Gyn. 1942. 5. 

HAEMOSTOP. 
(Corpu.s luteum, epiphysis, thymus és 

hypophysis p. ant.) 

Szondi: Gyógyászat 1926. 3. 
Blum: Gyógyászat 1926. 4. 
S::.1bó: Gyógyászat 1926. 33. 

V~ogel: Wien. Klin. Wschr. 1926. 47. 
Hegedüs: Gyógyászat 1928. 6. 
B/eier: Gyógyászat 1929. 7. 
Gerhardt: Ginek. olska 1931. X-XIL 
N:ídory: 0. H. 1932. 50. 

Zaleski: Nowony Lekarskie 1933. 3. 
Gőcz)': Gyógyászat 1933. 49. 
Akler: Die tligl. Praxis 1934. 5. 

Stern: Gyógyászat 1934. 45. 
Kocsis: Gyógyászat 1934. 33-34. 
Kuncz: Bp. 0. U. 1934. 39. 
Sting/y: Magy. Nőgyógyászat 1935. 6. 
Liebmann: 0. H. 1936. 34. 

Goldschmidt: Ther. d. Gegenw. 1937. 78. 
Kocsis·Hasskó: Wien. Med. Ws<l1r. 

1938. 45. 

HORMOGLAL'ID ANDROL.. 
(Thyreoidea, hypophys. pars. ant., testis, 
pankre:is, calc. lactophosph. yohimbin.) 

Aliiller: Wien. Med. Wschr. 1931. 38. 
Gorka: Hor!védorvos 1935. 4--6. 
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HORMOGLAND T. 0. H. 
(Thyreoidea, hypophysis, ovarium.) 

Hollós és Links::: Orvosképzés 1929. 4-5. 
Neuber: Derm. Wschr. 1930. 15. 
Predescu-Rion: Gynecologie sí Obstetrica 

1933. 7-8. 
Schaff/en 0. H. 1937. 48. 

HORMOGLAND T. 0. S. H. 
(Thyreoidea, ovarium, cortex gland. 

supraren., hypophysis.) 

J11s1u1: Gyógyászat 1925. 26. 
Gyárfás: Gyógyászat 1927. 17. 
Hudovernig: Psych.-Neurol. Wschr. 

1927. 13. 
Gavrilá: Clujul Medical 1928 1. 

'A!utschenbacher: Orvosképzés 1932. 3. 

Schlecht: Münch. Med. Wschr. 1934. 16. 

Adler: Wien. Klin. Wschr. 1934. 29. 
Gabriel: Wien. Med. Wschr 1937. 47. 
Szalágyi: Ars Med. 1937. 7. 
Schaff/er: 0. H. 1938. 14. 
V a.r: Gyógyászat 1939. 1. 

HORMOGLAND T. t. S. H. 
(Thyreoidea, testis, cortex gland. supra

ren., bypophysis.) 

Vas: Gyógyászat 1925. 24. 
Törzs: Magyar Orvos 1926. 9. 
Gyárfás: Gyógyászat 1927. 17. 
Horváth: Gyógyászat 1927. 40. 
Bárczi: Gyógyászat 1928. 44. 

Schernh::trdt': 0. H. 1933. 3. 
Mm·gieJ: Therapia Nowa 1934. 4. 

Gabriel: Wien. Med. Wschr. 1937. 47. 
Nie10: La Cronica Medica 1938. 
Oláh: Orvosképzés 1939. 2. 

HORMOGLAND 
TONICUM FEM. 

(Thymus, thyreoidea, bypophysis p. ant., 

supraren, ovarium, mamma és cerebrum.) 

Schiff: 0. H. 1927. 12. 
Bakody: Psych.~Neurol. Wschr. 1927. 2. 
Stief: Gyógyászat 1927. 49. 
Neuber: 1vfagy·. Derm. Társulat ülései 

1930-32. II. köt. 
Bakács: Orvosképzés 1931. 5. 
Berczeller: Gyógyászat 1934. 27-28. 

HORMOGLAND 
TONICUM MASC. 

(Thymus, thyreoidea, hypophysis p. ant., 

supraren., testis, cerebrum.} 

Schiff: 0. H. 1927. 12. 
Bene: Gyulai 1L Kir. Áll. Kórház évi 

jelentése 1929. 
DeuJSch: Bőrgy. Urol. Ven. Sz. 1930. 12. 
Wagner: 1fünch. 1.fed. Wschr. 1932. 49. 
J\fargiel: Therapia Nowa 1934. 4. 

Farkat/: Folia 1vfedica 1934. 25. 

HYPOPHYSIS PARS 
POSTERIOR PUL VIS. 

Jánossy: 0. H. 1929. 37. 
Baráth: Klin. Wschr. 1929. 13. 
Baráth: 0. H. 1929. 23. 
Koralewski: 0. 1-I. 1931. 23. 
H enkelom~Siege11beck: Neederl·Tijdschr. 

Geneesk. Ill. 1931. 38. 
König és Sándor: Orvosképzés 1932. 

okt. különfüzetéböl. 
Jánossy: Vid. Orvos és Gyógysz. Lapja 

1932. 1. 
Forró: 0. H. 1933. 36. 
Gerő: Therapia 1934. 2. 
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Baráth és IF' .:iner: l(lin. Wschr. 
1934. 11. 

Perémy: 0. H. 1934. 30. 
Adlersberg: Wien. 1fed. Wschr. Nr. 47. 
Uiszászy: Gyógyászat 1935. 40. 
Lederer: Orvos 1936. 5. 
Aradszk)': 0. H. 1936. 45. 
/a11c:só: Bp. 0. U. 1937. 42. 
Sellei-Spiera: 1f. Orvosi Arch. 1939. 1. 

INARSUNIN. 
(Insu!in és arsen.) 

Lévai: Bp. 0. U. 1927. 10. 
Lévai: 0. H. 1927. 14. 
Lévai: lvfed. IG.in. 1927. 29. 
Bo11is: 0. H. 1930. 3. 
Lér1ai: Gyógyászat 1930. 10. 
Hö//lcr: Gyógyászat 1930. 11. 

Hö/fler: Gyógyászat 1930. 11. 
Lévai: 1L U. 1L 1930. 9-10. 
Büchler: 0. H. 1930. 33. 
Lévai: Gyógyászat 1930. 39. 
Lévai: Org. Értesítő 1931. 41. 
Strasser: 1fed. Klin. 1931. 52. 
Horvai: lvfagyar Orvos 1932. 1-2. 
Weisz: Pra."Xis Medici 1932. 4. 

Kra11s~: Orvosi Szemle 1932. 4. 
Gavri/a: Clujul Medical 1932. 1-2. 
Nagy: Psych. Neur. Wschr. 1933. 6. 

Gerlóczy: 0. H. 1933. 6. 

INSULIN. 

11i11zsa: Gyógyszerészi Közi. 1923. 34. 
Török: 0. H. 1925. 39. 
Rohrböck: Orvosképzés 1926. 5-6. 
Lévai, TP' aldbatter és Vámos: Gyógyászat 

1926. 14. 
Török: 0. H. 1926. 17. 
Kallós-JVellisc:h: Gyógyászat 1926. 43. 
Lév.1i: Gyógyászat. 1927. 13. 

Ru1ich: 0. H. 1927. 35. 
Lévai: Bp 0. U. 1927. 10. 
Lévai: Med. Klin. 1927. 29. 
Vogl: lvfagyar Orvos 1928. 14. 
Horti: Gyógyászat 1928. 19. 
Fellegi: 1-fagya.r Orvos 1928. 14. 
Steiner: Gyógyászat 1928. 41. 
Varga: 0. H. 1928. 50. 
J7 arga: Clinical And Laboratory Notes 

1929. 38. 
Haiós: 0. H. 1929. 11. 
Lévai: Gyógyászat 1929. 43. 
fiö/fler: Grógyászat 1930. 11. 

De11tsch: Börgy. Ural. Ven. Sz. 1930. 12. 
Rózsa: Bp. 0. U. 1930. 18. 
Csépai: 0. H. 1930. 3. 
Hori'áth: Munkaügyi Szemle 1930. 10. 
Lév.1i: Mschr. Ung. Med. 1930. 9-10. 
Lévai: 0. H. 1930. 15. 
Lévai: Med. Klin. 1930. 9. 
Lévai: Gyógyászat 1930. 39. 
Surányi és Szalai: Klin. Wschr. 1930. 46. 
Kostyá/: 1Ischr. f. Kinderhlk. 1930. 48. 
Lévai: Wien. Klin. Wschr. 1931. 35. 
Beznák: 1L Orvosi Archivum 1931. 6. 

Stief és T ohay: Zschr. f. d. ges. Neurol. 

u. Psych. 1932. 3-4 . 
Ernst: Gyak. Orvos Könyvt. 1932. 29. 

S1ie/ és Tokay: 0. H. 1932. 31. 
P11der: 1vfschr ung. Med. 1932. 7-9. 
Krém••: Wien. Klin. Wschr. 1932. 49. 
Sauer: Therapia 1932. 9. 

i\Josonyi: Bioch. Zschr. 1932. 4--6. 
Friedrich: Orvosképzés 1933. 5-6. 

Csépai: Munkaügyi Szemle 1933. 7-8. 
Kős::eg és Timár: Gyógyászat 1934. 5. 
Fiandaca: La Riforrna 1'fédica 1934. 
Baum: Gyógyászat 1934. 26. 
Engel: Orvosképzés 1934. 3. 
Schi//: 0. H. 1935. 10. 

Stief: Gyógyászat 1935. 48. 
Kosl)'ál és f17einrich: Arch. f. Kinderw 

heilkunde 1935. 1. 
Angyal és S.1kel: 0. H. 1936. 16. 
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Geiger: Arch. f. Exp. Path. u. Pharm. 

1936. 2-3. 
Klaften: Zschr. für Geb. f. und Gyn. 

1936. 3. 
Fekete: Orvosi Ujs. 1936. 35-36. 
Georgi, S1rauss: Schw. Ar. f. Neur. u. 

Psychiatrie 1937. 39. 
ReiJmann: O. H. 1937. 26. 
Fekete: Bp. 0. U. 1938. 9. 
Reitmann: Psych. Neur. Wschr. 1938. 5. 
Bugyi: 1fagy. Gyógysz.. Társ. Értesítője 

1938. 4. 
Gerendár és BrigJi: !\fagy. Orvosi Arch. 

1938. 3. 
OeJterreicher: 1-fünch. med. \X'schr. 

1938. 18. 
Sellei: Magy. Orvosi Archivum 1939. 1. 

D 1Ama10 és Lomb.1rdi: Med. Klin. 

1940. 5. 

IACTOANTIN. 
(Lactatiós hormon.) 

Dob1zay: Dtsch. Med. Wschr. 1935. 33. 
Bicsérdy: Orvosi dissertatio 1936. 
Ebergényi: 0. H. 1939. 31-32. 
Hazai és S=ántó: 0. H. 1939. 10. 

Bugyi: Zbl. für Gyn. 1940. 1. 

Hazay: Zbl. für Gyn. 1940. 41. 

LUPOVAL. 
(Lupulin, bromisovaleryl carbamid és 

ovarium.) 

Heidler: Wien. Ji..Ied. Wschr. 1935. 43. 
S::alágyi: Wieo. Klin. Wschr. 1936. 12. 

LUTEOANTIN. 
(Serum gonadotrop hormon.) 

/l!a11sfeld: 0. H. 1934. 49. 
Scipiades: 0. H. 1935. 36. 

Reichel1: 1Ied. Klin. 1936. 5. 
Lehner: Gyógyászat 1936. 5. 
Engel: Bp. 0. U. 1936. 22. 
Vorwahl: Zbl. f. Landiirzte 1936. 16. 
Sellei: Korányi Emlékkönyv 1936. 
Lörinc=: 0. H. 1936. 3·L 
Engel: Wien. Klin. Wschr. 1936. 33. 
No:1ak: Wien. Klin. \X'schr. 1936. 40. 
Uebmann: 0. H. 1936. 34. 
Stern: Gyógyászat 1936. 35-36. 
Fekete: Bp. 0. U. 1936. 35-36. 
Fekele: Orvosképzés 1936. 6. 
Engel: Klin. \Vschr. 1936. 36. 
Hegediis: 0. H. 1937. 5. 
I.ieb111a11n: 0. H. 1937. 19. 
Árvay: Magy. Nőgyógyászat 1937. 10. 
LJ.iri11c=: Zbl. f. Gyn. 1937. 38. 
j\fansfeld: Gyógyászat 1938. 5. 
Dubraru=ky és Bla=só: 1L Nőorvosok L. 

1938. 7. 
J\lil:dós: Zbl. f. Gyn. 1938. 6. 
Liebma1111: 0. H. 1938. 36. 
Probstner: Magy. Nöorvos 1938. 9. 
Árvay: Gyógyászat 1938. 20. 
LJebmann: Magyar Orvos 1938. 10. 
Got1sege11: 1'fagyar Orvos 1938. 4. 
1'\fiklós: Zbl. f. Gyn. 1938. 50. 
Bugyi: Arch. Gyn. 1939. 1. 
ErzgelhardJ: Zbl. f. Gyn. 1939. 3. 
Hargita: Orvosképzés 1940. 9. 

Ha=ay: 0. H. 1939. 10. 
Tscherne: Zbl. f. Grn. 1940. 35. 
Ha=ay: Zbl. f. Gyn. 1940. 41. 
Engelhardt: 1fed. Klín. 1940. 40. 
Schmidt: 1L Lirologia 1941. 2. 

LYSASTHMIN. 
(Adrenalin és hypophysis p. post.) 

CJép,'fi: Ther. d. Gegen;vart 1921. 
Sümegi: Bp. 0. U. 1922. 21. 
Dalmady: Bp. 0. U. 1929. 10. 
Fiilöp: 0. H. 1931. 21. 
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P11rjes=: Gyógyászat 193 I. 20. 
Hajós: 0. H. 1931. 51. 
Paul: Gyógyszerészek Lapja 1931. 10. 
S::iile: 0. H. 1932. 23. 
Hajós: Orsz. Mentőügyi Közl. 1933. 1-2. 
Pogány: 0. H. 1933. 18. 
Forró: 0. H. 1933. 36. 
Papp: Bp. 0. U. 1933. 20. 
Zemplényi: Orvosképzés 1934. 6. 
AioJnár: Magyar Orvos 1935. 3-4. 
Kormos: Bp. 0. U. 1935. 21. 
Barlos: Magy. Gyógysz. Társaság Érte-

sítője 1936. 6. 
A1oln:ír: !Yfagy. Orvosi Archív. 1936. 1. 
Nagy: Gyógyászat 1937. 27-28. 
Sch.1/flec: 0. H. 1938. 4. 
Perémy: 0. H. 1940. 30. 

MYOFORT. 
(Biologilag standardizált izomkivonat.) 

Klein és S=enlmihcílyi: Gyógyászat 

1931. 9. 
Za1h11rec=ky: Gyógyászat 1931. 16. 
Farkas: 0. H. 1931. 24. 
Weidlinger: 0. H. 1931. 48. 
He1ényi: Mschr. Ung. 1fed. 1932. 5. 
Hajós: Orvosképzés 1932. 5. 
Rusznyák: Gyógyászat 1932. 52. 
Thurzó: 1.fagy. Nögyógyászat 1932. 2. 
Csépai: 1-funkaügyi Szemle 1933. 7-8. 
Ha1e11Jeld: Gyógyászat 1933. 27. 
Lederer: 0. H. 1934. 14. 
Sivó és Dobo=y: Klin. Wschr. 1934. 45. 
Jeney: 0. H. 1934. 26. 
Last!!1a11: Polskie Arch. med. Wewn. 

1934. 12. 
J7igyázó: 0. H. 1934. 6. 
Lederer: Bp. 0. U. 1935. 4. 
Boros: 0. H. 1935. 4. 
Bauke: Fortschr. Ther. 1935. 12. 
Fröhlich: Wien. Klin. Wschr. 1935. 48. 
Torday: Bp. 0. U. 1935. 51-52. 
Schwart=man: Lancet 1935. 1. 
Z:írday: 0. H. 1935. Sl. 

Ha1cnfe}d: Gyak. Orvos Könyvt. 1936. 
39-40. 

Lehner: Gyógyászat 1936. 5. 
Haynal: 1Iagy. Orvos 1936. 11. 
Lederer: 1fagy. Orvosi Arch. 1936. 6. 
Reitmann: Psych. Neur. ~'schr. 1938. 5. 
Z/trday: 0. H. 1938. 37. 
Bugyi és Hegediis: Zschr. f. Kreislauf-

forschung 1939. 31. 
11• Simon: 0. H. 1940. 23. 
v. Simon: Bp. 0. U. 1941. 14. 
]Hba: 0. H. 1941. 19. 

OVAKLIMAN. 
(Bromovarium, theobromin, calc. !act. és 

papaverin.) 

Siimegi: Gyógyászat 1927. 24. 
Szán1ó: Bp. 0. U. 1927. ·12. 
S=egó: Gyógyászat 1928. 13. 
rr„ar1Jer: Gyógyászat 1928. 16. 
SitnonovitJ: 0. H. 1928. 21. 
S=egő: Gyógyászat 1928. 40. 
Szórády: a gyulai m. kir. Állami kór~ 

ház 1924-1929. évi jelentésébGI. 
Ma11sfeld: 0. H. 1929. 4. 
Traian: Clujul Medical 1929. 5. 
Németh: Gyógyászat 1929. 44. 
Bleier: Gyógyászat 1930. 12. 
S=arhmáry: 0. H. 1931. 26. 
Schönfeld: Gyógyászat 1931. 24. 
Ko1•ács: 0. H. 1931. 8. 
Kovács: 0. H. 1931. 9. 
SzenJkirályi: 0. H. 1932. 25. 
SzenJkirályi: 0. H. 1932. 30. 
Liebmann: 0. H. 1933. 32. 
Adler: Wien. Klin. Wschr. 1934. 29. 
Bercze/Jer: Gyógyászat 1934. 27-28. 

S=erukirályi: 0. H. 1935. 29. 
il!a11sfeld: 0. H. 1935. 40. 
Heidler: Wien. 1.fed. Wschr. 1935. 43. 
i7 árkonyi: Gyógyászat 1938. 2. 
S=ende: Orvosképzés 1938. 4. 
Horváth: Gyógyászat 1941. 14. 
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PANKRIN. 

Klein: Gyógyászat 1927. 6. 
R11Jich: 0. H. 1927. 35. 
Fellegi: 1.fagyar Orvos 1928. 20. 
Vielorisz: 1'.-fagy. Orvosi Arch. 1930. 6. 
Sellei: Gyógyászat 1930. 13. 
Seidner: Gyógyászat 1930. 30. 
Klein: Gyógyászat 1930. 43. 
Hal/a: Ars. Medici 1930. 10. 
Sellei: 1\-f. m. W. 1930. 52. 
Berde: 0. H. 1931. 5. 
SzenJkirái)'i: Gyógyászat 1931. 12. 
Kr.1jcsovics: Gyógyászat 1931. 28. 
Rausch: 1fed. Klin. 1931. 46. 
Fisch111a1111: Fortschr. auf d. Geb. d. 

Röntgenstrahlen 1931. 3. 
Sellei: 0. H. 1931. 1. 

Steiger: Gyógyászat 1932. 22. 

Sellei: Gyógyászat 1932. 22. 
Sellei: Münch. 1fed. Wschr. 1932. •il. 
Szemző: Gyógyászat 1932. 40. 
Nebenfiihrer: Zbt. f. Haut.-Gschltkr. 

1932. 11. 

Sellei: 0. H. 1932. 50. 
Sellei: Therapia 1933. 7. 
Gergely: 0. H. 1933. 47. 
Sellei: Börgy. Urol. Ven. Sz. 1933. 12. 
Se//ei: Therapia 1934. S. 

Horvai: 0. H. 1934. 24. 
Sellei: Börgy. Ural. Ven. Sz. 1934. 2. 
Kir:íly: 0. H. 1934. 51. 
Sellei: Bőrgy. Ural. Ven. Sz. 1934. 11. 
Se//ei: 0. H. 1935. 35. 
Ranschburg: G}•ógyász.at 1935. 75. 
V'ándor/y: 0. I-I. 1935. 28. 
Se//ei: 0. H. 1935. 3. 
Schaffler: 0. 'H. 1936. 29. 
Forró: Gyógyászat 1936. 25-26. 
Kup: 0. H. 1936. 21. 
D6czy: Bőrro·. Ural. Ven. Sz. 1937. 1. 
Afihálkovics: Orvosképzés 1937. 1. 

Sipos: Börgy. Ural. Ven. Sz. 1938. 1. 
Cirh'a, Lengyel, Piicescu: Clujul 1fedical 

1938. 10. 

PARACALS. 
(Mellékpajzsmirigy és calcium.) 

Bleier: Gyógyászat 1934. 6. 
B.'1kács: 0. H. 1934. 3. 
Franki: Wien. Med. Wschr. 1934. 21. 
Sövényhá=y: Orvosképzés 1934. 6. 
Weis.s: Med. Klin. 1935. 23. 
J\1at/.'111sch: Mitteilungen d. Verb. d. 

Kass. Vereine 1935. 9. 
G.1;bo11yai: Orvosképzés 1936. Krepuska 

ldilönfüzet. 
Plenc;;ner: Gyógyászat 1936. 47, 
Wolfran;: Wien. Klin. Wschr. 1936. 47. 
G;'lllai: Bp. 0. U. 1937. 41. 
Gerlóc::y: Bp. 0. U. 1938. 39. 
ReJchel: Wien. Med. Wsd1r. 1938. 34. 
Kilttffler: Ther. d. Gegenwart 1938. 6.
Rechf: Ars :tvfedici 1938. 5. 
If/'inkler: Med. I(lin. 1938. 23. 
Reichel: Wien. Med. Wschr. 1938. 34. 
B.,.,kács: Orvosképzés 1940. 4. 

PARATHYREOIDEA. 

Pineles: Grógyászat 1926. 51-52. 
Haiós: 0. H. 1927. 17. 
Gergely: Therapia 1928. 14. 

Sellei: Grógyászat 1928. 21. 
S11cher: Wien. Klin. Wschr. 1929. 47. 
Sucher: Wien. Klin. Wschr. 1929. 47. 
H.1iós: Immun. All. u. Infkr. 1929. 30. 

Berencsy: 0. H. 1930. 23. 
Berencsy: Orvosi Ujság 1930. 13 
Hai6s: Grak. Orvos Könyvt. 1930. 23. 

H.1;ós: Orvosképzés 1931. 1. 

Sellei: Derm. Wschr. 1931. 51. 

Vaída: Die Tuberculose 1931. 10. 
Vajda: Grógyászat 1932. 16. 
Bakács: 0. H. 1932. 19. 
},far.\.·: 0. H. 1932. 34. 

Haiós: Orvosképzés 1932. S. 

HORMONKÉSZÍTMÉNYEK IRODALMA 137 

Vajda: 0. H. 1932. 43. 
Dienes: Therapia 1932. 12. 
Li11denfeld: Gyógyászat 1933. 41. 
Bakác.s: 0. H. 1933. 3. 
S11cher: Wien. Klin. Wschr. 1933. 4. 
Stern: Gyógyászat 1933. 1. 

Zábor.s;;ky: Orvosképzés 1933. 1. 
Káldor: Gyógyászat 1933. 10. 
Forró: 0. H. 1933. 36. 
Egyed.- Ars. Med. 1934. 6. 
Streimer: Strahlentherapie 1934. 2. 
Kne11cker: Ztschr. f. Stom. 1934. 14. 
Sellei: Gyógyászat 1934. 44. 
Hajós: Orvosképzés 1934. 6. 
Török és Neufeld: Mschr. f. Kinderheilk. 

1934. 2. 

Hollósi: 0. H. 1934. 51. 

Haberler és U7 inkler: Zschr. f. orthop. 
Chirurgie 1935. 3. 

Afathis: Der praktísche Zahoarzt 1936. 5. 

Romann és Les::c:::y11ski: \\'ien. Med. 
Wschr. 1936. 25. 

Scherber: Wien. Med. Wscbr. 1936. 26. 
Hennann: Wien. Klin. Wschr. 1936. -!2. 

Plenczner: Grógyászat 1936. 47. 
Papp: Gyógyászat 1936. 52. 

Bakács: The Medical Press and Circular 
1936. 26. 

Parhon és Schaechter: Bull. 1-fem. Scet. 
d'endocrin 1936. 2. 

Dóc::y: Börgy. Ural. Ven. Sz. 1937. 1. 
Weiser: Wien. Klin. Wschr. 1937. 2. 

Sternberg: Wien. Med. Wschr. 1937. l.:!. 

Gynlai: Bp. 0. U. 1937. 41. 
Bugyi: Gyógyászat 1938. 31-32. 

Scherber: Derm. Wschr. 1938. l·L 
Kecskés: 0. H. 1938. 1 s. 
Ho//ósi: Bp. 0. U. 1938. 18. 
i\fansfeld: 0. H. 1938. 19. 

Papp: 0. H. 1938. 33. 
Sellei: Magy. Orvosi Arch. 1939. l. 

C:::eyda-Pomrnersheitn: Gyógyászat 
1939. !. 

Alföld)·.- Bp. 0. U. 1939. 16. 
Szodoray: Orvosképzés 1939. 4. 
Bakács: Orvosképzés 1940. 4. 
Bakács: Orvosképzés 1940. 3. 

PERHEPAR. 
{Májkivonat.) 

Weisz: Organotherapia értesítő 1928. 2. 

Barla és Jakab: 'O. H. 1928. 50. 
Boros: Orvosképzés 1929. 3. 

Czoniczer: 0. H. 1929. 24. 
Lövinger: Gyógyászat 1930. 5. 

Varga: M. m. W. 1930. 47. 
Varga: 0. H. 1930. 45. 
Varga: Gyógyászat 1931. 13. 
Ra11.sch: O. H. 1931. 8. 
Varga: Gyógyászat 1931. 28. 

Varga: Bp. 0. U. 1931. 40. 
Simkó: Bp. 0. U. 1931. 29. 
Frifz: Magyar Orvos 1931. 1 i. 
Zemplényi: 0. H. 1932. 17. 
JVeisz: Orvosi Szemle 1932. 2. 

Paul és RoJh: Zschr. f. Immunitütsfor~ 

schung 1932. 4. 
Bafisweiler: 0. H. 1932. 19. 
Ltkomcsik: 0. H. 1932. 21. 
Paul: 0. H. 1932. 20. 
Bársony: Gyógyászat 1932. 38. 
Hueber: !\fed. Klin. 1932. 36. 
Löwinger: 0. H. 1933. 21. 
Griin: 0. H. 1933. 33. 
Weidlinger: Arch. f. Vcrdauungskrank-

heiten f. 54. 1933. 
Papp: Bp. 0. U. 1933. 41. 
K1tnos: Gyógyászat 1934. 25. 
Preininger: 0. H. 1934. 25. 
Popper: Gyógyászat 1934. 41. 
Sellei: Therapia 1934. S. 
Se//ei: Bőrgy. Urol. Ven. Sz. 1934. 11. 
Papp; Wien. Klin. \Vschr. 1935. 4. 
Sonkoly és Benedek: Gyógyászat 1935. 

24. 
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Hens::elmann: 0. H. 1935. 24. 

Grós::: 0. H. 1935. 27. 
Torday: Bp. 0. U. 1935. 51-52. 
Erdös: Gyógyászat 1935. 50. 
Scipiades: 0. H. 1935. 36. 
Lehner: Gyógyászat 1936. 5. 
Kostyál: Gyógyászat 1936. 10. 

Sellei: 0. H. 1936. 35. 
Grós::: Orvosképzés 1936. 4. 
Forró: Báró Korányi Emlékkönrv 1936. 
Hasenfeld: Gyak. Orvos Könyvt. 1936. 

39-40. 
KoJra: 0. H. 1936. 28. 
Schaffler: 0. H. 1936. 19-20. 
Vándorf)': 0. H. 1936. 32. 
Zoltán: 0. H. 1936. 32. 
Grun: Bp. 0. U. 1936. 46. 
1\fajor: Orvosképzés 1937. 1. 
Ormos és JH.'1.ndel: Gyógyászat 1937. 

35-36. 
Gonzálcz: El Dia 1fédico 1937. 22. 
D'AmaJo-Lombardi: Riforma 1'.!edica 

1937. 29. 
Schernhardt: 0. H. 1937. 46. 
Bodart: 1\rs 1'.Iedicí 1938. 6. 
Spirkó: 0. H. 1938. 28. 
R.-inschburg: 1fagyar Orvos 1938. 18. 

Bálint: 0. H. 1938. 28. 
Walther: 1íünch.1fed. Wschr. 1938. 7. 
Spirkó: Bp. 0. U. 1938. 49. 
ForneJ: Orvosképzés 1938. 4. 
Fodor: Gyógyászat 1938. 45. 
Bugyi: Zschr. f. Klin. tied. 1938. 2-3. 
Stefancsik: Magy·. Nőorvosok L. 1939. 9. 

Halász: 0. H. 1939. 7. 
j\.fezey: Gyógyászat 1939. 7. 
Henszelmann: 0. H. 1939. 51. 
Nagy: Bőrgy. Urol. Ven.· Sz. 1939. 1. 

Simon: 0. H. 1939. 33. 
Varga: Bp. 0. U. 1940. 40. 
D'Amato és Lo1nbardi: tied. Klin. 

1940. 5. 
Szinegh: Gyógyászat 1940. 39. 
Schaffler: 0. H. 1940. 37. 

S11astiu: 0. H. 1940. 7. 
Hogyan: Orvostudom. Közl. 1940. 6. 
Szinegh: Gyógyászat 1940. 39. 
Svastits: Orvostud. Közl. 1940. 6. 

PERLIEN. 
(Lépkivonat.) 

Varga: 0. H. 1930. 45. 
Lriuda és Flaum: Klin. Wschr. 1930. 36. 

Varga: Gyógyászat 1931. 28. 
Varga: Gyógyászat 1931. 13. 
T:1ngl: Biochem. Zschr. 1931. 5-6. 
Vajda: Gyógyászat 1932. 16. 
Pa11l és Roth: Zschr. Immunitli.tsforschung 

1932. 3-4. 
Paul és Roth: 0. H. 1932. 20. 
iUe1ter: Polnische Aerzte Zeitung 

1932. 21. 
L1kornc1ik: Gyógyászat 1933. 48. 
Papp: Bp. 0. U. 1933. 41. 
TiJlou•i1z: Klin. Wschr. 1934. 8. 
Papp: Wien. Klin. Wschr. 1935. 4. 
Szabó: Tuberculosis 1935. márc. sz. 
Karl: tiünch. Med. Wschr. 1935. 34. 
TiJldtviJz: Z. exper. 1-fed. 1935. 95. 

)\.iarx: 0. H. 1935. 48. 
Urbach és Nékám: Klin. \V/schr. 

1936. 30. 
Wei1z: O. H. 1937. 25. 
Török: 1-fagy. Orvosi Arch. 1938. 2. 

PERSTOMIN. 
( Gyomorkivonat.) 

Varga: 0. H. 1930. 45. 
Jlarga: Gyógyászat 1931. 13. 
Varga: Gyógyászat 1931. 28. 

Torday: 0. H. 1931. 6. 
Varga: Orvosi Ujsig 1931. 40. 
Wei1z: Orvosi Szemle 1932. 2. 
Paul: Zschr. Immunittitsforschung 

1932. 3-4. 
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Paul: 0. H. 1932. 20. 
Griin: 0. H. 1933. 33. 
Griin: Bp. 0. U. 1936. 46. 
JTándorfy: Gyógyászat 1937. 31-32. 
Jlándorfy: Arch. Verdgkrkh. 1937. 62. 

PLACENTA. 

Hermann: Wien. Klin. Wschr. 1929. 25. 
Kardo1: Orvosok Lapja 1930. dec. sz. 
Fekete: 0. H. 1935. 2. 
Bugyi: Magy. Gyógyszerésztud. Társa· 

ság Értesítője 1938. 4. 
Spanio: Atti Soc. ital. Ostetr. 1938. 5. 
L11kác1: 1-fagy. Nőorvosok L:.pja 1938 5. 

PROSTATA. 

JP'inkler: Derm. \Vschr. 1931. 42. 

PROTM1IN ZINK INSULIN. 

Donhoffer: 0. H. 1938. 49. 
Aszódi: 0. H. 1938. 17. 
Torday: 0. H. 1939. 34. 
Torday: Bp. 0. U. 1939. 12. 

PROTESTIN. 
(Here, mellékvesekéreg és hypophysis 

p. a.) 

Feleky: Bp. 0. U. 1926. 26. 
!Vi/he/m: Gyógyászat 1927. 48. 
Tahak: Wien. 1-fed. Wschr. 1927. 49. 
Lengyel: Clujul Medical 1927. 12. 
Jf7inkler: Derm. Wschr. 1931. 42. 
llfii/Jern: Wien. Med. Wschr. 1931. 38. 
Lehoczky: Gyógyászat 1938. 10. 
Ka1z1riner: 0. H. 1940. 9. 

ROBOROTESTICULI. 
(Testis és natr. kakodylicum.) 

Grus::.: Gyógyászat 1937. 22-23. 

SECUITRIN. 
(Glanduitrin és secale.) 

Göczy: 0. H. 1929. 28. 
Nádory: 0. H. Í932. 52. 

SYNTESTRIN. 
(Synthetikus oestrus·hormon.) 

Aian1Jeld: 0. H. 1939. 15. 

Nagy: Börgy. Urol. Ven. Sz. 1939. 1. 
Fátyol: 0. H. 1939. 14. 
FáJyoJ: Orvos tud. Közl. 1940. 2. 
Alföldi: Bp. 0. U. 1940. 33. 
Egyedi és Le vend el: Gyógyászat 1940. 42. 
Ehergéryi: Zbl. f. Gyn. 1941. 2. 

Fátyol: 0. H. 1941. 15. 
Gró1z: Szemészet 1941. 1. 

Hen1zel111'11t11: 0. H. 1941. -14. 

TESTICULI és 
TESTICULI FORTE. 

KereszJes: Gyógyászat 1927. 31. 

R11tich: 0. H. 1929. 18. 
J7J..rárhelyi: 0. H. 1929. 41. 
Rr11ich: Endokrinologie 1929. 
Feleky: Orvosi Ujság 1929. 26. 

Rózsa: Bp. 0. U. 1930. 18. 

Szegő: 0. H. 1931. 13. 
Bakác1: Orvosképzés 1931. június. 
A!ii/Jern: Wien. Med. Wschr. 1931. 38. 
T a11gJ: Biochem. Zschr. 1931. 5-6. 

Vajda: 0. H. 1932. 43. 
Hi111eregger: Endokrinologie 1932. 10. 

Nagy és AlarkoviJs: Therapia 1933. 8. 

Lajos: M~gy. Orvosi Arch. 1933. 5. 
Pi111le1c11, Bakk, To11e1c11: Nona Revista 

MedicaJa 1934. 9. 
Kern: Bp. 0. U. 1934. 18. 
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Tőrök és i\leu/eld: Klin. Wschr. 
1934. 35. 

Sellei: Arch. D. Pharm. 1934. 5. 
Alföldy: Mschr. f. Ohrenheilk. u. 

Laryngo-Rhin. 1936. 11. 

B11gyi: Exp. 1Jedizin 1937. 1. 

ltt:::és: Gyógyászat 1938. 46. 

Lehoczky: Gyógyászat 1938. 6. 

Biró: 0. H. 1938. 48. 

Böhm: Bőrgy. Urol. Ven. Sz. 1939. 7-8. 

Alföldy: Bp. 0. U. 1939. 15-16. 

Jenő: Gyógyászat 1939. 1. 

~·11/öldy: Bp. 0. U. 19·10. 33. 

THYMUITRIN. 
(Thymus és hypophysis p. post.) 

Köhler: Zbl. f. Gyn. 1927. •!S. 
Gőczy: 0. H. 1939. 28. 
Schiff: Gyógyászat 1930. 39. 

Filep: Bp. 0. U. 1930. 42. 

Konrád: Gyógrolszat 1931. 29. 
Te1nesváry: Zbi. f. Gyn. 1931. 32. 
S-.:entmihály: 0. H. 1931. 9. 
Konrád: Gyógy:isz:1t 1932. 28-29. 

Szellő: Orvosképzés 1932. január. 

Hajós: Orvosképzés. 1932. 5. 
Sa11ale1c11 és Georgescu: Riv. Obstetrica, 

Ginecologie, puericultura 1932. 
Páli: 0. H. 1933. 11. 

Pál/: 0. H. 1933. 26. 
Janáky: 1fagy. Nögyógyiszat 1933. 5. 

Schey: Magy. Nőgyógyászat 1934. 1. 
Schiirger: Gyógyászat 1934. 5. 
Schey: 0. H. 1934. 22. 
Berecz: 0. H. 1934. 22. 

Fonyó: Gyógyászat 1935. 6. 
Zinram: Zbl. f. Gyn. 1937. 37. 
K11r1: Zbl. f. Gyn. 1937. 37. 
Köhler: Zbl. f. Gyn. 1937. 48. 
Si1nkó: Pra..xis Med. 1940. 1. 

THYMUS és THYMUS FORTE. 

Tangl: Biochem. Zschr. 1927. 5-6. 
V ásárheJyi: 0. H. 1929. 41. 
Vaida: Beitr. zur KI. d. Tuberculose 

1932. 3-4. 
Alföldy: 0. H. 193,i. 16. 
Roboz: 0. H. 1934. 51. 
Roboz: 0. H. 1935. 17. 
1\larx: Zbl. Chir. 1936. 208, 142. 
Dóczy: Börgy. Ural. Ven. Sz. 1937. 1. 
Ádárn: Gyógyászat 1938. 11. 
B11rg: 0. H. 1939. 30. 
BJJgyi: Arch. f. Gyn. 1939. 168. 

THYREOIDEA. 

T7ertá11: Magy, Sebész Társaság 1923. 
13-15. 

Jl'ertá11: lvfagy. Sebész Társaság 1923. l·í. 
Kentzler és Kallós: Therapia 1925. 12. 
Eppi11ger. /(isch: \'Vien. Klin. Wschr. 

1925. 11. 
Ke111::Jer és Kt1llós: Gyógyászat 192 5. ·14. 
Engel: ifagyar Orvos 1925. 13. 
Torday: 0. H. 1926. 2. 

Jchle: Wien. 1Ied. Wschr. 1926. 5. 
Lenk és Lieb~·sny: Wien. Klin. Wschr. 

1926. 27. 
Kentzler és K.1llós: Gyógyászat 1926. 42. 
Kallós: Gyógyászat 1926. 44. 

Rainer: Klin. \Vsd1r. 1926. 49. 

Nyerges: Gyógyászat 1926. 14. 
Thurzó: Fortschr. d. Therapie 1927. 18. 

i\fandel: 1-fed. Klin. 1928. 14. 
Bárczi: Gyógyászat 1928. 44. 
Bárczi: Zbl. f. Gyn. 1929. 4. 
Lukács: 0. H. 1929. 17. 
Vas: 0. H. 1929. 46. 
Szabó: Gyógyászat 1930. 17. 

JehJe: Wien. Med. Wsdir. 1930. 2. 
Farkas: Gyógyászat 1930. 22. 
Ürmössy és Lukács: Arch. f. Kinderhlk. 

1930. 89. 
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Kern: Endokrinologie 1930. 7. 
Neurath: Wien. Klin. Wscbr. 1930. 36. 
FoJJmann: Gyógyúsza_t 1931. 41. · 
Ajtay: Bp. 0. U. 1931. 50. 
KoJlert: Fortschr. d. Ther. 1932. 14. 
GeJdrich: 0. H. 1932. li. 
Schilling: Gyógyászat 1932. 28-29. 
Haiós: Orvosképzés 1932. 5. 
Vaida: 0. H. 1932. 43. 
förg: Hospital Nadonal de Clinicas 

1932. 17. 
Schernhardt: 0. H. 1933. 13. 
Halász: 0. H. 1933. 30. 
Folln1a11n és Balló: Derm. Wschr. 

1933. 51. 
Haiós: Orvosképzés 1933. 2. 
Hollósi és Horváth: 0. H. 1934. 51. 
Kemé11)': Orvosképzés 1934. Xll. 
Sellei: Arch. Pha.rmazie 1934. 5. 
Lustig: Wien. Klin. Wschr. 1935. 50. 
Dóc;;y: Derm. Wschr. 1935. 26. 
Haynal: TI1erapia 1936. 5. 
Lenárt: Orvosképzés 1936. 5. 
Mosonyi: 0. H. 1936. 4. 
Török: Gyak. Orvos Könyvt. 1937. 41. 
Hollósi és Horváth: Bp. 0. U. 1938. 18. 
Neura1h: Wien. Med. Wschr. 1938. 12. 
Geldrich: O. H. 1938. 29. 
Török: M. Orvosi Arch. 1938. 3. 
J7 ertán: 0. H. 1938. 41. 
D6rzy: Bp. 0. U. 1938. 20. 
J,·ertán: Klin. Wschr. 1940. 11. 

THYROXIN. 

Baló: 0. H. 1932. 10. 
Bach: Ges. f. Ion. ~fed. 1932. 
Haiós: Orvosképzés 1933. 2. 
Hollós: Gyógyászat 1933. 38. 
L~ios: ~f. Orvosi Arch. 1933. 5. 
Lederer: }.if. Orvosi Arch. 1936. 6. 
Hollósi és Horváth: Bp. 0. U. 1938. 18. 
B:tló: 0. H. 1938. 19. 

TONITRIN. 
(Adrenalin és hypophysis p. post.) 

Schey: Zbl. f. Gyn. 1931. 14. 
Barla: Bp. 0. U. 1932. 39. 
Roboz: Gyógyászat 1934. 18. 
Uiszászy: Gyógyászat 1935. 40. 
Léderer: Magy. Orvosi Arch. 1936. 6. 

TONOGEN. 
(Adrenalin.) 

Löbl: 0. H. 1903. 30. 
Körmöcz)': Orvosok lapja 1903. 26. 
Vermes: Orvosok lapja 1906. 32. 
Feiér: Gyógyászat 1907. 29. 
Blall: Orvosi Szemle 1913. 3. 
GJiick: Gyógyászat 1913. 2. 
Polgár: Gyógyászat 1913. 50. 
Farkas és Tangl: Biochem. Zschr. 

1925. 1-3. 
Falta: Archiv für Augenheilkunde 96 Bd. 

1925. 3-1. 
Singer: Gyógyászat 1925. 27. 
Kováts: Gyógyászat 1925. 34. 
Bache1n: Zbl. f. lnn. Med. 1926. 24. 

Schuster: 0. H. 1926. 14. 
Lévai: 1fed. Klin. 1926. 28. 
Roboz: Gyógy;i.szat 1926. 20. 
]/i110SS')'.' 0. H. 1926. 20. 
Kramlir: Jb. f. Kinderheilkunde 1926. 

Bd. CXIV. 
Duzár: Ür\.'osképzés 1926. 1. 
Reifő: Bp. 0. U. 1926. 28. 
Duzár és I-I ensch: 0. H. 1926. 44. 
Afautner: Wien. I(Jtn. Wschr. 1927. 19. 
Bohuniczky: Gyógyászat 1927. 41. 
TF'eiss: 0. H. 1927. 46. 
Enders: 0. H. 1927. 51. 
J\'1andel: 1'1ed. Klin. 1928. 14. 
Jánossy: Organotherapiai Értesítő 

1928. 2. 
Lorenz: 0. H. 1928. 30. 
Steiner: 0. H. 1928. 39. 
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S;;áJ::: 0. H. 1928. 51. 
Hfrschfeld: M. U. Med. 1928. 7-8. 
Nónay: Extr. du Compte-Rendu du 

XIII. Conc. Ophth. 1929. 
1J7 ein: 0. H. 1929. 2. 
Stark: 0. H. 1929. 10. 
Haint::: 0. H. 1929. 10. 
Thurzó: 0. H. 1929. 25. 

Dóc=y: 0. H. 1929. 31. 
Steiner: 0. H. 1929. 30. 
S1einer: 0. H. 1929. 30. 
Ko1dcs: Bp. 0. U. 1929. 42. 
Tdkács: Gyógyászat 1929. 43. 
C::mpíán: 0. H. 1929. 52. 
JVa/Jner: Mschr. f. Kinderheilkunde 

1930. 47. 
Ha/Ja: Ars. Medici 1930. 10. 
Ornstein: Orvosi Szemle 1930. 6. 
Csab . ..z: J..{agy. Orvosi Arch. 1930. S. 
Hetényi és Gaál: 1{ünch. lvfed. Wschr. 

1930. 9-10. 
iH.11s:11no10: The Central Hospital Fuji 

Spining 1930. 1. 

Khzty: 0. H. 1930. 45. 
Haynal: Gyógyász:it 1930. 48. 
Deutsch: Börgy. Urol. Ven. Sz. 1930. 12. 
Schill: 0. H. 1931. 29. 
Boross: 0. H. 1931. 7. 
Haiós: Gyak. Orvos Könyvt. 1931. 23. 
Sontagh: Zschr. f. 5.rztl. Fortbild. 

1931. 13. 
F11chr és Benedek: Gyógyászat 1931. 51. 
/111dor: Bp. 0. U. 1931. 13. 
Barok: Gyógyászat 1931. 26. 
Ha)'r:al: Gyógyászat 1931. 48. 

Glar: Wien. 1-fed. Wschr. 1931. 20. 
Gaertner és Koil)'ál: Arch. f. exp. Path. 

1931. 4. 
]11/er=: Gyógyászat 1931. 19. 
Simkó: Bp. 0. U. 1931. 16. 
Szirmai: Gyógyászat 1931. 33. 

Fo//mann: Gyógyászat 1931. 41. 
Frierz: 0. H. 1931. 46. 

B.1rok: 0. H. 1931. 31. 

Varga: Magy. Orvosi Arch. 1931. 5. 
Török: Honvédorvos 1931. 7-9. 
Hajár: 0. H. 1931. 51. 
Paul: V. Orvosi és Gyógyszerészek Lapja 

1931. 10. 

Vajda: Gyógyászat 1932. 3. 
Schill: Gyak. Orvos Könyvt. 1932. 27. 
Oláh: 0. H. 1932. 3. 
Zah111nenik)': 0. H. 1932. 3. 
Pa/: Wien. 1-fed. Wschr. 1932. 8. 
FriJz: 1fagy. Orvosi Arch. 1932. 2. 

Farkar: Therapia 1932. 7. 

Kobrak: Bp. 0. U. 1932. 1. 
ErdélJi: Bp. 0. U. 1932. 7. 
Jakab: 0. H. 1932. 7. 
Deutrch. Börgy. Urol. Ven. Sz. 1932. 2. 
1\fatolay: 0. H. 1932. 17. 
Hb:rer: Honvédorvos 1932. 10-12. 
Ottó: Zschr. f. lirz.tl. Fortbild. 1932. 2. 

Kisr: Bp. 0. U. 1932. 17. 
Stief és Toka)': 0. H. 1932. 34. 
Wein: 0. H. 1932. 23. 
Lieberm_ann: Orvosképzés 1932. okt. sz. 
Blazsó: 0. H. 1932. 25. 
Zi111ányi: 0. H. 1932. 34. 
Campián: Bp. 0. U. 1932. 42. 

Liebermann: Orvosképzés 1932. 5. 

Thur=ó: Benedek László Emlékkönyv , 
1932. 

Safranek: 0. H. 1932. 46. 
H.1jór: Orsz. 1-fentőügyi Köz. 1933. 12. 
Zhnányi: 0. H. 1933. 6. 
Jendrassik, Czike: Biochem. Zschr. 1933. 

4-6. 
L:rub: 0. H. 1933. 12. 

Stief és Toka)': Gyógyászat 1933. 9. 
Torday: Bp. 0. U. 1933. 7. 
Udv,rrhelyi: 0. H. 1933. 9. 
Török: 0. H. 1933. 19. 

Dren11owa: 0. H. 1933. 20. 
Blarkovicr: 0. H. 1933. 21. 
Varga: 0. H. 1933. 16. 

Bartók: 0. H. 1933. 21. 

Kiss: 0. H. 1933. 21. 

- ------ -------
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Somogyi: 11:unkaügyi Sz. 1933. 7-8. 
Grünberger: Gyógyászat 1933. 38. 
Faragó: 0. H. 1933. 41. 
Grfin: 0. H. 1933. 33. 
Forró: 0. H. 1933. 36. 
J\fatolay: 0. H. 1933. 44. 
Wagner: 0. H. 1933. 46. 
Csépai: Munkaügyi Szemle 1933. 7-8. 
Nádory: M. Nőgyógyászat 1933. 10. 
Szondi: Gyógyászat 1933. 41. 
Engel: 0. H. 1933. 51. 
Erdélyi: Gyógyászat 1933. 37. 
Ernyei: Gyógyászat 1934. 9. 
Alföldy: Gyógyászat 1934. 14. 
Roboz: Gyógyászat 1934. 18. 
Frierz: 0. H. 1934. 6. 
BaJisweiler: 0. H. 1934. 9. 
fl!amfdd: 0. H. 1934. 11. 
Fésüs: 0. H. 1934. 14. 
Kiss: 0. H. 1934. 15. 
Laub: 0. H. 1934. 18. 

Wein: 0. H. 1934. 21. 
Réf/y: 0. H. 1934. 23. 
Zimányi: 0. H. 1934. 24. 
Kalocray: 0. H. 1934. 29. 
L1ub: Tuberkulózis 1934. szept. 
Blasko11icr: lvL U. 1-L 1934. 3-6. 
Sellei: Endokr. 1934. 1. 
Lajos: 1-f. Orvosi Ard1. 1934. 5. 
Rigó: 1f. Orvosi Arch. 1934. 3. 
Boros: Orvosképzés 1934. 4. 
Halász: Bp. 0. U. 1934. 6. 
Bézy: Bp. 0. U. 1934. 9. 
Somogyi: Bp. 0. U. 1934. 29. 
Dózsa: Gyak. Orvos Könyvt. 1934. 36. 
Bajkay: 0. H. 1934. 41. 
Findeiren: 0. H. 1934. 41. 

Bal..Jzr: 0. H. 1934. 48. 
füjkay: 0. H. 1934. 49. 
Hajár: Orvosképzés 1934. 6. 
Sellei: Gyógyászat 1934. 44. 

R11sznyák: 1fcd. Wschr. 1935. 29. 

Hajós: Gyógyászat 1935. 1. 

Torday: Bp. 0. U. 1935. 1. 

Cri//ag: Bp. 0. U. 1935. 2. 
Boror: 0. H. 1935. 4. 

Pető: Gyógyászat 1935. 14. 
Pelerkei: 0. H. 1935. 8. 
Lobmayer: 0. H. 1935. 17. 

Molnár: Az Orvos 1935. 3-4. 
Engel: Gyak. Orvos Könyvt. 1935. 37. 
Ranschburg: Gyógyászat 1935. 24. 
1\fanrfeld és DudiJI: Zbl. f. Gyn. 

1935. 36. 
Szelőczey: Magy. Orvosi Arch. 1935. 1. 

f11nbr11s: 0. H. 1935. 6. 
Korodi: Honvédorvos 1935. 1-3. 
Balla: 0. H. 1935. 18. 
füJiznyák: Dtsch. 1-fed. \X'schr. 1935. 28. 

Planner: Die aerz.tl. Pra.x. 1935. 10. 
KolláriJI: 0. H. 1935. 38. 
Geiger: Biochem. Zeitschr. 1935. 1-3. 
Peleskei: 0. H. 1936. 2. 
Pat)'i: Gyógyászat 1936. 7. 

Fodor: Gyógyászat 1936. 16. 
Kisr: Arch. f. Kinderheilk. 1936. ·L 
Rácz: Bp. 0. U. 1936. 13. 
Haiós: \'Vien. Klin. Wschr. 1936. 2-í. 
Somogyi: Az Orvos 1936. 5-6. 
Vancea: Pra..'1'.is 11ed. 1936. S. 
Blaskó: Gyógyászat 1936. 12. 
Zernpldnyi: Vid. Orvosok és Gyógysz. 

Lapja 1936. 3. 
Tó1h: 0. H. 1936. 16, 
Fabinyi: Gyógyászat 1936. 24. 

Sztehlo: 0. H. 1936. 17. 

Surányi: 0. H. 1936. 42. 
Lederer: ~L Orvosi Arch. 1936. 6. 
Liebermann: Bp. 0, U. 1936. 40. 
Gríin: Bp. 0. U. 1936. 46. 
Hajós: 0. H. 1936. 46. 
Hajár: Wien. Klin. Wschr. 1939. 24. 
Sch.:ffler: 0. H. 1936. 52. 
Kalledey: 0. H. 193 7. 6. 
Spiit: Magyar Orvos 1937. 3. 
Rajka: 1-Iagy. Nőgyógyászat 193i. 3. 
p,,pp: Gyógyászat 1937. 15. 
L:zx: Therapia 193i. 9. 
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KováJJ: Gyógyászat 1937. 44. 
Csinády: 0. H. 1937. 48. 
Kcc=án: Zbl. f. Gyn. 1938. 17. 
Vaida: 0. H. 1938. 29. 
Osg;·áni: 0. H. 1938. 24. 
Wollek: 0. H. 1938. 40. 
Geldrich: O. H. 1938. 29. 
S=enthe: 0. H. 1938. 15. 
Csöke: Orvosképzés 1938. 2. 
Sellei: ~fagy. Orvosi Arch. 1939. 1. 

Far.-zgó: 0. H. 1939. 7. 
Haini.rs: Gyógyászat 1939. 44. 
Torday: Bp. 0. U. 1939. 29-30. 
Haj6s: Wien. Klin. Wschr. 1936. 24. 
Peleskei: Gyógyászat 1939. 35-36. 
Orsó1: Gyógyászat 1939. 49. 
Kiss: 0. H. 1939. 51. 
Gerlóczy: 0. LT. 1939. 14. 
Sövényházy: 1L Nöorvosok L. 1939. 4. 
Af:J.joros: 0. H. 1940. l. 

Fejes, Tóth: Bp. 0. U. 1940. 31. 
R,:jka: Orvostud. Közl. 1940. 4. 
1F'einstein: 0. H. 1941. 2. 
Fedeles: Orv0sképzés 1941. 4. 

TONSILLA. 

Kelemen: Zschr. f. Hals 1924. 7. 
Kelemen: Orvosképzés 1925. kiilön füz. 
Gaer111er és Ko1tyál: Arch. f. exp. Path. 

1931. 4. 
Fi11de~Je11: 0. H. 1934. 13. 
117 ein: 0. H. 193-1. 21. 
Török és Neufeld: ?vfschr. f. Kinderheilk. 

1934. 2. 

UTERITRIN. 
(O::q•todn.) 

Sebe)': Zbl. f. Gyn. 1931. 14. 

Bleier: Gyógyászat 1931. 36. 

Stern: Gyógyászat 1931. 38. 

Benedek: Bp. 0. U. 1931. 51. 

Schilrger: Orvosképzés 1932. 2. 

Baj11J;;: Bp. 0. U. 1932. 26. 

Haj6J: Orvosképzés 1932. 5. 

Berecz: 0. H. 1933. 13. 

Páli: Bp. 0. U. 1933. 11. 
Páli: O. H. 1933. 26. 

Roboz: Gyógyászat 1934. 18. 

Schey: 0. H. 1934. 22. 

1\la1olcJy: Magy. Nőorvosok L. 1940. 9. 

UTEROTHYM. 
(Oxytocin és thymus.) 

Fekete: Zbl. f. Gyn. 193!. 19. 

Temesváry: Zbl. f. Gyn. 1931. 32. 

HüsJy: Pra.xis Med. 1931. 48. 

Veress: 0. H. 1932. 11. 
Böhm: Gyógyászat 1932. 21. 

Konrád: Gyógyászat 1932. 28-29. 

Szellő: Orvosképzés Kül. Sz. 1932. jún. 

Pál/: Bp. 0. U. 1933. 11. 
Fekete: Zbl. Gyn. 1933. 9. 

Pál/: 0. H. 1933. 26. 

Fttehs: Zbl. f. Gyn. 1933. 26. 

VITAMINOK 
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A SEJT ENERGIA-GAZDALKODASA. 

A sejtnek, mint életegységnek fontos tulajdonsága, hogy különböző 
anyagokat, táplálékot tud felvenni, ezt a saját szükségletének megfelelő ener
giává tudja átalakítani és a képződött felesleges vagy káros anyagot eliminálni 
képes. Az anyag átalakít1sakor felszabaduló energia gazdaságos beosztásához, 
tárolásához, e finom és bonyolult folyamatoknak az egyensúlyozásához, irá
nyításához, vagyis a sejt normalis és állandó működésben tartásához elenged
hetetlenül szükségesek és fontosak a vitaminok, a hormonok és a fermen· 

tumok. Ezen anyagoknak a felismerése és a szervezetben betöltött szerepük
nek a feltárása az utolsó évtizedek tudományos munkásságának, a szinte át
tekinthetetlen kísérlet halmaznak, megfigyelésnek és az ezekből levont követ
keztetéseknek az eredménye. 

ENERGIA-FELHASZNALAS IRANYITASA. 

A vitamin, a hormon és a fermentum fogalma ma már nem jelent 

olyan élesen elhatárolt, különálló és egymástól független egységet, mint jelen

tett alig egy pár év előtt. Kémiai és hatástani tekintetben sokféle átmenetet 
ismerünk, mely ezen három fogalmat egymáshoz közel hozza, eggyé ol
vasztja. Ma már ismeretes, hogy a vitaminok és a hormonok sokféle más 

hatásuk mellett igen fontos és jellegzetes fermentativ-, enzym-működést is 

mutatnak (vitazym, hormozym). Az az éles elhatárolás, hogy a hor

mon endogen, az állati szervezetben képződő, a vitamin pedig exogen, az 
állati szervezetben nem képződő, oda kívülről bejutó anyag, szintén kezd, 

veszíteni jelentőségéből, mert mind több és tŐbb olyan adat birtokába jutunk, 
amelyek mind amellett szólnak, hogy a hormonok a növényekben is fellel-· 

,„ 
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hetők és hogy az állati szervezet is tud képezni magának vitaminokat. Ezalatt 

nemcsak arra kell gondolni, hogy a szerencsés symbiosis következtében bent 

az állati szervezetben élősködő baktériumok (flavobaktérium vitarumen B · 
" baciilus coli K1 ) látják el a szervezetet vitaminnal, vagy hogy az ú. n. pro-

vitaminok alakulnak át ( carotin, 7-dehydro-d1olesterin) aktiv vitaminokká, 

hanem arra is, hogy valóságos vitaminfelépítés, synthesis is történik az állati 

szervezetben: a csirkeembryo és a patkány nikotinsavat, a patkány és a nyúl 

szervezete ascorbinsavat synthetizál. Emellett azonban érvényes az a tétel is, 

mely szerint az emberi, valamint a legtöbb áIIati sejt normofunctiójához 

szükséges vitaminok nagy része növényi sejtekben. képződik, építődik fel, 

vagyis, míg a symbiosis, vagy az állati sejt synthesise útján nyert vitaminok 

a táplálékból teljesen hiányozhatnak, addig a növényben synthetizáltakat a 

táplálékkal kell bejuttatni a szervezetbe. fppenaz, hogy az állati élet ebből 

a szempontból függ a növényvilágtól, sejteti azt, hogy a vitaminok phylo

genetikailag idősebbek, mint a hormonok és hogy a vitaminok a szerves élet 

ösanyagaihoz tartoznak. A vitaminszükséglet primitivebb, a hormonszükség

let magasabb, differenciiltabb életigényt, életműködést jelent. A ·vitaniin

sztikséglet az élő sejt egyik alapvető jellegzetessége~ ami más szavakkal annyit 

jelen~ hogy élet vitaminok nélkül lehetetlen. Ezt azonban nem szabad úgy 

értelmezni, hogy csak vitaminok nélliil nincs élet, mert hiszen az élet folya

mata akkor is megszűnik, ha akár a víz, akár a sók, akár a szénhydrátok, 

ak.1.r a zsírok, vagy akár a fermentumok hiányoznak a sejtből. Vagyis, a vita

min nem magának az élet misztériumának a hordozója, hanem csak az élet

jelenségek egyik építőköve (Szent-Györgyi). Azonban míg a fehérje, a szén

hydrat és a zsírmolekulik az energiát szolgáltatják, addig a vitaminok és a 

hormonok az energia átvitelét biztosítják és ezért ergon néven foglalhatók 

össze. Az ergon az enzy,,;ekkel együtt katalytikus rendszerbe tartozik (ergo

zym), és ezek az ú. n. biokatalysa:,orok. 

REVERSIBILIS KATALYSATOR-RENDSZEREK. 

A2 atomfizika tanítása szerint az összes kémiai reactiókban anyagmentes 

negativ töltésű részecskék (elektron) felvétele és leadása történik. Ez alapon 

az m.-ydatio egy elektron elvételft jelenti, vagy a proton (hydrogenmag; 

H =proton [H+ J + 1 elek•ron) egyidejű elvételével vagy enél1.-ü!, vagy 
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pedig oxygen vagy eliliez hasonló elemnek (Fe ++ = Fe + + l elektron) 

a hozzáadásával. Emellett az energiaesés mellett a reactió létrejöttéhez szük

séges olyan anyag, amely tulajdonképpen az elektron átvitelét közvetíti. Ezek 

az elektronátvivők a katalysatorok. melyeknek az elektron felvétele és leadása 

közben o>.-ydilt. illeh'e redukált fokozatban kell jelen lenniök. E két alak 

között minden..l\:or reversibilis egyensúly áll fenn, vagyis ugyanaz a kataly

sator tud dehydralni és hydralni, vagy oxydálni és redukálni. Hogy a reactió 

melyik irányban történik, az függ az egyes anyagoknak a koncentrációjától, 

a hydrogenion koncentriciótól, valamint az elektrostatikus eröh.i:ől ( disper

sitas, kolloid-álbpot, adsorptiós erő). A reversibilis katalysatorrendszerek, 

minthogy reversibilisen tudnak redukálni és oxydálni, redox-syste111át alkot

nak. Az e!ektronvindorlás elektromotoros erővel mérhető. Ez az elektro

motoros erő az :i.nyag redox-potentiálja. A red1:1-kálandó anyagnak viszonylag 

negatív, 1z oxydálandónak \·iszonylag positiv potentiálja van. A katalysatorok 

az általuk katalysált reactióban nem vesznek részt, csupán a redukált és oxy

dált forma között ide-oda mozognak és így érthető. hogy igen csekély meny

nyiség elegendő ahhoz. hog}' hatásukat }:.;fejthesslfk. 

A BIOLÓGIAI OXYDATIO fS FERMENTATIO. 

Régebben a tápanyag molebüáj:ín:i.k az O>."ydálás:ít úgy képzelték, 

hogy az oxygen a maga nagy oxydáló erejével megtámadja azt és vízzé, vala

mint széndioxyddá égeti. IVieland mutatta ki, hogy a biológiai oxydatio 

dehydratálás útján jön létre. A dehydratálás olyan folyamat, amelyben az 

o>.-ydálandó anyag bizonyos fermentumok, dehydrasek felületéhez kötődik. 

A dehydrasek a molekulák belső strukturáját úgy változtatják meg, hogy ennek 

H-atomjai a moleh."Ula szénvázát könnyebben elhagyhatják, onnan könnyen 

lehasíthatókká válnak ( dismutatio). A hydrogenlehasítás azonban csak akkor 

történhetik meg, hogyha a rendszerben van olyan anyag, hydroge;J-ttcceptor. 

amely a hydrogenatomokat át tudja venni. Ilymódon a hydrogen-acceptor 

redukálódik. Hydrogen-acceptor lehet maga az oxygen. Azonban a hydrogen 

és oxygen egyesülésekor olyan nagy mennyiségű energia szabadul fel hő alak

jában, amit a szervezet, a sejt nem tud hasznosítani. Hogy a sejt a felszaba

dult energiát hasznosíthassa és a teljes energia hővé alakulását elkerülje, ezt 

az egyszerűnek látszó folyamatot (2H + 0 = H,O) apróbb lépésekre 
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osztja. A nagy tápanyagmolekulát oxygen közbejátszása nélldil olyan részekre 

szakítja, amelyek együttesen kevesebb energiát képviselnek, mint volt maga a 

nagy molelntla. A szétszakítás által felszabadult energiát a sejt más életfolya

matokra tudja felhasználni és így éri el részben a biológiai oxydatio mecha

nismussal ( dehydratálás), részben a nagy molekulák széthasításával azt a 

célját, hogy a hydrogenatomok energia tartalmát olyan alakban szabadítja fel, 
mely más energiát igénylő életfolyamatokhoz felhasználható. Ha a sejtnek 

van oxygenje, akkor aerob módon, dehydratálással, ha nincs m.-ygenje, akkor 

anaerob módon, fermentatióval „légzik". E két folyamat, az oxydatio és 

fermentatio között bizonyos quantitativ viszony áll fenn (Pasteur-reactio). Ha 

az oxydatio háttérbe szorul (oAygenelvonás miatt), akkor a fermentatio erős

bödik, míg az oxydatio előretörésével, a fermentatio megszűnik. A ferrnen

tatio egyszerűbb folyamat, mint az 0A7datio, sokkal kisebb energiatermelés
sel jár és így csak a legprimitívebb életformák energiaszükségletét tudja 

fedezni. A fermentatiót végző anyagok mindegyike két részből áll. Az egyik 

rész egy nagy molekulájú, nem dialysálható, kolloid természetű fehérje,_ az 
apoferment (közti anyag, dehydrogenase), mely az anyagspecificitást köl

csönzi és amelyre az ionok (K, Na, Ca, Mg, Mn) hatnak. Ez a rész teszi 
lehetővé, hogy a ferment a hydrogent átvihetővé alakíthassa, vagyis, hogy 

az anyag-ferment-complex redoxpotentiálja biztosan negatív legyen és a fer* 

mentumot alkotó másik rész, a coferment vagy aktív csoport, mely dialysál

ható, kémiai struktura tekintetében aránylag egyszerűbb és amely a hatás

specificitást adja, a reactióban hatni tudjon. Mind az apoferment, mind a 
coenzym, vagy coferment egymagukban teljesen hatástalanok, inaktívak. Hogy 

aktiválódjanak, holofettnenttéi enzym-comple..xummá kell egyesülniök. A de
hydratáláskor nemcsak hydrogen-acceptor, de hydrogen átvivő is szükséges. 

Ilyen hydrogeruítvivő pl. a cozymase, mely kémiailag diphosphopyridinnuc

leotid, vagyis 1. mol. adenylsavnak és I. mol. nicotinsav-amidnak a ribose

phosphorsavval alkotott vegyülete. A cozymase az alcoholt aldehyddé 
' o'-ydálja. 

-~ 2H 
R-CHzOH ~~ R-CHO 

T2H 

Ez a folyamat úgy zajlik le, hogy a cozymase az alcoholból átvesz 2 H-t, 

miközben aldehyd keletkezik és a cozymase redukált-cozymase alakba megy 

át. Az egyenlet tehát 
alcohol + cozymase = dihydrocozymase + aldehyd. 
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A keletkezett dihydrocozymaset egy másik vitazym, a flavin-enzym (sárga 
ferment) reoxydálja cozymasevá, miközben a flavin-enzym átmegy leuko
formájába, más szóval, reversibilisen leukoflavinenzyrnmé redukálódik. 

fiavinenzym +,2 ~ leukollavinenzym 
- n 

Ez az egész folyamat a valóságban sokkal komplikáltabban megy végbe, 

mert a cozymase csak egy része az enzymkomplexumnak, amely a hydrogen 

átvitelét a substratumról az acceptorra közvetíti. A sejtekben ilyen oxydatio 

elvégzésére a hydrogen donator és a hydrqgen acceptor közé a redox-systé

máknak egész láncolata iktatódik be. 

A VITAMIN, MINT ERGON. 

l\. vitaminok redox-systémákat alkotnak és ezért, egyéb tulajdon

ságuk mellett, enzym katalysator tulajdonságot mutatnak. Ez a magyarázata 

annak, hogy a vitaminok és a fermenturnok biokatalysatorok, energia átvivők, 

a szó teljes értelmében. Ezen az alapon érthető, hogy a vitaminszükséglet, 

vagyis ergon-szükséglet éppen Űgy alapvető életjelenség, mint az energiát biz

toS'Ító tápanyagszükséglet. Érthető továbbá az, hogy miért elegendő az élet

folyamatok biztosításához az ergonból (vitamin + hormon) az energiát átadó 

tápanyaggal szemben olyan csekély mennyiség. 

A VITAMIN FOGALMA. 

Mint ahogyan ma már a vitamin fogalma nem jelenti az életet, nen1 
jelenti azt sem, hogy e vegyületek aminok. Az eddig ismert és kémiailag 
jól definiált vitaminok -nagy csoportja egyáltalin még nitrogent sem tartal
maz. Az elnevezés megmaradt. csak a fogalom jelent egészen mást. 11,fa vita· 
nzinok alatt olyan zsírban vagy vízben oldható, egyrnás között sennni, vagy 
nagyon csekély ké1niai. rokonságot 11u1lató an;•agokat kell érteni„ anielyekböl 
a szervezet igényét 1nár aránylag igen kis 111e1111yiség kielégíti, atnelyek a szer· 
vezetben az energia átvitelét irányítják és amelyeket nagy részben, de uel)J 
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kiz,étel nélktil_. a táplálékkal kell a szervezeibe j11ttatni
1 

inert hiá11y11k esetén 

úgynevezett táplálkozási hiánybetegségek lépnek fel. Ez a definitió emlékeztet 
a szervezetre nézve fontos „nélkülözhetetlen aminosavakra" vona·kozó defi

nitióra. Ezek azonban nem sorolhatók a vitaminok közé, mert, bár hiányuk 

ugyancsak hiánybetegséget (incomplet fehérjehatás) okoz, ezek csupán a 

fehárjemolekulát felépítő anyagok és semmiféle ergon, energiaátvivő tulaj
donsággal nem rendelkeznek. 

A VITAMINOK FELFEDEZllSE. 

Eijknz,1n (1897) volt az, aki rftmutatott arra, hogy a beri-beri tulaj
donképpen táplálkozási hiánybetegség, vagyis valamilyen anyag hiányzik a 

táplálékból s ennek következménye a betegség fellépése. Ő volt az első, aki 

ezzel az ú. n. kiegészítő faktorral gyógyítani tudta a kísérletes beri-berit. 

A vitamin elnevezést és a vitamin fogalmát először F11nk (1912) körvona

lazta és vezette be a kísérletes tudományokba. Felfedezési sorrendben ezeket 

a táplálékkiegészítő faktorokat az ABC betűi szerint nevezték el. Ezen el
nevezések helyett azonban, azokat a vitaminokat, melyeknek kémiai struk

turija ismeretes, ma inkább kémiai néven en1lítik. 

A VITAMINOK CSOPORTOSITÁSA. 

Az oldhatósági viszonyukat tekintve, a vitaminok két nagy csoportba 

oszthatók, ú. m. a zsírban és a vízben oldható vitaminokra. A zsírban oldó
dók közé tartoznak az A-. D-. E. és a K-vitaminok. A többiek vízben oldha

tók, nevezetesen a e.„ a B-co1nplexr11n tagjai és a P. Kémiailag még ismeret
len vitaminok a haen1oge11, az 11ropterin, a n~ faktor, a tyríkpellagravédő-, 

az aleflkaetniavédö-1 a trópusi anae11ziát védő-, az anli-gray-hair faktorok, a 

B, vagy thermolabilis növekedési faktor, a B., vagy antiparalytikus faktor, a 

B:; vagy thermostabil növekedési faktor, a B7 , az enteralis vitamin, a H-vita
min, vagy börfaktor, vagy fehérje méregtelenítő faktor, a J- vagy antipneu

moniás vitamin és végül az L- vagy lactatiós vitamin. Felfedezési sorrendjüket 

és egymással való összefüggésüket az elsö számú táblázat foglalja magában. 
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ATOM SPECIFICITÁS. 

Kémiailag a vitaminok a legkülönbözőbb organikus vegyiilet-csopor

tokba tartoznak. TaLl.Iunk közöttük lipoid-, szénhydrat- és purinszármazékokat. 

Vegyi szempontból nem absolut specifikusak, vagyis nem minden esetben 
csak egy bizonyos kémiai individuum tud kifejteni a szervezetben bizonyos 

meghatározo:t vitaminhatást, hanem sokszor a kémiailag közeli rokonanyagok~ 

nak egész sora hasonló physiológiai reactiót vált ki. A specifikus vitamin

hatás csupán a molekulának bizonyos atomcsoportjához kötött tulajdonság. 

Ez a magyarázata annak, hogy az ú. n. természetes vitaminok mellett synthe

tikus, a természetben elő nem forduló kémiai anyagok is mutathatnak vitamin

hatást. Ebben a tekintetben lényeges ldilönbség látbató a vitaminok és a hor

monok között, mert míg a vitaminok iltalánosságban nem moleh..'Uláris, hanem 

atomcsoport spcdficitást mutatnak, addig a hormonok között találunk olyano

kat, melyek messzemenőleg molekularspecifilrusak. Az elhatárolás azonban 

nem általánosítható, mert pl. az oestrogen anyagok között az ú. n. synthetikus 

oestrogenek, a stilbenszármazékok egészen más felépítésű anyagok, mint a 

természetes oestrogenek, az oestron, oestradioI, stb., mégis azonos physiológiai 

hatást fejtenek ki. 

PROVITAMINOK. 

A növényekben sok esetben nem a kész vitamin található, hanem csu

pán olyan alakja, amelyből a szervezetben képződik maga a vitamin. Ezek a 

provitaminok. Az egyes vitaminoknak és ezek provitaminjainak, valamint a 

vitaminhatású synthetikus anyagoknak a legfontosabb kémiai tulajdonságai 

és physiológiai hatásai röviden a következó'k. 

AZ A-VITAMIN. 

A természetben előforduló há1nvédö vita1ninok közül az A1 ( axeroph

tol) a tengeri halak, az A, az édesvizi halak májában található. Mindkettő 

a polyenekhez tartozik. Az A, (C00H,pH) szerkezetileg ismert és ~-
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tikusan is előállított, szobahőmérsékleten sárgás olaj, alacsony hőmérsékleten 
kristályos vegyiilet. A levegő °'•'Ygenjc könnyen m.'Ydálja, az ultraibolya suga
rak bontják. Halmájolajon kívül főleg a vajban és a tejben található. Tulaj

donképpen primaer alcohol, 5 kettős kötéssel. Az A, kémiailag kevésbbé 
ismert anyag, spektroskópos kiilönbözősége alapján kiilönítették el az A

1
-

vitamintól. Ezideig növényekben magát az A-vitamint nem sikerült kimu
tatni. A növényvilágban annál jobban elterjedtek az A-vitamin provitamin

jai, melyek a növényi sárga festékekhez, carotinoidokhoz tartoznak. A leg
fontosabb a beta-carotin, melyből 2 mol. és az alfa-, valamint a gamma

ca.rotin, melyekből 1-1 mol. A-vitamin keletkezik a máj carotinase hatására. 

Ezek szénhydrogenek, (C„H„). A karottából, sárgarépából, zöld növények

ből állíthatók elő. A sárga kukoricában található a kryptoxanthin (C„H,-",0), 

mely nem egyéb mint carotinalcohol. Az algákból előállított myxoxanthin 

Az alfa-carolin egyik 
gyűrűje. a másik azonos 

az A1·vilaminéval 

A gamma·caro!in egyik gyürüje 
ny!!ol!, a másik egyezik az 

A1·vltamfnéval 

A beta caro!inban a molekula kél fele 
tökéletesen symetricus, hydrolysiskor 

két A1 vitamint szolgáltat 

, 
(C.„H,„O) két hydrogennel kevesebbet tartalmaz. Allati eredetű A-provita

minnak tekintbető a l:ítóbibor (retinin, rhodopsin), mely a szemben talál
ha~ó és a fény adaptatióban játszik nagy szerepet. Fény hatására A-vitaminná 

alaln1l. A carotinoidok ellentállóbbak. mint az A-vitamin. A carotinból a 

májban a carotinase hatására keletkezik a tulajdonképpeni A-vitamin. A 

carotinase hatását a thyroxin gátolja. viszont az A~vitamin csökkenti a thy

roxin hatását, a glykogenlebontást védi. A hypophysis thyreotrop hormon 

hatását gyöngíti. Az A-vitamin hatása a növekedésre, a sejtoxydatióra és a 

regeneratióra irányul. Hiánya esetén az egész hámrendszer károsodik, amely 
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magyarázatát adja a xerophtalmiának, a keratomalaciának, a légcsöutak hurut
jának, a legkülönbözőbb keratosisoknak és a fertőzésre való hajlamnak. Leg
korábban észlelhető hiánytünete a hemeralopia vag;/ esti vaksig. A fehérje-, 

zsír- és szénhydratanyagcserén kívül a sóanyagcserét és a belső elválasztású 
mirigyek működését változtatja meg. Patkányokon hiánya esetén sexuális 
zavar is fellép. A hímek termékenyítésre, a nőstények fogamzásra képtelenek. 

D-VITAMIN. 

Rachitis ellen véd a D-vitamin. A természetben főleg a D:1-vitamint 

(C„H.„,O) találjuk meg. Nagyobb mennyiségben a tonhal (Gadus) máj
olajában van. Ugyanez található az emlősök bőrében, ahol 7-dehydrochole

sterinből a fény ultraibolya sugarainak hatására képződik. Provitaminja a 

cholesterin dehydrálása útján állítható elő. A D,-vitamin mellett a legjobban 

ismert és a legfontosabb antirachitíkus hatású anyag a D:?-vitamin vagy calci

pherol, (C25H.„OH). A természetben csak elvétve sikerül kimutatni (kakaó

héj), de provitaminja, az ergosterin (C„H.",OH), amely a mykosterinekhez 
tartozik, igen elterjedten található. Nagy mennyiségben van az élesztőben, 

:l gombákban és a secale cornutumban. Az ergosterinből ibolyántúli be
sugárzás által keletkezik a lumisterin, majd tachysterin és ez alakul át a 

tulajdonképpeni D 2 -vitaminná, melyet, ha tovább sugároznak be, suprasterin 

I, suprasterin II. és toxisterin keletkezik. E besugárzási termékek közül csu

pán a D2 antirachitikus hatású, a :öbbi inaktiv, éppen úgy, mint maga 

az ergosterin. A toxisterin mérgező. A D
4
-vitaminnak a provitaminja 

a 22-dihydroergosterin, a D,-nek a 7-dehydro-sitosterin, a D„-nak a 

7-dehydrostigrnasterin. Az utóbbiak a természetben nem fordulnak elő, syn-

7-DEHYOROCHOLESTERJN 
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thetikus termékek. A D,-vitaminról kiderült, hogy tulajdonképpen a D,-nek 

és a lumisterinnek a moleh.lllaris vegyülete. Antirachitikus hatás tekintetében 

az egyes D-vitaminoknak a hatáserőssége különböző. A D, és a D, patkányon 

egyenlő hatáserösséget mutat, 0.025 gamma kristályos anyag felel meg 

1 nemzetközi egységnek, vagyis 1 mg kristályos calcipherol és tiszt::!. D 3 

10.000 nemzetközi egységet tartalm:i.z. A csirki:ken a D. 60-szorta hat:íso 

ERGOSTERIN 

sabb, mint a D~; csecsemőkön kétszer olyan erős. A D.1 ing-ként már csak 

4000, a D, csupán 1300 nemzetközi egységnek felel meg, míg a D„-nak 

antirachitikus hatása kétséges, mindezideig beigazolni nem sikerült. A D-vita

min hatáserösségének meghatározisa biológiai úton történik. Biológiai egység 

alatt azt a legkisebb vitaminmennyiséget kell érteni, amely meghatározott, 

vitai:ninmentes diétán tartott fiatal patkányok rachitisét 10-14 nap alatt gyó
gyítja. Egy klinikai egység megfelel 12-17 nemzetközi és 100 biológi<ú 

egységnek. Antirachitikus hatásmechanizmusa még nincs teljesen tisztázva. 

Valószínűleg a calcium és a phosphor felszívódását és e két fontos elem 

retentióját irinyítja. Alkalmazására a vér calcium- és phosphat-tartalma nö

vekszik, de a calciumot nem a csontokból mobilizálja, mint a n1ellékpajzs

mirigy hormonja, hanem a bélből segíti elő ezen anyagok felszívódását. Mint-
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hogy B-vitamin nélkül calcinaló hatást nem tud kifejteni, valószínű, hogy 
a zsír. és szénhydrátanyagcserén keresztül hozza létre az epi·diaphysis határ 
elcsontosodását. Hiánya esetén az epiphysis vonala széles, elmosódott és zeg
zugos. Súlyos rachitisben a phosphorylálás zavara miatt nemcsak a csontrend
szer megbetegedése, de általános anyagcserezavar is észlelhető, k-ülönösen az 
izomanyagcserében. Ezzel áll összefüggésben n. rachitises betegek adynamiája. 
A calciumanyagforgalomra fontos hatást gyakorol a citromsav, mely a szén
hydrát-fehérje anyagcsere intermediaer terméke és amely a calciumrnal kom
plex sót képez, miáltal a calcium eltűnését a csontokból nehezíti. Talán erre 
vezethető vissza a narancslé és általában a gyümölcsök rachitis ellen védő 
hatása is. A D-vitamin a májban halmozódik fel. Könnyen kumulálódik. 

E-VITA.t\1IN. 

A természetben előforduló E-vitamin, vagy antisterilitásos vitamin hő· 
behatásokkal szemben kevésbbé érzékeny és a levegő oxygenjével szemben 
jóval ellentállóbb, mint a kémiailag teljesen tiszta alfa-tokopherol. Ez utóbbi 
oxygennel szemben nem állandó, azonban acetylálássaI ezt az érzékenységét 
elveszíti anélh.-ül, hogy a biológiai hatása megváltozna. Ezért tételezik fel, 
hogy a természetben az E-vitamin valószínűleg mint oxygenstabil ester, az 
alfa-tokopherolacetat alakjában van jelen. Az alfa- és a beta-tokopherolt a 
búzacsiraolajban, a gamma-tokopherolt a kukoricacsiraolajban mutatták ki. 
A tokopherolokat erős oxydatio könnyen tönkreteszi, hosszantartó ultraibolya 
besugárzás hatástalanítja. A növény- és állatvilágban igen elterjedtek. Meg
találhatók a tojásban, a tejben éppenúgy, mint a zöldfőzelékfélékben. Az 
állati szervek közül a hypophysis és a placenta tartalmaz jelentékenyebb 
mennyiséget. A phytil-oldallánc alapján genetikai összefüggés látszik a caro
tin, a K-vitamin, a chlorophyll és az E-vitamin között. Ha a tokopherol oxy
dilódik, akkor E-vitamin tulajdonsága csökken és K-vitamin hatásúvá lesz. 
Ez az egyetlen példa arra, hogy aránylag csekély kémiai változtatással vala
mely vitamint más vitamintuiajdonságúvá lehet átalakítani. Hiánya a nőstény 
patkányban magzatelhalá5ra, sőt felszívódásra vezet, de a concipiáló képes
ség megmarad; a lúm állatban előbb azoospermiát, majd később az ondó-

------------------------.,., 
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csatornák atrophiája következtében irreparabilis sterilitást okoz. Emberen 
ez nem észlelhető. Itt inkább az izom trophikus zavarai vannak elő
térben, amiért újabban izomdystrophiák kezelésében alkalmazzák kielé
gítő sikerrel. Hatása valószínűleg a phosphorylálásra és a calciumanyag-
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cserére irányul és e tekin~etben a sexualhormonok, a D-vitamin, a mellék
vesekéreghormon és a digitalis, vagyis az összes sterínekhez hasonló hatást 
fejt ki. A sejt növekedését bizonyos fokban serkenti. A nemi tevékenységgel 
összefüggő belső secretiós mirigyeket irányítja. Hiányakor az adenohypophysis 
<legenerál, a gonadotrop-hormon termelés csökken. 

K-VITAMIN. 

A vél-alvadást elősegítő K-vitamint a legutóbbi évben synthetizálták. 
Zsírban oldható. A K, vagy alfa-phillochinon (C"H.,p,) szerkezetileg 
2-mefüyl-3-phytil-1,4-naphtochinon. Növényekben fordul elő, szemben a 
szardiniahallisztből izolált K, vitaminnal, melynek tapasztalati képlete 
C.,,H,,O,. Biológiai aktivitása a K,-hez viszonyítva felényi, synthetikusan 
előállítani még nem sikerült. Vízben oldható a K,-vitamin, mely 3-szorta 
erősebb hatású, mint a !(,-vitamin. A K„ K, és a K, vitaminon kívül hasonló 
hatású anyag a tuberh.-ulosis bacillusból izolált sárga festékanyag, a phthiocol, 
mely szerkezetileg 2-oxy-3-methyl-1,4-naphtochinon. Biológiai aktivitása 

• 
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500-szorta gyengébb: mint a K1-vitaminé. A syntherikusan előállított és a 
természetben fel nem lelhető K-vitamin aktivitású anyagok közül a legfon

tosabb a 2-methyl-1,4-naphtodtlnon. Stabil, jól eltartható és jól definiált 
vegyület, amiért Thayer és Doisy K-vitamin standarnak ajánlották. A 
K-vitamin a vér normalis prothrombintartalmát biztosítja. Chinon természe

ténél fogva redox-systémát alkot, redox-potentiálja E, = 636 nv 20° (K1). 

Az összes vitaminok közül a legcsekélyebb kémiai molekulárspecifitást mu

tatja. Több mint 40 K-vitamin aktivitású anyagot illítottak elő synthetikusan, 
melyek között nemcsak zsírban, de vízben oldódó azonos hatású anyagokat 
is találni. K-vitamin hatással rendelkezik a legtöbb zöld levél és rothasztó 
bakterium, míg a gombák, beleértve az élesztőgombákat is, gyakorlatilag 
K-vitamin mentesek. Az állott zöld levelek éppen annyi vitamint tartalmaz-

0 
H 11 -:re, ...,..e, 

HC C C-CHJ CH3 CH3 CH3 CH3 
1 11 11 1 1 1 1 

HC.:::-,._ _...C, _,..C-CH,- CH=C- (CH )-CH-(CH.).:-CH-(CH2)3C~ ~e..... 'e..... z 3 • ~ 1 

ri 11 CH, 

On 
H 1 

HC-9-c, c/c~C.CH. 
1 11 1 ' 

HC~c,..,..c'c-7'CH 
H j 

NH2 HC1 

KsVITAMJN 

0 
K;VJTAM!N 

0 

H 11 
HC-9"c"-c_.......c......._c-cHs 

1 11 11 
HC~ /e, /C-OH 

'-';:e,...- "'e 
H 11 

0 

PHTH10COL 

0 

H 11 
e e 

HC-7 'e/ 'c-cr:, 
1 11 11 . 
HC~ _......e, _.......cH 

'=::e "'e 
H 11 

0 

2-M ETHYl.:-1,4-N APP. TO SH !1; '.J ;.: 

nak, mint a frissek. A sötétben fejlődött színtelen levelekben, amelyek 

majdnem chlorophyllmentesek, éppen annyi található, mint a zöldekben. 
K-vitaminban legdúsabb a lucerna, a gesztenyelevél, a spenót, a fü, a kelvirág, 
a csalán és a fenyölevél. A zöldparadicsom kétszer olyan aktív, mint az érett 
piros. Búzacsirao1ajban, sárgarépában és a burgonyában nincs. Synthesise 
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valószín~leg ui:ranolyan feltételhez van kötve, mint a chlorophyll képződésé
nek. Az allatvilag produktumai közül a sertésmáj zsírja tartalmaz aránylag leg. 
többet, szárazanyagra szá1níti:a 50 E/g. Ez azonban messze elmarad a növé

nyekben, ill, a baktériumokban található mennyiségtől, mert pl. a colibacillus 
aetheres extraktuma 200.000 E/ g-t tartalmaz A rothasztott halliszt valamint 

a ló, a szarvasmarha, a sertés és az ember fuuiéke erős K-vitamin ~h.i:ivitású. 
A csirke ürüléke még akkor is, ha az állatok K-vitamin mentes diaetával 
táplálkoznak. Hogy a rothasztó bakteriumok K-vitamint tudnak synthetizálni, 
szépen bizonyítja az a tény, hogy a baktériumokban jelentékeny mennyiség 
található, anélkül, hogy a tápanyagukban a legcsekélyebb K-vitamin-aktivitást 
lehetne kin1utatni. A vér prothrornbintartalrnát nem egymagában, hanen1 a 
máj functiováltoztatásával növeli. Csakis ép májműködés esetén észlelhető 
K-~'itamin hatás. A vérzékenység magyarázatát a véralvadtkonyság lassúsága 
adJa, mert a mechanikus ,inzultusok miatt megrepedt hajszálereket a vér
alvadék nem tudja zárni, mint az normális körülmények között azonnal be
következik. A lépre és a csontvelőre nincs kimutatható hatása. A növényi 
életben az assimilatiós folyamatokban nélkülözhetetlen. Hiánytünete emberen 
ritkán észlelhető. Csecsemőkön, újszülötteken még aránylag gyakran fejlődik 
ki és okozója lthet a vérzékenységnek. Felnőttön csak az ú. n. resorptiós 
I(.avitaminosis ismeretes, ami legtöbször az elzáródásos icterushoz társul. 

ANEURIN. 

A B1-vitamin vagy anellrin (thiamin) pyrimidint és thiazolkornponenst 
tartalmaz. Chlorhydratjának képlete C 

0
H ON SCl Csak só· alakj"áb' an 

1- lS ·l :!• 1 

ismeretes. Neutrális közegben főzésre könnyen bomlik. Lúgos közegben 
és levegőn inaktiválódik. Irreversibilisen th" h · (C H NOS) 1oc romma " ,_, „ 
oxydálódik, mely semmi B1 aktivitást nem mutat. A B

1
-vitamin igen 

elterjedt a növényvilágban . .r\z élesztő, a búzacsira és a rizshéj jelenté-

11 

:1 ·1 
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keny mennyiséget tartalmaz. Bizonyos baktériumok, hasadó gombák és 

az élesztő könnyen synthetizálják. A penészgombák között található olyan, 

amelyik a molekulának csak egy részéttudja felépíteni. A mucar rámáririiánus 

a dimcthyl-amidopyrirnidint synthctizálja. Sok báktérium, amely ezt a vitamint 

synthetizálni nem tudja, csák úgy képes szaporodni és fejlődni, ha a közeg. 

bő! megkaphatja (staphylococcus aureus, propionsav báktériurnok). 1l meg

figyelésekből következik, hogy a B1
-vitaminszükséglet minden élő sejtnek 

alapvető tulajdonsága. A'? a megismerés, mely szerint a baktériumok ... P~gy 

része B1·vitamint synthetizál, fényt vet azokra a célszerű és életfontos --~r:n· 

biosisokra, amelyeket, még nem is olyan régen, parasiták megtelepedésének 

gondoltak. !gy válik érthetővé, hogy egyes állatfajták látszólag a táplálékkal 

bevitt B1-vitamintól függetlenül megtartják ilyenirányú normofunctiójukat. 

A tehéntej B,-vitamintartalma független a táplálék vitamintartalmától, mert 

a bendőben élősködő f!avobáktérium vitarumen B1:et synthetizál. Az anyatejen 

táplált csecsemők béltractusában a bacíllu_s bifidus, a p_atkányokban a coecum

báktériumok képeznek B,-vitamint, melyet a csecsemők a vastagbélből tör

tént felszívódás útján, a patkányok pedig a koprophagiájukkal vesznek.fel. 

A B,-vitamin hydrálás útján reversibilisen dihydroaneurinná alakul és így fon

tos redoxrendszert alkot. A cystin -i- cyst.ein és az a11.euri11. _„ c!i.~Y,~fQ~~l:!ffg 

átalakulás egymás.tó! függően következik be. A B,-vitamin igen fontos alkat

része a rocarboxylasenak,. mely kémiailag n~m egyéb, mint aneurin.diphos· 

phorsav (C„H„O,N.,SP,Cl). Először a sörélesztőből izolálták. hl11"r<;tlen 

fehérjével kapcsolódva biztosítja, hogy az erjedéskor képződött pyroszőlősav 

acetaldehydre és széndim.-ydra hasadjon. Az állati és az emberisejtekben a 

phosphopyroszőlősav (mely egyrészt a phosphoglycerinsavból, másrészt a cit

romsavcíklusból keletkezik) decarboxylálásakor az adenilsav-cyklushoz kap

csolódik. Az acetylaneurin-pyrophosphatnak igen fontos szerepe van a szer

~ezetben történö acetylálásban és az ezzel kapcsolatos méregtelenítésben. Az 

acetylaneurin-pyrophosphatot a propionsavbaktériumok állítják elő. A szer

vezetben is keletkezik, a phosphopyroszőlősav oxydatiós decarboxylálása út

ján. _Aneurinhiány esetén a szénhydratanyagcserében súlyos zavar áll be. A 

vérben és a központi idegrendszerben megszaporodik a szőlőcukor. Gát()_lj_~ 

a máj glykogen bontását. A májat védi a kiilőnbőző .. mé.rgelcl<el_szel1)ben. 

ifegváltOZik a víza~fag~sere. Hiányos lesz a felszívódás. A szívben f~lhai· 

mozódik a tejsav. Az adcnilsav nem tud phosphorylálódni és felhalmozódása 

µ1iatt igen súlyos keringési zavarok következnek be, affielyek~~ -~~-~-~~~-~igi· 
talis, sem az egyéb cardiűtonicumok nem hefolyiSO!p._a~, de a B1.vi_t~j_p. ad1· 
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g.olására könnye": javulnák .. A B,-vitaminhiány a környéki idegrendszer meg

betegedésében, főleg a mono- és polyneuritisekben nyilvánul meg. A gyomor. 

bél betegségei közül az ulcus ventriculi és duodeni keletkezése hozható vele 

-okozati összefüggésbe. Az ulcus a vérzések miatt a B ·Vitamin felhasznál· 
--·-·- - „.-----------„---· - 1 .. _______ „ ___ „ _________ „ ______ __ 

~at<)_ságát csökenti, mert. a táplálékkal bejuttatott B
1
-vitamint a haeminnek 

már a nyomai is elroncsolják; _ilyenmódon circulus vitiosus következik be 

;melyet Parente!alisan adott B1~~itaminnal lehet megszüntetni. A mellékvese~ 
k_ér.<gJ.1?rlllo!ljállak a hatását kiegészíti. E két. anyag egymás nffi.ií.Thatis

.ta!an, a phosphorylálás nélkülük tökéletle.fb ..• Az insulin hatását fokozza. 

1:_i~~y~ese~.nazinsuJin nem i:t!dja növelni a. máJg!ikogé!Hiirfülriiát.Kiíeje

zett pharmákológiai hatása a fájdalomérzés ellen irányul. A harántcsíkolt izom 

munkáképességét növeli. A C-vitamin mellett ennek a vitaminnak van a leg

nagyobb indikációs területe. 

LACTOFLA VIN. 

A B,-vitamin vagy lactoflavin (riboflavin) szerkezetileg 6,7-dimethyl-

9-d-riboflavin. Nagyon jól oldódik vízben, sárgaszínü oldata erős zöldes fluo

rescentiát mutat, savanyú és lúgos közegben hőálló. Rendkívül ellenálló az 

oxydatióval szemben. Reversibilis redox-systémát képez, alkatrésze a sárga lég-

lACTOfLAV!N 

PO H ···~·~ 
3 l i 

' ' 
PROTEIN 

' 

zési fermentnek, mely kémiailag flavophosphorsav terméke. A Iactoflavinból 

már a bélben képződik. Fontos tulajdonsága, hogy reversibi!is reductio útján 

leukoflavin.enzymmé alakul, melyet a levegő oxygenje könnyen visszao:.ycLíl 

leukoalakból flavinenzymmé. ezért a sárga fermentum fontos hydrogenátvivő 

anyag. A lactoflavin phosphorylálásihoz a melléb•esckéreg hormonja szüksé-

11' 
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ges. Melléh.-vesekéreg kiesés esetén a lactoflavin hatástalan. Adenilsavval a lac

toflavin adenyldinucleotidet képez, mely laza fehérjekötésben fontos ferment

karaktert mutat. E csoportba tartozik a d-aminosavoxydase és a xanthinOA1'
dase. A B:!-vitamin éppenúgy, mint a B1, minden növényi és állati s~jtben 

megtalálható. Baktériumok (vajsavbaktérium) és élesztő synthetizálm tud

ják. Nagy mennyiségben van az élesztöben, a tojásban, a májban, a vesében 

és a szívizomban. Hiánya esetén a szénhydrát-, a phosphat- és. az adenilsav 
anyagcsere szenved zavart. A B

1
-vitaminnal együtt a nqvekedést serkenti, 

amiért, 5 minthogy thermostabil vegyület, thermostabilis növekedési faktor

nak is nevezik. Fontos a látás mechanizmusában. A flavin, vag'/ phosphor
savas estere (nem a fehérjéhez kötött) az ideghártyán a fény hatására 

„primaer activált fotoanyaggá" alah.-ul, melynek kémiai szerkezete még isrne· 

retlen, de valószínűleg ez az anyag váltja ki a látóideg izgalmát. Rendkívül' 

érzékeny vegyület, mely oxygenhiányra deuteroleukoflavinná alakul. A lacto· 

flavin nélh.-ülözhetetlen a normalis szemlencse működésében is, hiánya esetén 

hályog fejlődik ki (cataracta ellen védő vitamin). A la~toflavin nehéz fémek 

mérgező hatását csökkenti, a thalliummal oldhatatlan vegyületet képez. 

NICOTINSAV JlS NICOTINSAVAMID. 

A nicotinsav, vag'/ antipellagravila11ú11 (pellagra preventiv faktor„ 

P-P-faktor) kémiailag beta-pyridincarbonsav (C,H,NO,) és ennek amidj;c 

(C,H,N0 0). Redukált formából át tud alaln1lni o:1.7dált'formába, miközben 

a 3 vegyértékű nitrogenje 5 vegyértéküvé alakul. Ezen az alapon maga is mint 

hydrogen átvivő szerepel. Sokkal fontosabb azonban, hogy alkatrésze a code

hydrasenak. A cod~hydrase a vörösvérsejtekben található coferment, mely a. 

hexosephosphat oxydatiójához szükséges. Kémiailag 1 mol. adenilsav, 1 mol. 

nicotinsavamid, 2 mol. pentose és 3 mol. phosphorsavból áll, vagyis lri· 
phosphopyri<linnucleotid. Az élesztö cozymaseja hasonló felépítés rnellett két 

phosphorsavat tartalmaz, vagyis diphosphopyridinnucleotid. Mind a két cofer-

1nent hydrogen átvivő, ha bizonyos specifikus proteinhez kötődik. ReductiÓ·· 

juknál két hydrogent vesznek fel és átalakulnak dihydroformává. A dihydro

codehydrasek aránylag stabilak, a levegő oxygenje nem, de a sárga légzési fer· 

mentum könnyen oxydálja őket. Antipellagrahatás tekintetében a nicotinsav és-. 

amidja nem specifikus molekula, mert minden olyan pyridingyürűt tartalmazó· 
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vegyületnek van pellagravédő hatása ,amelyen a harmadik állásban, vagyis beta

helyen, COOH-csoport van (beta-pyridincarbonsavdiaethylamin). Pellagra

védő anyag található az izomban, a májban, a tejben, ai élesztőben és a p1ra-
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dicsomban. A nicotinsav, minthogy alkatrésze a coenzym I. és !I-nek, mint 

cophosphorylase is működik. Ez a hatása nagymértékben függ az anorgani

kus ionoktól, a natrium ion csökkenti a phosphatátvitelt. Hiánya esetén gyak. 

ran histaminresistens achylia fejlődik ki. A phosphatanyagcserén kívül a 

nehézfém ionok, főleg a vas cleh.-tronátvivőképességét csökkenti. Ezzel pár

huzamosan lép fel a porphyrinuria és az anaemia pernicíosához hasonló 

anaemia. A nicotinsavnak kifejezett értágító hatása van és emiatt a nitritek 
helyett értágítónak használják. 

ADERMIN (B,-VITAMIN). 

Az ader11Ji11 vagy B6 -vitamin kémiailag 2-methyl-3-hydroxyl-4,5-di 

(hydroxymethyl) -pyridin. Mint alfa-picolinszármazék, methylcsoportja révén 

könnyen reagál aldehydekkel. Erre vezethető vissz1, hogy az adermin fontos 
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szerepet játszik a zsíranyagcserében. Alkatrésze az alfa-picoJin.haemochrom
ogen rendszernek és ezért hiánya esetén porphyrin anyagcserezavar észlel
hető. Az adermin mind a szervezetben, mind a tápanyagokban fehérjéhez 
van kötve. Kukoricában, répa.melaszban, tejben, májban és élesztőben talál-

gc..::--cH:DH 
HOH.c -e:?' e.DH 

1 11 
H.C~ .,..c-CH3 

H 
ADERMIN 

ható. Az adermin kiegészíti a lactoflavin és a nicotinsav pellagraellenes hatá
sát, főképpen az idegrendszeri izgalmat szünteti, kifejezett sedativ hatása 
révén. Az akrodyniát gyógyítja, valószínűleg a telítetlen zsírsavak anyag

cseréjén keresztül. 

PANTOTHENSAV. 

A B-complexum egyik filtrálható faktora a pa11tothe11sav, amelynek 
kémiai strukturáját a legutóbbi évben sikerült kideríteni és a vegyületet syn
thetikusan előállítani. Nagy mennyiségben az élesztőben, a májban és a vesé
ben fordul elő. Kémiailag beta-alaninszármazék (C,H„O,N); alkalikus kö
zegben melegítéskor elbomlik; calciumsója éppen olyan batásos, mint maga 
a sav; acetylált alakja, amely éppenúgy, mint a szabad sav, a természetben 
is előfordul igen hőálló. Az élesztőben a bios-faktorok közé tartozik és 
majdnem ~inden élő sejtben előfordul. Úgy látszik, igen fontos szeí'epe 

PANTOTHENSAV CYCLIKUS ALAM.JA 

van a szc:rvezetben. A vér lactoflavintartalmát szabályozza, azt emeli 
és a diphosphopyridin-nucleotid katalysator rendszerben éppenúgy mint a 
nicotinsav, fontos biokatalysatorként hat. Kuhn szerint cyclikus formája is 
van. Az aspergillus niger és a e. diphtheriae gravis synthetizálni tudja. Az 
élesztősejtek légzését fokozza, az alma, burgonya és bizonyos állati szövetek 
légzését kormányozza. A tejsavbaktérium és az élesztősejtek növekedését 

serkenti. Hiánya esetén csirkéken dermatitis fejlődik ki. 
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ASCORBINSAV (C-VITAMIN). 

A scorb11t elleni C-vitamin kémiailag 1-ascorbinsav (C,,Hp„). Jel
lemző tulajdonsága, hogy rendkívül érzékeny anyag, neutralis és alkaliás 
közegben könnyen bomlik. Antiscorbutos hatása a molekulájához kötött 
sajátos tulajdonság. Kémiai szempontból az összes vitaminok között a leg

specifikusabbnak tekinthető. Phyziológiai hatása szorosan összefügg moleku
láris konstrukciójával és configuratiójával. A synthetikusan előállított 1.-ülön

bözö kötéstypusban ismert ascorbinsavak biológiai hatása h.iilönböző. Ha az 
!-ascorbinsavat 1-nek vesszük, akkor a 6-1-desoxy-ascorbinsav 11fa, a d"arabo
ascorbinsav 1 / :?o biológiai aktivitást muta:. Savanyú közegben oxydatiokor 
2 H-atomot ad le és átalakul dehydro-1-ascorbinsav:vá, mellyel reversibilis 

reactiót tart fenn. Hydrogenátvivő fermentum. Résztvesz a sejtoxydatióban, 

szoros összefüggésben yan a phenoloxydase és peroxydase rendszerrel. A 

SH-glutathion a C-vitamin fermentativ oxydatióját csökkenti. Mint ferment, 
katalytikus hatást mutat. Specifikus proteinhez kötött alakjában esterase-ként 
hat. Nagy hasonlóságot mutat a tejben található Schardinger-enzymmel. 

Hatásmechanizmusa az, hogy a dehydro-ascorbinsav az aldehydet oxydalja, mi

közben ascorbinsavvá alakul: aldehyd - dehydroascorbinsav - methylenkék. 
Résztvesz az aminosavak oxydativ desarninálásában, főleg a histidinrnolekLI
lán tud hatni. Glycocollból és alaninból formaldehydet, illetve acetaldehydet 

képez. A különböző fermenteket aktiválja vagy gátolja. A dehydrocozy
maset cozymasevá reoxydálja. A vér katalase aktivitását növeli. A növényi 

a 
11 

l OH, 1 
11 a 
l OH 1 

HC 
1 

HOCH 
1 
CH?OH 

L-ASCORBINSAV 

·2H -
+2H 

a 
11 

l D 1 
1 a 

l D 1 
HC 
1 

HOCH 

1 
CH?OH 

OEHYORO-L-AS CO RB!NSAV 

beta-amylasenak és az állati pankreasamylasenak a hatását gátolja. A termé
szetben háromféle alakban ismeretes. Előfordul mint 1-ascorbinsav, mint 
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dehydroascorbinsav és végül mint ascorbigen (kötött alakja). A kötött forma 
szerkezete közelebbről nem ismeretes. Biológiailag, állatkísérletekben úgy hat, 
mint az 1-ascorbinsav. A legfontosabb különbség közöttük, hogy az ascor
bigen az oxydatióval szemben lényegesen ellentállóbb. A C-vitamin nagy 
mennyiségben található a csipkebogyóban, a paprikában, a citromban, a bur
gonyában és a fenyőfélék· leveleiben. Az állati eredetű szövetek közül főleg 
a belső elválasztású mirigyek tartalmaznak jelentékenyebb mennyiséget (mel
lé1.-vese, hypophysis, corpus luteum stb.). A vér alvadását a thrombin aktivá
lása révén sietteti. Az adrenalin és a cholin hatását erősíti. Az adrenochrom 
képződést gátolja, A melléh.-vesekéreg hormon hatását fokozza. A csontképző
dést elősegíti; hiánya esetén osteoporosis lép fel és a fogak csontállománya 
csökken. A vérregeneratiót elősegíti, a vörösvérsejt számot, haemoglobint és 
reticulocytaszámot növeli. Antiallergiás hatású. A melanogenképzést és az 
Addison-kórban észlelhető pigmentatiót csökkenti. Antiinfectiosus hatású, az 
antianyag termelést és a vér bactericid hatását növeli. A növekedést elősegíti. 
A C-vitamint a szervezet csak kis mennyiségben. tudja felraktározni, a felesleg 
mindig kiürül. A therápiában a leggyakrabban rendelt vitamin. 

P-VITAMIN (CITRIN). 

A P-vitamin vagy pertneabilitási vitamin (citrin) tulajdonképpen a 
flavonok csoportjába tartozó sárga festékanyag. Nem egységes anyag, hesperi
dinnek és cryodictinnek izomorph keveréke. Biztosítja a hajszálerek normális 
átjárhatóságát és növeli azok fragiditását. A citrom héjjából (citrin), a pap
rikából és a grapefruitból izolálható. Vitaminkaraktere ezideig nincs bizo
nyítva. A szervezetben valószínűleg fehérjéhez kötődik. A szerv-ezet nem tudja 
előállítani. A gyornor-béltractusból könnyen felszívódik. Nagy részét a vese 
választja ki s a vizelettel ürül ki a szer\'ezetből. A tejbe nem jut át. !vfíg 
normális egyének a bevitt citrinnek 50~0-át inár a 4-5. napon kiürítik, 
addig a vascularis purpurában és polyarthritisben szenvedők szervezetét hete
ken át sem lehet telíteni. A C-vitamin kiürülését csökkenti. A vér calcium
tartalrnát kis mértékben növeli. Hiánytünetei pontosan nem ismeretesek. Jel
lemzőnek tartják a bőr alatti spontán petechiás vérzéseket, melyek mindig 

1 

1 

l 
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felületesek, kisterjedelmüek, gyakran circumpilarisak, szemben a C-vitamin
hiányra jellemző scorbutos vérzésekkel. Az adrenalin autooxydatióját csök
kenti. A ffavon glykosidákkal kezelt kutyán a pepton shock akadályozott. 
Vénába adva a vérnyomást csökkenti. Patkányon, az e csoportba tartozó quer
citrin, antago~ista hatású a dinitrophenollal, a hőtermelést és a hőmérséldetet 
alászállítja, a vesesecretiót csökkenti. (R"sznyák legújabban palkányon iga
zolta vitarninkarakterét.) 

FEHERJE-ÁRTALOM GYóGY1Tó H-VITAMIN. 

A fehérjeártolom gyógyító faktor, vagy H-vitamin kémiailag alig ismert 
anyag. Valószínűleg aminosav. újabb adatok szerint azonos a biotinnal. A 
biotin 1 mg-ja 10.000 patkányegység H-vitamin aktivitásának felel meg. 
Legtöbb H-vitamin a tojássárgájában, a májban, a vesében és a rizskorpában 
van. Elesztöben, burgonyában és caseinben kisebb :Uennyiség található. Az 
anyatejbe a tehéntejből kerül, mely utóbbi nyáron többet, télen kevesebbet tar
talmaz. Az állati szervekben és a tejben fehérjéhez, a burgonyában és a tenge
riben keményítőhöz kötődik. H-avitaminosis legkönnyebben patkányon hoz. 
ható létre. Emberen a status seborthoicust tekintik H-vitaminhiánynak. A cse
csemők, kisebb gyermekek fehérjeérzékenységét megszünteti. Fermentativ 
tulajdonságú. Parenteralisan adva 3-5-ször hatékonyabb, mint peroralisan. 
Emberen a napi szükséglet nincs pontosan meghatározva. Valószínűleg szoros 
összefüggésben van a testsúllyal, de változik a fehérje és zsírbevitel szerint. 
Pellagra elleni hatásib~n kiegészíti a nicotinsavat és a Bi;-vitamint. 

ANAEMIA ELLENI VITAMINOK. 

Az antianaeviiás faktorok közül legfontosabb a haemogen, vagy e.'Ctrin
sic faktor, mely a haemogenaseval (íntrinsic faktor) reagálva alkotja a 
haemont (anahaemin), vagy antiperniciosa principiurnot. Kémiailag ismeret
len. Hőálló anyag, még alkalikus közegben sem bomlik. Elesztőben, izom
ban, májban található. 
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A VITAMINOK lJS AZ ELETFOLYAMATOK. 

\\ 

A vitaminok, biokatalysator tulajdonságuk révén, az összes lehetséges 
életfolyamatokra hatnak, azokat irányítják, serkentik vagy gátolják. Részt
vesznek a z.sír~, szénhydrát-, fehérje-, víz- és sóanyagcserében; irányítják a 
tápanyag felszívódását; szoros összefüggésben vannak a hormonokkal és ezek 
révén a mirigyek működésével; résztvesznek a szervezet méregtelenítésében, 

miáltal befolyásolják a gyógyszerhatást és annak toxicitását; megszabják egy
más hatását (B-comple.x nélkül a D-vitamin nem tud helyesen, kellően hatni) ; 
kormányozzák a növekedést; szoros összefüggésben vannak a vegetativ ideg

rendszerrel; befolyást gyakorolnak a vérkeringésre, belső légzésre és végül 
a sejtek kémiai-dinamikai működése mellett a sejtorganisatio statikw műkö

dését is megszabják. 

A VITAMINOK HATASMODJA. 

A zsírban oldható vitaminok közül pontosan még egynek sem isrnere· 

tes a hatásmódja. Ugyanígy ismeretlen a vízben oldható C-vitaminé is. Ez
zel szemben a nitrogentartalmú B-vitamin csoport tagjai eléggé ismert mó
don fejtik ki hatásukat. A lactoflavin, az aneurin és a nicotinsav ferment
alkatrészek és az anyagcsere irányítóiként szerepelnek. A vitaminoknak az 
anyagcsere és az ezen keresztül kifejtett egyéb, rendkívül bonyolult és finom 
hatásainak megértése szempontjából leghelyesebb a szénhydratanyagcseréből 

kiindulni. 

A SZ!lNHYDRATANYAGCSERE. 

Altalánosságban, a szénhydratok a sejtekben fokozatosan három lég
zési rendszer közreműködésével égnek el. Ezek: 1. a Warburg-rendszer, mely 
az m.7gent aktiválja és a vastartalmú légzőfermentből és a cytochrom a, b, c
ből áll; 2. a Wieland-rendszer, mely dehydratál vagyis a codehydrase és a 
sárgaferment segítségével a molekulától hydrogent von el és végül 3. a Szent
Györgyi-rendszer, mely az előbbi kettőt összekapcsolja és amely a fumarsav· 
oxalecetsav-ból áll. E három rendszer irányítói a vitaminok. Jelen dolgozat-
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ban nem célunk ezeket részleteiben megismertetni, csupán néhány példát 
mutatunk be, amelyek élesen rávilágítanak arra, hogy az anyagcserében milyen 
nagy fontosságúak a vitaminok és azok egymással, valamint a hormonokkal 
milyen szo;os összefüggésben állanak. 

A GLYKOGE~ HASZNOSITASA {LEBONTÁS JJS FELEPITJJS). 

A biokémiai kutatások alapján ismeretes, hogy az összetett cukrok 
{di- és polysaccharidok) fölszívódásuk előtt még a gyomor-béltractusban 
monosaccharidokká hydrolizálódnak és mint ilyenek szívódnak fel. A fel
szívódott monosaccharidákból (glukose, fructose, galactose) a máj glykogent 
épít fel. A glykogen vagf állati keményítő olyan polysaccharida, amely köny
nyen glukosera (szőlőcukor) hydrolysál. Ilyen alakban a szervezet összes sejt
jeibe bediffundál és ott éppúgy, mint a májban, glykogen alakjában raktá
rozódik fel. A glykogen nem diffundál, az o>.7datiónak ellenáll, tehát igen 
alkalmas és jól raktározható anyag. Egyszerű kísérlettel bizonyítható, hogyha 
az izom oxygen kizárása mellett egymásután sokszor összehúzódik benne a tej
sav minden hőfejlődés nélliil felszaporodik, a glykogen megfogy, az izom 
kifárad, további ingerlésre nem reagál. Ha most oxygent juttatunk az izomba, 
a fáradtsági állapot gyorsan megszűnik, az izom visszanyeri összehúzódó ké

pességét, azaz újra ingerelhetővé válik; egyidejűleg tejsav és hőfejlődés 

mellett széndioxyd képződik, bizonyítva, hogy csak ebben a fázisban történt 
égés. Azonban a várakozással ellentétben, nem az összes tejsav, hanem annak 
csak mintegy '/, része ég el. A többi visszaalalrnl glykogenné. Ezekből az 
egyszerű megállapításokból igen fontos következtetés vonható le: az izom
ban a nagyobb energiát szolgáltató oxydatio a contractio után. a restitutio 
szakában megy végbe, vagy más szavakkal „az izom készenáll arra, hogy 
oxydatio nélkül energiát adjon le", ha valamilyen ingerület, idegimpulsus ezt 
a mechanizmust kiváltja, megindítja. Az oxydatio csupán a kifejtett energia 
pótiásira szükséges. Az izomnak csak a munka elvégzése után van szüksége 
oxygenre, abból a célból, hogy alkalmassá váljék a további működésre. Ez 
a kémiai processus, glykogenból ~ glykose ~ tejsav, a valóságban nem ilyen 
egyszerűen történik. A glykogen igen sok fázison jut keresztül, míg tejsavvá 
alakul (1. 2. táblázat). A glykogenból 0,. hexose-1-phosphorsav <_:>. hexose-1, 
6-phosphorsav keletkezik. Ez utóbbi kétfelé hasad, -• dioxyacetonphosphor
savra és ~ glycerinaldehydphosphorsavra, mely azután~ l,3diphosphoglyce-
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rinsav ~. phosphoglycerinsavon át !;i phosphopyroszölösavvá majd (7) 
pyroszőlősavvá alakul, melyből a (8) tejsav képződik. (A továbbiakban a 
könnyebb áttekinthetőség céljából az egyes reactiókat a nyilak felett található 
számok jelzik). Ezek az egyes fázisokban képződő közbeeső anyagok egymással 

reversibilis egyensúlyt tartanak fenn, így pl. a pyroszőlősav a tejsavval (8): 

IHJ 
c=o 
1 
COOH 

~ 
~ 

-2H 

PYROSZŐLÖSAV 

CH3 

1 
CHOH 
1 
COOH 

TEJSAV 

A rendszer h)~drogen acceptorait és donatorait a megelőző fázisokban 
keletkezett anyagok alkotják. A pyroszőlősavnak (7) a glycerinphosphorsav 

(6) ad 2 hydrogent, miközben tejsav (8) és dihydroxyacetonphosphorsav ke
letkezik. 

CH3 CH2 0-PO(OH)~ CH, CH~O -PO ( OH)
2 

1 1 ' DPH 1 1 ' 
c=o +· CHOH - CHOH + C=O 

1 1 1 1 
COOH CH20H COOH CH2 0H 

PYRO- GLYCERIN- TEJSAV OIHYOROXYACETON-
SZŐLŐ SAV PHOSPHORSAV PHOSPHORSAV 

A phosphopyroszőlősav deyhosphorylálás útján alakul vissza pyro
szőlősavvá (7), amiből ismét képződhet tejsav (!. phosphorylálás 1. sz. 
reactió) : 

COOH COOH 
1 /OH 

11° p""~H 
1 
COH 
11 -

CH2 CH~ 

PHOSPHOPYROSZÖLŐSAV PYROSZÖLÖSAV 

Az állandóan visszatérő, egymásba szorosan kapcsolódó l..inc a folyamat 
egyenletességét biztosítja. 

DISMUTATIO. 

A hydrogenátvitelhez azonban nemcsak don:i.tor és acceptor szükséges, 
hanem egy olyan anyag is, amely a H-atomokat a molel-a1láról lehasíthatóvá 
teszi. Ezt a dismutatiot a holoferrner.tck végzik, n1elyeknek hatócsoportja a 
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coferment, A tejsav=> pyroszőlősav (8) egyensúlyban cozymase (codehyd
rase) szerepel, amely a vitaminok kémiája alapján szerzett ismeretek szerint 
nem egyéb, mint diphosphopyridinnucleotid ( adenil + 11icoti11sav - amid + 2 
pentose + 2 phosphorsav) (DPN). Ennek a közbeiktatására 2 mol. pyro
szőlősavból ecetsav, C02 és tejsav keletkezik. Az izomban az ecetsav ismét 
pyroszőlősavval egyesül ~s képződik beta-oxyvajsav + CO,. Beta-oxyvajsav 
más úton is képződik, nevezetesen a zsírsavakból (a szénhydrat- és zsíranyag
cserét összekötő egyik láncszem) és amely az adenosin-diphosphorsav közbe
iktatásával vezet acet-ecetsavon át pyroszőlősavhoz. 

PHOSPHORYLALAS 115 DEPHOSPHORYLALAS. 

A pyroszőlősav phosphorylálása az adenosin-diphosphorsav közben
járásával megy végbe. Altalában az egész glykogen lebontásban a legfonto
sabb phosphatdonatorok az adenosin-di- és triphosphat, melyek az adenil
savrendszerben keletkeznek. Az adenilsavrendszer egyes részreactiói a 
következők: 

1. phosphopyroszőlösav + adenylsav => pyroszőlősav + adenosindi
phosphat; 

2. phosphopyroszölősav + adenosindiphosphat + oxalecetsav 
co carboxylase 

-:;:.,_=:==::':::::.:->::>:citromsav + 
3. adenosintriphosphat 

( aneurinpyrophosphat). 

adenosintriphosphat + CO,; 
+ aneurin ~ adenylsav + cocarboxylase 

A rendszer egyes tagjai, mint a fogaskerék fogai kapaszkodnak bele 
a glykogen ---+ pyroszőlősav egyes láncszemeibe s az első fázisban „kölcsön 
adott" phosphorsavat a lánc utolsó előtti láncszemétől, a phosphopyroszőlő
sav dephosporylálásakor, visszaveszik (!. 2. sz. táblázat). 

A phosphopyroszőlősav dismutatiojához, vagyis ahhoz a folyamathoz, 
amely a molekulát alkalmassá teszi az ox-ydátióra és a decarboxylálásra, mint
hogy az állati szervezetben, szövetekben hiányzik a carboxylase, aneurin-pyro
phosphat (cocarboxylase) szükséges. A reactio decarboxyláláson keresztül 
oxydatio útján acetyláláshoz vezet (l. következő fejezet). 

Hogy az aneurinból aneurin pyrophosphat, cocarbo>-7lase keletkezhes
sék a szervezetben, szükséges egy olyan ferment-rendszer, amely ezt a phos
phorylálást lehetővé teszi. Ez a fcrment-rendszer csakis a mellékvesekéreg 
hormonjának a jelenlétében működik. Ha a mellél-.-vesekéreg elégtelenül mű-
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ködik, akkor ez a synthesis (!. 3-ik reactio) nem következhet be s ez a ma
gyarázata, hogy ebben az esetben a tiszta aneurintól antineuralgih.-us hatás 
nem észlelhető, szemben a táplálékkal bevitt „természetes" B1-vitaminnal, 
amely, minthogy mindig, már eredetileg is aneurin-pyrophosphat alakjában 
van jelen, hatásos. Ebből az a therapiailag fontos következtetés vonható le, 
hogy, ha az aneurin hatástalan, mindig valami endogen zavarra is kell gon
dolni, amely miatt az aneurin pbosphorylálása zavart szenved (mellékvese
kéregelégtelenség) . 

OXYDATIO-DECARBOXYLALAS-ACETYLEZJJS. 

A phosphopyroszölösav dismutatiója, az állati sejtekben történő cocarb
oxylase hatás az oxydáló és a phosphoryláló cyklussal egybekötve a fumársav
pyroszölősav-diphosphopyridinnucleotid-adenylsav-magnezium cyklusban zaj
lik le. Az aneurinpyrophosphat pyrimidin és thiazol gyűrűje közé a mag
nézium közbeiktatásával behajlik a phosphopyroszölősav, 

r-··FEHÉRJE 

0 OH 

• 1 1 
,---··----·Mg+ HO-P-0-P=O 
: 1 11 1 
: 0 0 0 
; 1 1 
! O=P-Ol4 CH2 

1 1 
0( CH, 

H j 1=1-NH, lao-:~· íl-s-íl H,c-c c-----CH:?----+N---C-CHJ 

11 11 
N-CH 

amely hydratálódik 1 mol. H,O felvételével és lesz belőle: 

1 
0 
1 H j=ci-""• Ho-1-cH, 

1

c
1

-s-
H•coo-

c----cH,----'N-
11 

Íi 
• ! 
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A következő fázisban a felvett 1 mol. víz kilép és a phosphopyroszőlősav, 
a pyrimidin-N-re kötődik. 

1 
0 

: 1 1=1-•H-:1:-CH, ri-s-
c CH.----'N-

11 ' 

A thiazol nitrogenje redukálódik, 5 vegyértéküböl 3 vegyértékűvé és ezzel 

egyidejűleg az összekapcsolt atomcsoporton a pyroszőlősav oxydálódik és de
carboxyH!ódik, vagyis ' 

' 0 

, [ H 

r=r-NH-H+-~2 CHz r-s-
tt CH,---N-

, Ha ez megtörtént, akkor egy d~hydráló rendszer a cocarboxy1ase thiazol-N-jét 
rcox-ydálja, visszaalakítja 5 vegyértékűvé: 

cH2-s-
I -(W•'<) 

-CH2-N-

s így a pyrimidin gyűrűhöz kapcsolt, majd m..-ydatión és decarbo>.-yláláson 
átesett phosphopyroszőlősav alkalmas lesz 1 mol. víz felvételére és átalakul 
acetylvegyületté: 

H 0 
1 1 1=1-•-c=cH, :::= 

H 0 
1 1 

1=r-N-~;;-CH3 

C-----CH~-

11 
C-----CH-

11 ' 

Az így keletkezett vegyület az acety/a11e11ri11-p)'rophospha1 a pyroszölősavból 
a~-etylpyroszölősavat képez, 
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RNH.C0.CH3 

ACETYLANEUR!~ 
PYROPHOSPHA.T '\. 

CH3 .CO. COOH 

/RNH2 + 

PYRDSZÖLŐSAV ANEURJN 
PHOSPHAT 

CO.CH, 
/ 
CH, 
\ 

CO. COOH 

ACETYLPYRO 
SZŐLŐ SAV 
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CHOH.CH3 
/ 
CH, 

\ 
COOH+C02 

BETA-OXYVAJSAV 

melynek decarboxylálása útján a diphosphopyridinnucleotid közbeiktatásával 
betaoxyvajsav keletkezik (a szénhydrat- és zsíranyagcsere összekapcsolódása). 
Az acetylaneurin-pyrophosphat ezek szerint a vegyületek acetylezésére alkal
mas molekula. Igen fontos reactio, mert a legtöbb méregtelenítési folyamat
nak a lényege (methylguanidin, sulfamidok, stb.) és igen sok gyógyszernek 
a hatását módosítja a szervezetben. 

A B1-vitamin, helyesebben az acetylaneurin-p;•rophosphat közvetítésé
vel lezajló acetylezésnek fontoS szerepe van az idegingerület továbbításában 

szereplő acetylcholin képződésében„ 

AZ IDEGINGERÜLET ÁTVITELE A MűKÖDÖ SEJTRE 
JlS AZ ACETYLCHOLIN KllPZÖDllSE. 

Abból az alapvető kísérletből kiindulva, mely szerint az izo!aJt béka
szívben az odavezető idegek elektromos izgatásakor olyan anyag keletkezik, 
melyet, ha másik szívbe jut:atnak, ott éppen olyan ingerület, functióváltozás 
áll be, minden elektromos ingerlés nélJ. .. iil, mintha ezt a szívet is elektromo

san ingerelték volna, sikerült bizonyítani, hogy az idegek izgalma nem köz

vetlen, hanem kémiai anyagok közbeiktatásával, humorális úton tevődik át 
az idegvégkészülékről a reagáló sejtre. A-z egész idegrendszerben kimutat
ható, hogy ingcriéskor ingert átvivő, úgynevezett mirnetikus, elektromos inger

lést utánzó anyagok szabadulnak fel. Ilyen ingert továbbító anyagnak bizonyult 
az adrenalin, vagy ehhez közel rokon vegyület és az acetylcholin. Adrenalin 

szabadul fel az adrenergiás, acetylcholin a cholin-ergiás idegek izgalma ese
tén. Az adrenalin sympathicotrop, az acetylcholin vago· vagy parasympathico
trop hatású. Adren-ergiás müködést csupán a régebben syrnpathicusnak ne

vezett idegek postganglionarius rostjai mutatnak, kivéve ezek közül egyes 

12 
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állatokon az izzadtságmirigyekhez, bizonyos erekhez (coronaria) és az uterus~ 
hoz haladó rostokat. A többi ideg s minden idegcentrum közti kapcsolat 

cholinergiás tulajdonságot mutat. Csak a szabad acetylcholln hatásos. Kötött 

formájában hatástalan. A szabad acetylcholint a vérben és a szövetekben 

taLílható cholin-esterase azonnal elbontja ecetsavra és cholinra. Ezáltal az 

acetylcholin hatását elveszti. (Az acetylcholin mintegy százezerszerte hatá
sosabb mint a cholin.) Kis mennyiségű glukose az acetylcholin képződését 

elősegíti. Ez a hatás anaerob körülmények között lényegesen gyengébb. Ha 

az agyszövet anaerob (tejsav és pyroszölősavon át) légzik, akkor is képződik 
acetylcholin, de az úgynevezett kötött formában, amely az esterase hatásnak 

ellenáll. A kaliumion és általában az egyvegyértékű ionok növelik az acetyl
cholin átalakulását kötött formából szabad formába. A két vegyértékű ionok 

ellenkezőleg hatnak. A szabad és kötött acetyld1olin között reversibilis egyen

súly van, amelyben a szabad acetylcholin akadályozza a további acetyld101in 
képződését. Ha a szabai:I acetylcholin koncentrációja csökken, újabb mennyiség 

szabadulhat fel. Koncentrációja csökkenhet az esterase hatás és a diffusio 
miatt. Ez utóbbit a !(-ion növeli. a Ca-ion csökkenti. Az esterase hatásit a 
physostigmin (eserin) kikapcsolja. Kimutatható, hogy a d1olin-ergiás ideg 

izgatása.kor az acetylcholin mellett egy másik anyag is szerepel, amely a 
pióca hátizomzatit, a pa:kánybfl és a macska érrendszerét érzékenyebbé teszi 

az acetyld1olinnal szemben. Ez az anyag azonosnak mutatkozott az aneurin
nal. Az acetyl-aneurin-pyrophosphat acetylezö hatása valószínűsíti azt a fel

tevést, mely szerint az aneurin a szerveknek nemcsak az acetyld1olinnal szem
beni érzékenységét, hanem magát az acetyl-cholin képződését is elősegíti. 

Emellett szól az a kísérleti megfigyelés is, hogy minden olyan befolyás, amely 
az acetyl-aneurinpyrophosphat képződését gátolja, gátolja az acetyI·cholin 
képződését is. A kötött acetyl-cholin képződése a B1·avitaminotikus galambok 

agyában erősen lecsökken, ami normálisra emelhető B1-vitamin és szőlőcukor 

egyidejű alkalmazásával. 

A CHOLIN JELENTőS!lGE. 

A d1olin az anyagcserében centrális helyet foglal el és nem csupán 
az idegingeriilet tovaterjedése miatt, de a kéntartalmú a1ninosavak és a szén

hydrat-lipoid anyagcserében is fontos (l. 2. sz. táblázat). 

-------. -·--· --- -- --- . 
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METHYLEZES. 

A phosphoglycerinsav oxyda'.iójából keletkezett phosphooxypyroszőlő
sav methylezés által phospho-beta-oxy-alfa-iminopropionsavvá, majd phospho
serinné alakul, mely decarboxylálódva phosphocolaminná lesz. A colamint a 

methionin ~, homocystein ~ hornocystin rendszer methylezi, miáltal phos
phocholin keletkezik. 

CHz-NH2 

1 f" 
CH-O--P=o 

' 1 

--
OH 

PHOSPHOCOLAMIN 

METHIONIN --
CH3 
1 CH r-rH cr: -

CH~-o--Í=o 

OH 

PHOSPHOCHOLIN 

E reactio alapján, úgy látszik, a phosphocholin fontos methy!ező coferment. 

A phosphocho!in a továbbiakban azután vagy acetyld1olinná alal.-ul az acetyl

aneuxinpyrophosphat hatására, vagy, valószínűleg a mellékvese kéreghormon

jainak, vagy a lactof!avinphosphorsavnak hatására a lipoid anyagcserébe ke

rül és ott, mint fontos phosphoryláló coferment szerepel. 

A VITAMINOK ES A SZERVEZET. 

E néhány kiragadott példa (glykogen lebontás és felépítés, phosphoryl

álás, acetylezés, fü7datio, decarboxylálás, acetylcholin synthesis, methylezés) 

mutatja, hogy a vitaminok milyen fontos szerepet töltenek be a szervezetben. 

A glykogen lebontás és felépítés minden sejtben elengedhetetlenül fontos. 
Ez nem történhet phosphorylálás nélh.iil. Az acetylezés a szervezet méreg

telenítési folyamataiba enged bepillantást, továbbá ez mutatja, hogy az ideg

ingerület továbbításiban nélldilözhetetlen acetylcholin miképpen synthetizá

lódik ott, ahol arra szükség van. Példát nyujt arra, hogy egyáltalában a 

hormonok synthesise miképpen lehetséges. Az acetyiezés kapcsán részleteiben 

megismerhető hogyan történik a dismutatio a moleh.-ula átalakít~a alkal~ , , , 
massá tétele az oxydatióra és decarboxylálásra. A phosphocolamin és cholin 

12* 
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összekötőkapocs a szénhydrat és !ipoidanyagcsere között. Ezzel kapcsolatosan 
látható, hogyan illeszkednek be az anyagcserébe a kéntartalmú aminosavak 
s ezen keresztül a fehérjék. Elképzelhető lesz a methylezés és a phosphorylá
lás más módja. E példák mutatják, hogy az egyes vitaminok egymás ha ását 
(B„ B,, C, nicotinsav, D) hogyan egészítik ki s az egész komplikált folya
matba az egyes hormonok (mellék-vesekéreg) milyen módon avatkoznak bele. 

A SEJTFELEPITő HATÁSOK. 

A vitaminok azonban az anyagcserére kifejtett hatásuk melle'.t meg
változtathatják a felületi feszültséget, ezáltal a sejthártya átjárhatóságát és 
befolyásolják a gyomor-béltractusban a tápanyagok felszívódisát. A glukose 
felszívódásához ol..-vetlen szükséges B,· és C-vitamin. A sejt morphologiáját 
is megszabják, illetve változtatják a vitaminok. C-vitamin szükséges az ér
falak tömítéséhez, a dentin és a csont szivacsos állományának képzéséhez. 
Szövettenyésztési kísérletekben a támasztó szövet ascorbinsav p.élh.iil nem 
fejlődik. Az ektodermalis hámszövet kialakulásához és annak normális mű
ködéséhez A-vitamin szükséges. A-vitaminhiány esetén az összes ektoderrnalis 
epithe!iális szervekben functiózavar áll elő. A D-vitamin az epi-diaphysis határ 
elmeszesedését okozza, katalyzálja a Ca-P-komplexumnak a képzését, amely 
szükséges a csont felépítéséhez. A csirahám normális működését az E-vitamin 
irányítja. A B-vitamin-complexum és a H-vitamin a bőr normális működé
sét biztosítja. 

A HORMON-EGYENSÚLY ES A VITAMINOK. 

Indirekt úton, a belső elválasztású mirigyek működésének megváltozta; 
tisával a szervezet hormonegyensúlyát is megváltoztatják a vitaminok. A belső 
elválasztású mirigyek normális működéséhez vitaminokra van szükség. Való
színűleg a hormonsynthesist kormányozzák, irányítják, mint látható volt az 
acetylcholin esetében. Az adrenalin képződését és hatását a C-vitamin fo
kozza. A B-complexum és a C-vitamin a mellék."Vesekéreg corticotrop hormon
képzését növeli. A B-complex hiánya esetén az insulin hat:ísa csökken. Ezzel 
szemben a pajzsmirigyhormon működését a legtöbb vitamin gátolja. 
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ALTALANOS, NEM SPECIFIKUS HATÁS. 

Ezek a sokfelé irányuló hatások magyarázzák, hogy a vitaminok speci
fikus hatásuk mellett igen fontos ú. n. nem specifikus hatásokat is mutatnak, 
melyek K1ihna11 osztályozása. szerint az infectio ellenes, a növekedést ser
kentő, a sexualis functiókat irányító, az antianaemiás és az idegrendszerre 
irányuló hatásban nyilvánulnak meg. 

A SZERVEZET VITAMIN-SZÜKSEGLETE. 

Ahhoz, hogy a vitaminok ezen fontos irányító működésüket kifejthes
sék, bizonyos mennyiségben és meghatározott arányban kell jelen lenniök a 
szervezetben. Kérdés, mennyi ez az optimális mennyiség, vagyis mennyi a 
szervezet vitaminigénye? 

A szervezet vitaminszükségletét, vitaminigényét igen sok tényező 

szabja meg. Elsősorban függ a táplálkozás milyenségétől, mennyiségétől, a 
szervezet veleszületett vagy szerzett vitamindepotjának a nagyságától, a vita
min kihasználásától és a szervezet munkavégzésétől. Más a felnő:t és mis a 
fej lödő szervezet vitaminigénye. A férfi nagyobb mennyiségű vitamint igé
nyel, mint a nő. Egy egyénen belül is változó. Betegségek, főként fertőző, 

lázas betegség, hormonális zavar befolyásolja a vitaminszükségletet, amely 
az egyes vitaminok közötti viszony miatt is változik. Egyik a másik mennyisé
gét megszabja. Ha valamelyik vitamin túlsúlyba kerül, az a másik vitamin 
viszonylagos hiányát okozza. A D-hypervitaminosis az A-vitaminhiány tüne
teit mutatja, mely az A-vitamin adagolásán kívül Bcvitarninnal is csökkent
hető. Altalában az A. és D-vitaminnak mindig meghatározott egyensúlyban 
kell lenni. A máj A-vitamintartalmát a C-vitamin fokozott bevitele csökkenti, 
s így a C-vitamin adagolása az A-hypervitaminosist gyógyítja. B,-vitaroinnal 
csökkenthető a B1-vitaminszükséglet. Viszont más oldalról, a B, fokozza a 

szervezet C-vitamin igényét, mert a B2 elősegíti a C-vitamin fotooxydatióját. 
Az A-hypervitaminosis megszüntethető thyroxinnal. A thyroxin az A-vitamin 
növekedést serkentő hatását gátolja, egyben fokozza az anyagcserét és ezen 
az úton emeli a szervezet B

1
-vitaminszükségletét. Megfordítva, B1-vitaminnal 
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csökkenthető a hyperthyreosis. A D-vitamin antirachitikus hatását a pajzsmi

rigy és thymus befolyásolja, A fokozott testi munka, a külső hőmérséklet 

növelése és a láz fokozza a szervezet B
1

- és C-vitaminigényét. Főképen lázas 

betegségek esetén észlelhetők a B
1 

és a C-vitamin ú. n. relativ hypovitamino

zis tünetei. Az allergiás-hyperergiás reactio fokozott B:?-vitaminigényt okoz. 

A férfiak érzékenyebbek az A-vitaminhiánnyal szemben, mert a zsírszövet

ben, a májban kisebb depotval rendelkeznek, mint a nők. A nők vitamin

igénye növekszik a terhesség és-a szoptatis ideje alatt, főleg az A-, B1-, B2-

és a C-vitaminigényük növekedik. A gyomor-bélhuzam zavarai a csökkent 

felszívódás miatt okoznak fokozott vitaminigényt. A B1-vitamin mennyiségét 

a szénhydrat és a bevitt zsírmennyiség szabja meg. A nagyobb mennyiségű 

szénhydratfelvétel nagyobb mennyiségű B1-vitamint igényel. A zsínnennyi
ség emelése viszont csökkenti a B1 vitaminigényt. A szénhydrat és fehérje

anyagcsere szoros együttműködése miatt a fehérjebevitel is fokozza a B1-vita

minigényt. Az alkoholfogyasztás többszörös ok miatt okoz relativ B1-vitamin

hiányt: növeli az anyagcserét, maga mint szénhydrat szerepel, károsítja a 
bélfalat s ez csökkenti a B1-vitamin felszívódását. A fejlődő szervezet az 

ú. n. növekedési vitaminokból igényel nagyobb mennyiséget (A, D, Bv 

B:;!, C). Tehát látható, hogy a szervezet vitaminigényének meghatározása 
csak a leggondosabb körültekintéssel lehetséges. Ez az ú. n. hypovitaminozisok 
gyógyításában a therápia szempontjából rendkívül fontos, n1ert cnélh.-ül lehe

tetlen elérni azt az áldásos hat:íst, amit helyes therápiás adagolással a vita
minoktól várni lehet. 

AZ Elv!BER NAPI VITAMíNIGllNYE. 

Vegyes táplálkozás mellett nagy általánosságban elegendő nyers gyü
mölcs, tej, hús, hal, sajt (complet fehérje), vaj és bama kenyér fogyasztással 
teljes mértékben fedezhető a vitaminszükséglet. Egészséges felnőtt embernek 

az A-vitaminból 1 mg vagy a carotinból 4 mg, az antirachitikus D-vitamin
ból (D,) 0.003 mg, a B,-vitaminból l mg, a B,-vitaminból 2 mg, a nicotin

savból 50 mg, az aderrnínböl 2 mg és a C-vitaminból 50 mg szükséges. Az 
E. és a 1(-vitaminból, valamint a B:?-complex egyéb Yit1n1injából még nincs 

pontosan megállapítva a napi szükséglet. A megadott értékek középértékeket 
fejeznek ki. 
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NEPT APLALAS. 

Magyarország lakossiga évente, 15 millió lakost véve alapul, kerek 
számokban kifejezve az A-vitaminból 4000 kg-t, vagy a carotinból 15.000 
kg-t, a B

1
-vitaminból 8000 kg-t, a B2-vitaminból 12.000 kg-t és a C-vita

minból 270.000 kg-t fogyaszt. A fejlett mezőgazdaság, gyümölcstermesztés 
és állattenyésztés teljes mértékben fedezi ezt a mennyiséget. Ez ·az oka, hogy 
nálunk nagyon ritka az avitaminosis. A városlakó, gyári munkások között 

C-hypovitaminosis fordul elő a téli hónapokban, mert a nyers gyümölcs fo
gyasztása nem elég. A viszonylag kevés hús és barna kenyér fogyasztása miatt 
B-hypovitaminosis található. Az utóbbi években fokozódott a E-vitaminban 
gazdagabb b1rna kenyér fogyasztása. Ez valan1it javított a helyzeten, de még 
mindig több E-vitaminról kell gondoskodni. 

AZ llLESZTő. 

Nagyrnennyiségű B1-B 2-vitamint, nicotinsavat, adermint, továbbá 
E-vitamint, H-vitamint és ergosterint tartalmaz. Hasznos anyagai még a fehér

jék, a phosphortartalmú vegyületek és a glutathion. Az élesztővel készített 
tésztanemüekkel és az élesztökivonatokkal jelentékeny mennyiségű vitamint 
lehet a- szervezetbe juttatni. Fontos lenne a nagyobb mértékű fogyasztása. 

A VITAMIN MINT GYÓGYSZER. 

A vitaminok nemcsak a jól ismert hiánybetegségek elleni gyógyszerek, 
hanem azokban az esetekben is gyógyszerül szolgálnak, :imelyekben a szer
vezetnek valamilyen okból fokozottabb működést kell kifejteni: terhesség, 
szoptatás, lázas betegségek. A táplálékot ilyenkor ki kell egészíteni vitami
nokkal. Valós.ígos gyógyszerhatást mutat a B

1
-vitamin (fájdalomcsillapító) 

és a nicotinsav (értágító). Legtöbbször a vitaminokat per os adják. Ha azon
ban a gyomorbélhuzamból a felszívódás tökéletlen (gyomor-bélhurut, gyo
morfekély stb.), parenteralis alkalmazáshoz kell folyamodni. A vízben old-
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ható vitaminokat bátran lehet adni, akár a napi szükséglet többszörös menyw 

nyiségében, semmi károsodást nem okoznak, mert gyorsan kiürülnek. A zsír· 

ban oldhatókat óvatosan kell adni, mert a szervezetben felhalmozódnak és 

így köiinyen hypervitarninozist hoznak létre. 

A MIKROORGANIZMUSOK llS A VITAMINOK. 

:Épen úgy, mint az embernek és az emlös állatoknak a baktériumok~ 
nak, az élesztösejteknek és általában a mikroorganizmusoknak is szüksége 
van a vitaminokra. A növekedésükhöz és a szaporodisukhoz vagy maguk a 

mikrobák termelik ezeket az anyagokat, vagy a táplálékukkal, a környezetből 
veszik fel. Régebben kizárólag csak bouillon vagy ehhez hasonló táptalajban 

sikerült a legtöbb baktériumot tenyészteni. Ma már lehetséges mesterséges, 
jól ism·ert, vegyileg tiszta, kristályos formában e15állított anyagokból össze. 

tett táptalajban is. Möller és Schwarz közölt ilyen mesterséges baktérium

táptalajt, amelyben a tejsavbaktériumok (strepto.bacterium plantarum) nor

málisan szaporodtak és növekedtek: 

Sók: 

ammoniurnacetat 

dinatriumphosphat 

monokaliumphosphat 

magnesiumsulfat . 

ferricit.rat 
mangan(Il)chlorid 

Cukor: 

glukose 

.r1111i11osavak: 

1-cysteinhydrochlorid 

d, 1, methionin 

glycocoll 

d, I-alanin 
d, !-valin 

6,42.10-3 g/cm' 
L25.10-3 g/cm' 
0,83.10-' g/cm' 
0,42.10-3 g/cm' 
4,20.10-5 g/cm3 

1,25.10-5 g/cm' 

2,0.10-' g/cm' 

0,8.10-4 g/cm' 
0,5.10-' g/cm' 
5,0.10-·1 g/cm' 
5,0.10-'1 g/cm' 
5,0.10-4 g/cm' 

VITAMINOK 18> 

d, 1-isoleucin 1,0.10-4 g/cm' 
d,l·phenyla!anin 5,0.10-4 g/cm' 
J.tryptophan 1,0.10-.,s g/cm' 
d, 1-asparaginsav 5,0.10-4 g/cm' 
!-glutaminsav 5,0.10-4 g/cm' 

fl'ifarninok: 

aneurinchlorid·hydrochlorid 1,0.10-' g/cm' 
aderminhydrochlorid . 2,0.10-6 g/cm' 
nicotinsav 1,7.10-5 g/cm' 
adeninsulfat 4,3.10-5 g/cm' 
biotinmethylester 2,0.10-' g/cm' 
( + )-pantothensav Ca 6,0.10-8 g/cm' 

Ez a táptalaj több szempontból rendkívül fontos. Mutatja, hogy a mikro

organizmusok növekedéséhez is szükségesek olyan vitaminok, amelyek az 

emberre nélkiilözhetetlenek, továbbá megtalálhatók benne a nélkiilözhetetlen 

aminosavak és sók. Legnagyobb jelentősége azonban abban van, hogy a 

vitaminkutatásnak új állomását jelzi. A növekedést elősegítő vitaminok meny

. nyileges meghatározását, a 6-10 hetes állatkísérletek helyett, 2-3 nap 

alatt lehetővé teszi és így minden egyes tisztítási és előállítási művelet a 

legrövidebb idő alatt ellenőrizhetővé válik. 

A ViTAMINOK !vIEGHATAROZASA VEGYI ÚTON. 

A vegyileg ismert vitaminok menny1sege gyakran vegyi úton mér

hető. Az A-vitamin meghatározására szolgál a Carr-Price-reactio. Lényege, 

hogy antimontrichloriddal kék színreactio jön létre, ami spektrophotometriá

san mérhető. Az aneurin mérésére a Jansen-féle thiochrom módszer vált be. 

A 1actoflavin meghatározása stufenphotometerrel történik, a sárgás zöld 

fluorescentia alapján. A nicotinsav naphthilaminsulfosavas natriummal képez 

vörös színt és így kolorimetriásan mérhető. Az ascorbinsav dichlorphenol

indophenollal titrálható vagy jodometriásan határozható meg. A D·vitamin 

jellemző absorptios spektrun1ot ad. Az E-vitamin meghatározására felhasz

nálható a tokopherolvörös, amely az E-vitaminból alkoholos közegben 

salétromsav, vagy -N03 hatására jön létre; meghatározható még a Carrer-
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féle aranychloridos eljárással is, amidőn a reactiót potentiometriásan mérik. 
A, vegyi reactiokon alapuló módszereknek a hátránya, hogy nem alkalmasak 

a hatóképesség megállapítására, erre a biológiai módszerek szolgálnak. 

A VITAMINOK MEGHATAROZASA ALLATKISERLETEKKEL. 

Biológiailag vagy curativ, vagy prophylactiln1s módszerrel határoz
hatók meg a vitaminok. Mindig a jellemző élettani hatás szolgál a mérés 
alapjiul. Az A-vitamin megállapítható az ú. n. xerophtalmia-, növekedés-, 

kolpokeratose- és resistentia vizsgálata alapján. Az utóbbi esetben négy hétig 
A-vitaminmentes táplálékon tartott patkányokon a bacillus mucosis capsularis 
pathogenné válik. Az aneurin meghatározás galarnbokon és patkányokon 
végezhető a polyneuritis gyógyítása, vagy megelőzése alapján. A patkányok 

növekedésére kifejtett hatás is felhasználható erre a célra. Mérhető azon az 

alapon. is, hogy az aneurinmentes táplálékon tartott patkányokon két hét 
alatt sinus bradycardia fejlődik ki (bradycardia-reactio). A lactoflavin a pat

kánynövekedést serkenti és ezen hatás alapján mérhető. A nicotinsav meg
határozása iUatkísérleteken legjobban kutyán sikerül. Az adermin patkánya,_ 

kon mérhető, mert a hiányára kifejlődő dermatitis gyógyítása arányos az 
adermin mennyiséggel. A C-vitamin meghatározására legalkalmasabb a ten

geri malac. A D-vitamin mérésére szolgál a patkány- vagy csirkekísérlet. Az 
E-vitamin meghatározása patkányon 3-4 hónapig tart. A K-vitamin csir

kén határozható meg legjobban. Az állatkísérletek hosszadalmasak, hetekig, 

hónapokig tartanak és emellett költségesek. Hormon és vitamin meghatáro

zást csakis homogen törzsből eredő fészekazonos állatokon lehet végezni. 

Emiatt aránylag nagy állatállományt kell tartani. Lényegesen olcsóbb és ami 
ennél is fontosabb, gyorsabb a mikrobákon történő meghatározás. 

VITAMINMEGHATAROZAS EGYSEJTÜEKEN. 

Az aneurin meghatározására használatos a phycomyces blakesleeanus 
nevű hasadó gomba, mert növekedése arányos a B1-vitamintartalommal. 
A codehydrase mérésére a haemophylus parainfluenzae alkalmas. A „mikre-
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organizmusok és a vitaminok" című fejezetben említett mesterséges táptalaj 
bő lehetőséget nyujt a baktériumok növekedésére és szaporodására serkentőleg 
ható vitaminok mennyileges meghatározására. Az egysejtűek növekedését ser
kentő vitaminok nemcsak orvosi, . de technikai szempontból is jelentősek. Az 
erjesztő b~tériumok és az élesztő nélkülözhetetlenek a serfőzés, a tejgazdaság 
és a sajtkészítés folyamataiban. 

A H' -VIT AMIN (p-aminobenzoesav). 

Az erjesztő tejsav baktériumok és az élesztő növekedését és szaporodá
sát tanulmányozva ismerték fel a H'-vitaminnak nevezett anyag fontosságát. 

Bizonyos meghatározott takarmánnyal etetett tehenek tejéből nem lehetett 
kemény, zsíros sajtot (emmenthali) készíteni. Arra gondoltak, hogy a tejből 
az erjesztéshcz szükséges baktériumoknak valamelyik növekedési vitaminja 

hiányzik. A gondolat helyesnek bizonyult, mert a kiilönlegesen takarmányo
zott tehenek teje a H'-vitaminnak nevezett anyagból csupán mintegy tized 
vagy husz1drtsz annyit tartalrnazott, mint a normális tej. A kétféle t:::j 
aneurin, lactoflavin és pantothensav tartalma valamint C·vitamin mennyisége 

azonos volt. A H'-vitamint aránylag jól kimutatható mennyiségben az élesztő 
tartalmazza. Hő., sav- és lúgálló anyag. K11hn és munkatársai nagy fáradt. 
sággal az élesztőből állították elő methylesterét kristályos alakban. 

Közelebbi vizsgálatkor kitűnt, hogy ez a vitamin vegyileg nem egyéb, mint 
egy régóta jól ismert és n1:Í.r mesterségesen is előállított anyag: a para-amino
benzotsav. Az eddig ismert vitaminok közül a leghatásosabb, 1 :1011 hígítás· 
ban még kifejezetten serkenti a baktériumok növekedését és szaporodását. 

A SULFONAMIDOK, MINT A P ARA-AMINOBENZOESAV 

ANTIVIT Af.íINJAI. 

A para-aminobenzoCsav származékai nem ismeretlenek a gyQgyításban. 
Igen fontos helyi érzéstelenítők ( aethylium aminobenzoicum, cocainum 

novum stb.) tartoznak ebbe a csoportba. Hasonló felépítésű anyagok talál
hatók a protozoonok okozta betegségek chemotherapeutikumai között. Meg
egyező vegyi felépítésűek a sulfonarnidszárrnazékok. Ezeknek a vegyületek-
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nek a baktériumok okozta fertőző betegségek elleni gyógyító hatását Domagk 

fedezte fel (1935). Mindegyik vegyület lényeges része a benzolgyürü és 

ezen a para-állásban levő NH,- és SO,-csoport. Bármilyen összetetten fel

épített molel.-ulák ezek, mindegyikből a szervezetben reductiós lebontással 

sulfanilarnid hasad le. Stamp (1939) vizs/iálatai szerint az in vitro észlelt 

baktériumnövekedést gátló hatásukat meg lehet szüntetni baktériumokból 
készített kivonattal. JVoods, Fildes és még más szerzők (1940-41) kimutat

ták, hogy a sulfonamidok hatását a para*aminobenzoesav közömbösíti és való· 
színüleg a ba.1.'i:ériurnkivonatok is ezt az aromás aminosavat tartalmazzík. 

1Vföller és Svhu,arz_. Kuhn munkatársai, tejsavbaktériumokon bizonyították, 
hogy ennek a baktériwnnövekedési vitaminnak antagonistái a sulfonamidok; 

vagyis a sulfanilsav a para.aminobenzoesavnak (H' .vitamin) antivitaminja. 

EGYÉB /u"ITIVITAMINTULAJDONSÁGÚ ANYAGOK. 

Abból a megismerésből kiindulva, hogy a paraaminobenzoesavnak anti· 
vitaminja a sulfanilsav, Kuhn és munkatársai hasonló vegyi felépítés mellett 

egyetlen gyök megváltoztatásával egyéb, főleg a növekedést serkentő vitami:. 

noknak a specifikus antivitaminjait igyekeztek előállítani. Erre a célra a 

pantothensavat találták megfelelőnek, mert ez a H i-vitaminhoz hasonlóan 

CO,H-csoportot tartalmaz. A pantothensav a természetben nagyon elterjedt 

és igen sok mikroorganizmusnak és emlős állatnak nél.1..iilözhetetlen növeke

dési vitaminja (!. pantothensav fejezet). Kuhn, JVieland és 1Wö/Jer előállítot
ták a pantothensavnak megfelelő sulfonsavat, mégpedig az optikailag jobbra

és balraforgató módosulatában. 

HOH,C-C/CH,/,-CHOH-CO-NH-CH,-CH,-COOH 

pantothensav 

HOH,C-C/CH,/,-CHOH-CONH-CH,-CH,-SO,-H 

sulfopantothensav 

( +) 
(-) 
( +) 
(-) 

carbonsav 

carbonsav 

sulfonsav 

. növekedési 

. hatástalan 

gátló anyag 

sulfonsav . . . . hatástalan 

anyag 
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Az optikai antipodáknak a baktériumra kifejtett hatását vizsgálva kitűnt, hogy 

csak a ( + )-sulfopantothensav hatásos, vagyis csak ez függesztette fel a 

pantothensav serkentő hatását. A (-)-sulfopantothensav hatástalannak bizo

nyult. Vagyis csak a stereochemiaiiag azonos sulfonsav szünteti meg a ter

mészetes carbonsavnak a vitarninhatását. A tejsav baktériumokra kifejtett ha

tic;hoz hasonlóan az aktív sulfopantothensav a streptococcusok növekedését 

is gátolta, a staphylococcusokét nem. A patkányokra kifejtett hatást még két

ezerszeres túladagolásban sem antagonizálta, sőt ellenkezőleg még fokozta 

az állatok növekedését a kontroll-állatokéhoz viszonyítva. A pantothensav 

néll.-ül táplált patkányok négy hét alatt középértékben csak fél grammal 

gyarapodtak, a 20.000 gam;,,a ( + )-sulfopantothensavval kezeltek ugyan

ennyi idő alatt 10 grammnyit növekedtek. A baktériumokra vonatkoztatva a 

vitamin és az antivitamin vetélkedése követte a kémia tömeghatás-törvényét. 

VIT AMIN-ANTIVIT AMIN VETÉLKEDÉSE. (TÖMEGHATÁS.) 

Ktthn és munkatársai vizsgálták a para-aminobenzoesav és a sulfaniisav, 

valamint a pantothensav és a sulfopantothensav hatását a tejsav bab.i:ériumok 

növekedésére és szaporodására, A sulfosavak koncentritiójának növelésével 

fokozódott a carbonsavak növekedést serkentő hatásának a visszaszorítási. 

Ebből arra következtettek, hogy a baktériumoknak van valamilyen specifikus 

fehérjéje, vagy ~ás sajátságos receptora, amely reversibilisen mind a carbon

s:ivat, mind a sulfonsavat megkötni képes. A carbonsavval alkotott vegyület 

elengedhetetlenül szükséges a baktériumok növekedéséhez. Az ennek meg

felelő sulfonsavval képzett vegyület ilyen hatással nem rendelkezik. A test

idegen sulfonsavat lényegesen gyengébben köti a receptor, mint a természe

tes vitamint. A para-arninobenzoesav és a sulfanilsav esetében l :20.000, a 

pantothensav és a sulfopantothensav esetében 1 :400 arányban. A baktérium

vitamin (para-aminobenzoesav) és a gyógyszer (sulfanilszármazék) vetél

kedése emlékeztet a szénmonoxyd mérgezésben megismert hatásmechaniz

musra. A CO az C>,-t kiűzi az oxyhaemoglobinból. A haemoglobin affinitása 

a CO-hoz kétszázszorta nagyobb mint az 0,-höz. A sulfonamidok esetében 

fordítva áll a helyzet, vagyis ebben az esetben a baktériumok affinitása a 
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méreghez mintegy 200-20.000-szerte kisebb, mint a természetes vitaminok

hoz. Mindkét eset a gyógyító orvosra nézve hátrányos. 

Hb + Oi~ HbO~ l 7 · K1:K1=WOD:l 

Hb+co._ l HbCO J 
HbO~CO ~ Hbco+c2 

Pr+c ~PrC} 
-(-- K1: Kl = 1: rna-w.ooo 
" Pr+s ~PrS 
Prc+s ~ Prs+c 

Pr protein (receptor), C = carbonsav(vitamin) 

S = sulfonsav (antivitamin, gyógyszer). 

KHhn fejtegetése szerint a gyógyítás érdekében mind a CO-s mérgezésben, 
mind a baktériumos fertőzésben hasonlóan kell eljárni. A CO-mérgezésben 
a mérgezettel 0,-t kell belélegeztetni, hogy a tömeghatás értelmében a haemo

globinból a CO-t kiszorítsuk, továbbá CO,-t kell adni, hogy a természetes 
védekezést (légzésmélyítés) fokozzuk. Baktériumos fertőzésben a lehetőség
hez képest igen nagy adag sulfamiddal a növekedési anyagot, amely nélkül 
a baktérium nem tud szaporodni, kiszorítjuk és a szervezet védekezöcrejét, 
amennyire csak lehetséges, megtartjuk, söt fokozzuk, hogy ezzel a növekedé
sében és a szaporodásában gátolt, de el nem pusztított baktériumokat a 

phagocytosis és más természetes védekező eszközökkel véglegesen ártalmat~ 
Ianní tétethessük. Kuhnnak ezek a megállapításai és következtetései képezik 
a kísérleti alapját Do1nagk és mások tapasztalati úton elért eredményeinek. 
Világosan látható és könnyen érthető K11h11 fejtegetése alapján, hogy miért 

kell a betegnek egyszerre az első napokban nagyobb mennyiséget, néhány 
grammot adni a sulfamidkészítményből (lökéstheripia) és hogy miért tud 

ismét szaporodni a baktérium, ha megvonjuk a gyógyszer adagolását. 

VITAMIN-INAKTIVALAS EGYÉB ÚTON. 

A E-vitamincsoport tagjai a sejtekben specifil.-us fehérjéhez kötötten 
vannak jelen és csak így fejthetik ki ferment-, helyesebben vitaminhatásu
kat (aneurin, lactoflavin, nicotinsav stb.). Az előbbiekben (vitamin-anti
vitamin vetélkedése) látható volt, hogy a természetes vitaminhatással rendel~ 
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kező carbonsavak (p-aminobenzoesav, pantothensav) és az ellentétes hatású 

sulfonsavak (sulfanilsav, sulfopantothensav) szintén a sejtekben található fe

hérjéhez (receptor) kötötten fejthetik ki vitamin- és antivitaminhatásukat. A 

carbonsav és a sulfosav egymással vetélkedve szabta meg a keletkezett anyag 

vitamin és antivitamin tulajdonságát. A képződött holofermentumban a cofer

ment (aktiv csoport) cserélődött ki s az apoferment (receptor, anyagspecifitást 

kölcsönző fehérje) volt az állandó, változatlan komponens. Elméletileg el

képzelhető a holoferment olyan módon történő inaktiválása, vagy más tulaj~ 

donságúvá való átalakítása, hogy az apofermentumot cseréljük ki és az aktiv 

csoporton, az egyszerű vegyi felépítésű anyagon, mint változatlanon történik 

a kétféle fehérje vetélkedése. Ha a cofermentumot Co-val, a változó apo
fermentumot, aszerint, hogy biológiailag hatásos, vagy hatástalan holofer

mentumot képez-e, Biap, vagy lap-a] jelöljük, a cofermentumon észlelt vétel
kedést a következőképpen írhatjuk: 

Co + Biap ~ CoBiap (hatásos vitamin) 

Co + lap :(:!: Colap (hatástalan vitamin, antivitamin) 

CoBiap + lap :;:::': Colap + Biap 

Fehérje kicserélődéssel magyarázhatjuk a biotin inaktiválódását (lásd 
fehérjeártalom gyógyító faktor). György észlelte, hogy a tyúktojás fehér

jéjével etetett patkányokon jellemző dermatitis fejlődött ki és ez min

denben megegyezett a H-vitamin~mentes t1plálékon tartott patkányok derma

titisével. A dermatitist biotinnal lehetett meggyógyítani. A biotin Kögl sze

rint bizonyos baktériumok növekedéséhez is szükséges és azonos a fehérje

ártalmat gyógyító H-vitaminnal. !Vitliams mutatta ki, hogy a tojásfehérjében 
található avidalbumin a biotint megköti és hatástalanítja. A tojásfehérje mel

lett a táplálékkal tehát hiába juttatunk a patl<ányba elegendő biotint, ez nem 

tudja az állatot a dermatitis ellen megvédeni, mert a hatástkifejtő holofer

mcntböl a hatás-specificitást biztosító fehérjét a biotinnal szorosabban kötődő 

avidalbumin kiűzte és a képződött biotin-avidalbumin semmiféle antiderma
titís hatással nem rendelkezik. A biotinnak ilyen J.dilönleges módon történő 

inaktiválásinak a természetben valószínűleg valami más fontossága is lehet, 

mert talán nem véletlen az, hogy a biotinban leggazdagabb tojás-sárgáját az 

avida!bumint tartalmazó tojásfehérje veszi körül. Ennek a jelentősége még 
ismeretlen. 



..-------------------------···---. 

192 VITAMINOK 

ÚJABB KUTATASI LEHETőS!lGEK. 

K11h11ak ismertetett kísérletei és meglátásai a vitamin és antivitamin 

hatását illetően, egészen új utakat nyitnak meg a kísérletezők előtt. Minden
esetre élesen rávilágítanak ezek a kísérletek a természetben található végtelen 
egyszerű, de jelentőségében mégis a legfontosabb összefüggésekre. Példát 
adnak újabb gyógyszerek synthezisére. Megismertetnek eddig nem ismert 
hatáslehetőségekkel. 

BEFE JEZ!lS. 

Ezen rövid összefoglaló ismertetésben nem lehetett mindazt a sok 

adatot és ismeretet összegyüjteni, amit ma a vitaminokról tudunk. De nem is 

ez volt a célja jelen dolgozatnak. Egyetlen célja csak az, hogy rámutasson, 
milyen szoros együttműködésben vannak a vitaminok egymással, a hormo

nokkal és azokkal a finom és bonyolultnak látszó vegyi folyamatokkal, ame
lyek a szervezetben lezajlanak és amelyeknek az összessége jelenti a normáli

sat, az egészséget, az életet. 
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A CHEMOTHERAPIARóL ALTALABAN. 

A che1notherápia fogalma nem körülírt. Sch11len1aun szerint chemo

therapeutikum minden olyan synthetikusan előállított anyag, amellyel a fc:r

tözö betegség leküzdhető. Oesterlin meghatározása helyesebb, ö ugyanis a 

növényi eredetű anyagokat is, amennyiben bizonyos protozoás vagy bacterialis 

fertőzést gyógyítani képesek, a chemotherapeutikumok közé sorolja. Tágabb 

értelemben minden olyan chemiailag egységes mesterségesen előállítható vagy 

növényből kivonható anyagot kell ebbe a csoportba sorolnunk, amellyel álla

tokon vagy embereken bacteriumok, protozoák, vagy férgek által okozott 

elváltozások gyógyíthatók. 

A chemotherápiának a története a gyógyászat őskorába nyúlik vissza. 

Annál csodálatosabb az, hogy évszázados gyógyszereknek a voltaképpeni ható

anyagát legnagyobbrészt csak a XIX. században találták meg és azoknak 

hatásmechanismusa még ma sincs kellőképpen tisztázva. Az utóbbi száz esz· 

tendőben a legtöbb tiszta hatóanyag a kutatók kezében volt és igen bőséges 
alkalom nyílott a hatásmechanizn1us vizsgálatára, azonban nagyon sok szcn1· 

pontból még ma is eltérőek a vélemények. Ennek egyik oka ké.ségtclenül 

abban rejlik, hogy az in vitro végzett kísérletek eredményei csak kis rnérték· 

ben értékesíthetők az in vivo lezajlott folyamatok magyarázatira. 

Bizonyos mesterségesen fertőzött állatokon történö kísérletezés már 

hatalmas haladást jelentett, habár hangsúlyoznunk kell, hogy az állatkísérletek 

eredményei sem vihetők át minden megfontolás nélkül az emberre. Tudjuk 

nagyon jól, hogy egyes pathogen csirok bizonyos állatfajokra rendkívül káros 

hatásúak, másra azonban csak igen kis mértékben. Igen sok és sokféle állaton 

végzett kísérletekből lehet csak következtetést levonni és a legnagyobb körül

tekintés, elméleti és laboratóriumi felkészültség mellet: is nagyon sokszor 
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csak a klinikus fogja az illető gyógyszernek értékét megállapítani. A hatás
mechanizmus tisztázására irányuló vizsgálatok állatkísérletekkel való kiegé
szítése kétségtelen óriási lépéssel vitte előre az ilyenirányú tudásunkat, azon
ban még ma sem tartunk ott, hogy az egyes, néha egymástól nagyon is el

térő kísérleti eredményekből bármilyen általánosítást vonhatnánk le. A thera

piás hatás vizsgálata még ma a kísérletek stádiumában van, azonban úgy 
látszik. hogy a modern biochemia, főleg pedig annak a sejt életével, a sejt
légzéssel foglalkozó ága nemsokára erre is fényt fog vetni. 

ÁLT ALANOS HAT ÁS1'1ECHANIZMUS. 

Ideális értelen1ben egy l/egyiiletnek, ásványi vagy novenyi anyag

nak akkor lehet che111otherapiás effektust t11lajdo11ítani1 hogyha bizonyos kór
okozókra a szervezeten beliil károsító hatást fejt ki1 anélkiil

1 
hogy 111agára 

a gazda1 vagy beJeg szervezeJre bár1ni/yen <ÍrlaÍ1uat e/őidézne. Ennek a köve
telménynek voltaképpen egyetlen chemotherapeutikum sem felel meg, hiszen 

a követelmény felállítása ideális alapon történt csupin. Ehrlichék azonban 
a nagy kezdeti sikereken felbuzdulva azt hitték, hogy megtalálták a sterili
satio magnát; az arsenobenzollal a luest, az arannyal a tbc-t biztosan gyógyít

hatónak tartották. Ma tudjuk, hogy akármilyen szép eredményeket hozott is 
a chemotherápia, a sterilisatio 1nagna-tól messze vagyunk még. Olyan gyógy

szerünk:, amely a szervezetben éiö és ott kárt okozó csirákat a szervezeten 
belüli tökéletes megsemmisítését lehetővé tenné, nincsen. Nincs olyan chemi
káliánk sem, amely károsító hatását csupán a kórokozókra fejtené ki és a 
gazdaszervezettel szemben teljesen ártalommentes lenne. Bizonyos fokban 

minden anyag, amely a bacteriumok és protozoonoknak károsodását vagy 
esetleg elölését eredményezi, a szervezetre nézve sem közömbös. Igy tehát 
minden esetben számolnunk kell az illető gyógyszerek a szervezetre ki
fejtett káros hatásával. Tudjuk azonban azt is, hogy sok chemotherapeutikum
nak nincs in vitro bizonyos bacteriumokkal szemben olyan mértékben elölő 
hatása, hogy ezzel az ú. n. direkt hatással meg lehetne magyarázni annak 
chemotherapiás effectusát. Emellett még számolnunk kell azzal, hogy habár 

bizonyos organotropia fel is tételezhető, sőt sokszor bizonyítható, mégis leg
többször olyan nagy higításban kerül a megtámadott szervhez a gyógyszer, 
hogy annak ott helyben kifejtett bactericid vagy ameobicid hatása legalább 
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is kétséges. Valóban sok bactericid anyagról kiderült, hogy az csak a szer
vezeten belül élő csírákra van hatással; azaz a gyógyítás kifejtéséhez a gazda~ 

szervezetre okvetlen szükség van. A gyógyszer jelen esetben nem direct a 

csirokra hat, hanem a szervezetre olyan módon, hogy annak valamiképpen 

emeli ellenálióképességét, esetleg bactericid erejét stb., és az így megerősí
tett szervezet most már eredményes harcot tud vívni a csirokkal. Régebben 
a kétféle hatásmechanizmus szerint osztályozták a gyógyszereket, ma már 
tudjuk azonban, hogy mindegyik chemotherapeutikumunknak részben direct, 

részben pedig indirect hatása van. Ezek szerint tehát elsőrendű fontosságú 

az anyag bactericid, vagy áltaHban csiraölő képessége, főképen, hogyha 

tekintetbe vesszük az illető gyógyszer organotrop hatását. iVIorgenrolh sze~ 
rint ez adja magyarázatát a chinin és derivatumai által elért jó eredmények
nek a pneumonia gyógyításában. A chinin ugyanis amellett, hogy in vitro 
a pneumococcusra gátló és elölő hatással van, nagy mértékben halmozódik 

fel a tüdőben. Ez a felhalmozódás teszi lehetővé, hogy a tüdőben letelepe
dett pneumococcus tenyészetet a dlinin fejlődésében gátolja. Az így meg
gyengült pneumococcussal most már a szervezet sokkal könnyebben tud meg
birkózni. Időközben megindul az ellenanyagképződés, amely lehetővé teszi 

a legyengített bacterium elpusztítását. A két hatás tehát együttjár és együtt 
hozza meg a gyógyulást. A gyógyszer direct hatása mellett szükség van a 

szervezet védekezőképességére, amelyet direct vagy indirect úton a beadott 
gyógyszer segít. Ilyenformán tehát a legyengült, elleníllóképességét elvesztett 
szervezet gyógyulását a megfelelő chemikáliával m:í.r nem tudjuk elérni és ez 
magyarázza meg azt a tényt, hogy néha még a legjobbnak talált chemothera~ 

peutikum is cserbenhagy. f'.ppen ezért a therapiás effectus megítélésében 
mindig szem előtt kell tartanunk, azt is, hogy a fertőzés milyen stádiumában 
kezdjük el a gyógyszer alkalmazását és lehetőleg arra kell törekednünk, hogy 
az a lehető legkorábban történjék meg. Az elmondottak csaknem teljes egé
szükben érvényesek a modern bacterialis k'"ilzdelemben hihetetlen gyorsaság~ 

gal elterjedt új anyagokra is, a festékiparból a gyógyászatba előlépett sulfa
rnidra ill. annak a szirmazékaira. Maga Dol!1agk az említett két hatást egy~ 

formán fontosnak tartja és hangsúlyozza, hogy a Jflifamid által legyengítetl 
cSirok végeredn1énybe11 a szervezet felfokozott el/enállóképességének esnek 
áldozat11l. Emellett szólnak azok a kísérletek is, amelyek szerint a sulfamidok 
egyfelől fokozzák az antianyagtermelést, másfelől pedig, mint ahogy azt 
Levaditi kimutatta, a pneumococcus tokképződését megakadályozzik. Ez a 

két rendkhiil fontos megfigyelés a sulfamidok hatásmechanizmusának tisz~ 
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tlz..1sihoz közelebb hoz bennünket. N[ég nagyobb fontosságú Don1agkjj4,~ 

az a megfigyelése, hogy sulfamid jelenlétében a bacteriumok haernolysáló 
hatása megszűnik. Osgood a strept. haemolyticussal szemben toxin-semlege
sítő hatást látott. Még egész sora van a megfigyeléseknek és igen fontos 
kísérleteknek amelyek mind amellett szólnak horn• a sulfamidok hatása is ' ' öl 

kétfázisú; az első fázis a bacterium Iegyengítése, szaporodás gátló hatása, a 
capsulogenesis megakadályozása stb., a második fázis a szervezet ellenálló
képességének fokozása, antitoxintermelés (Carpanter). phagocytáló képesség 
emelése ( Hannnersch111idt). Altalában mindegyik chemotherapeutikumunk 
hatásmechanizmusában ez a két tényező együttesen játszik szerepet és m.1 már 
nem lehetséges a hatás direct ill. indirect jellegét osztályozási alapul felvenni. 

1\ hatásmechanizmus tárgyalásánál semmiesetre sem lehet figyelmen 
kívül hagyni egyes anyagok pl. a nehéz fémek hatását a reticulo-endothel 
rendszerre. Tudjuk azl, hagy· ennek rnűködését bizonyos nehéz fé1nek olyan 
irányban befolyásolják, hogy az antianyagok termelése megnövekedik. Az 
arany adagolása után beálló reactiókat, a tubcrculoticus exsudativ folyamatok 
prolíferativ stadiurnba való átvitelét, a kezdődő beszürődések megnyugvását 
ma már nem specifikus aranyhatásnak, hanem inkább a szervezet előbb emlí
tett rendszerének stin1ulilásaként beálló reactiónak fogjuk fel. Valószínű 

ugyanilyen mechanizmus szerint hat a mangan pl. a streptococcus viridans 
okozta fertőzésekben, ahol átmeneti javulást gyakran észleltek mangan ada
golis után. 

A GYóGYSZEREL!!S EREDMENYENEK BIZTOSITASA. 

A chemotherapeutikurnok hatása nagy mértékben függ az alkalmazás 
rnódjá~ól és az adagok megfelelő nagyságától. Nagyon sok esetben, amikor 
az egyébként teljesen reactioképcs betegnél nem értek el eredményt, a hatás· 
talanság oka a megfelelő chemotherapeutikum kivilasztásában és az adag nagr. 
ságában volt. A már éppen gyógyító és a n1ég tolerált adagok ismeretével, 
az egyéni érzékenység figyelembevételével kell minden esetben a megválasz. 
tott gyógyszernek adagját és az adagolás módját megállapítani. Nem lehet 
kétség afelől, hogy pl. a dlinin plasmodicid hatási~ csak bizonyos optimalis 
adag me!lett fogja kifejteni. Nem mindig a legnagrnbb dosis a legjobb 
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hatású. Cl,1rk és m~.sok szerint itt valószínűen a chininnek a szervezetre gya
korolt káros hatás:t jut előtérbe és ezért marad el a kívánt eredmény. A gyó· 
gyító és a tolerált adag közötti viszony, a chemotherapiás index fejezi ki 
a gyógyszer therápiás értékét. Minél nagyobb ez az index, azaz minél 
nagyobb adagot lehet adni a szervezet károsodása nélkül, annál értékesebb 
lesz a szóbanforgó anyag a gyógyászat szempontjából. Ha ez a szám nagyon 
kicsi, úgy gyakorlatilag a therápiás értfk nulla, hiszen az egyéni érzékenység· 
gel is kell minden esetben számolni és ha a tolerált adag csak nagyon kicsi
vel magasabb, mint a már éppen gyógyító, úgy a szer a gyógyászatban nem 
alkaln1azható. 

A legtöbb esetben ez az index elég nagy és habár az egyéni adagolás
nak éppen a chcmotherápiában Yan nagy jelentősége, mégis ennek az index
nek az ismerete biztosítja a hatás~ és sok kellemetlen melléktiinettől óv nleg. 
Nfmely anyag gyógyító adagjának a pontos meghatározása nen1 lehetséges; 
egyénileg nagy skálában változik annak gyógyító és mérgező adagja. A nehéz 
fémek, pl. az arany esetében, ahol nagy valószínűséggel a hatás a reticulo
endothel rendszer stimulálásában van, igen kis mennyiségre van szükség 
ahhoz, hogy a kívánt therápiás hatást elérjük és ez az anyag lehetőleg min. 
dig egyénileg állapítandó meg, mert a kiváltott reactiók előre nem láthatók. 
Ilyen esetben mg-okkal kell dolgoznunk és mindig az egyéni érzékenységnek 
fnegfelelően kell megállapítanunk az adagot. Legtöbbször azonb:i.n a helyzet 
nem így áll. Csaknem egészen pontosan megíllapították az idők folyamán 
azt, hogy a spirochaetosisban, vagy a malaria plasmodiummal történt ferrö
zésben mennyi arsenobenzolra, bismuthra. chininre vagy fcstékanyagra van 
szükség ahhoz, hogy általában a gyógyulás bekövetkezzék. Természetes azon
ban, hogy bizonyos határozott keretek betartása mellett a gyógyítís művészete 
éppen az egyéni adagolásban van. A sulfamidkészítményekre vonatkozóan 
rengeteg megfigyelés állapította meg a legmegfelelőbb adagot pl. pneu
monia esetében, vagy gonorrhoea azonb:in vaj111i kevés eredmény fogja azt a 
therápiát kísérni, amely szigorúan ragaszkodva az előírt adagokhoz a beteg 
állapotának, a fertőzés felvehető massivitás:ínak tekintetbe vétele nélkül al
kalmazza a gyógyszert. Elsősorban ezeknek a tényezőknek szemelőtt tartá
sával kell megválasztani a sok rendelkezésre álló és esetleg hasonló hat<ísú 
készítmény közül a legmegfelelőbbet és kell eldönteni az adagolás módját. 
Rosszul emésztő. esetleg hányással kínlódó betegnél nem vezet célhoz pl. a 
per as adott sulfamid készítmény, hiszen eltekintve attól, hogy a beteg 
emésztési zavarát ezzel még fokozzuk. céltalan is volna gyógyszerelésünk, 

' 
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mert nern valószínű, hogy ilyen rossz felszívódási viszonyok mellett a hatás. 
hoz megkívánt 8-10 mg%-os vérsulfamidtükör ki tudjou fejlődui. Ilyen
kor aztán a gyógyulás szempontjából a legmegfelelőbb időpontot könnyen 
elveszíthetjük. 

A gyógyszer kiválasztása, aunak adagolási módja ill. az adagolás nagy
ságának megállapítása mellett igen nagy fontossága van az adagolás idejé
nek is. Altalában a diagnozis felállitása után a lehető leggyorsabban adjuk 
a gyógyszert, természetesen kivéve azokat az eseteket, ahol a betegség le. 
folyása szerint más-más orvosságot kell alkalmaznunk. A kezdeti adag min
dig optimalis nagyságú legyen. Azoktól az esetektől eltekintve, ahol a gyógy
szert egész kis adagban kell elkezdeni és lassan hozzászoktatva kell azt 
emelni, általában a lehető legoptimálisabb, a therápiás területen belül a leg
nagyobb adagban kell kezdenünk gyógykezelésünket. Kicsiny adag salicylre 
nem fog reagálni a rheumaticus el""iltozás és esetleg a később felemelt adag 
már nem lesz hatásos. Az elvesztett idő alatt pedig a prognosis lényeges 
rosszabbodása fejlődhetik ki, vagy olyan maradandó elváltozások léphetnek 
fel, amelyeket - esetleg megfelelő nagy adag salicyllal elkerülhettünk 
volna. A croupos pneumonia első napjaiban adott olyan mennyiségű sulfa. 
pyridin, amely a szükséges vérsulfamidconcentratiót beállítani htdja, csodá~ 
latosképpen huszonnégy óra alatt képes lesz a betegség lefolyását oly nagy 
mértékben megjavítani, hogy az az orvos, aki egyszer észlelte betegénél ezt 
az áldásos hatist, a gyógyszert nem fogja hasonló esetben elhagyni. Nem 
megfelelő mennyiségben adott sulfapyridin azonban semmit sem fog érni 
és nagy részük az ú. n. resistens eseteknek, úgy mint a perniciosában a máj· 
resistens esetek, csupán a gyógyszer hiányos adagolásán, vagy a helytelen 
diagnosison alapulnak. Ilyenkor. természetesen nagy szerepet játszik az 
alblmazás ideje is és sokszor, ha a kellő pillanatot elkéstük és a gyógy
szer adagolását akkor kezdjük el, amikor pl. a tüdőgyulladásban a májaso
dás szaka beállott, a fennálló kórbonctani elváltozások gyógyszerünket ha
tásának kifejtésében igen nagy mértékben gátolják. Egybehangzó irodalmi 
adatok alapján megállapítható, hogy az. exitussal végző dö pneumoniák igen 
tekintélyes része éppen azok közül kerül ki. amelyeknek kezelését csak későn 
kezdték el, vagy az idejében elkezdett sulfamidfüeráph kezdettől fogva nem 
volt elég erélyes. A chemotherápia sikerfoek kulcsa tehát a megfelelő gyógy
szer helyes megválasztásában, a kezelés időpontjának és az adagok kellő 
nagysigának megállapításában van. Ezeknek a tényezőknek a betegség le
folyására, néha a beteg jövőjére is döntő befolyásuk lehet. 
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AZ. ARSEN CHEMOTHERAPIÁS ALKALMAZÁSA. 

A fémek és szirmazékainak chemotherápiás tárgyalásánál elsősorban 
az arsenröl kell megemlékezni. Az arsen organikus vegyületeinek a gyógyá
szatba való bevezetése rendkívül nagy jelentőségű. Ezzel kapcsolatban 
megállapítást nyert, hogy az arsennek nemcsak roboráló, tüneti, hanem 
fertőző betegségekben kifejezett parasiticid hatása is van. Nagyon nehéz és 
rögös út vezetett azután az arsen spirod1aeta-fertőzésekben kifejtett hatásá
nak a felismeréséig. Laveran-tól kezdve A. Béchamp-on át (1863), aki a 
metaarsensavasanilidet állította elő, egészen Ehrlich és Berthei!n sikeres munká
jáig rengeteg arsenes vegyületet synfüetisáltak és sok állatkísérlettel próbálták 
ki azoknak parasiticid ill. spirochaeta-ellenes hatását. A szervezetre gyakorolt 
káros hatást pedig bizonyos gyökök behelyettesítésével igyekeztek csökken
teni, ill. amenn:yire lehetséges teljesen kiküszöbölni. Hosszas és szívós munka 
eredményeként sikerült Ehrlich11ek és Be1'theinu1ek az 596. készítményt, a 
p-oxy-m-aminophenylarsinsava: előállítani. Ez azonban nagyon mérgező volt. 
LevadiJi és Fo11rnea11 ennek acetylderivatumát azonban emberre már csaknem 
teljesen ártalmatlannak találták. Ehrlich Halával és K. Alllal, amint ismere
tes, a m~diamino-p-dio:-..-yarsenobenzol nevű készítményt próbílta ki embe
ren. Később ennek chlorhydrat származéka, majd ezüst vegyülete stb. jött for
galomba, mindegyik kiváló hatásúnak mutatkozott és egy-egy határkövet jelen
tett a lues elleni küzdelem igen nehéz útján. Az arsennek rendkívüli jelentő
sége Ehrlichék nagy munkája után ma már közismert. 

AZ. ARANY A GYÓGYÁSZATBAN. 

Az aranyvegyületeket a tuberculosis gyógykezelésébe Robe1't Koch ve
zette be 1890-ben azon megfigyelés alapján, hogy néhány aranyvegyület, 
J...-ülönösen az aranycyanid, igen nagy higításban képes a tbc~bacillus e1ö1ésére. 
Később de lVill majd/. B. White aranychlorid és manganchlorid combinatió
val tuberculotikus állatok élettartamát meghosszabbították. Brt1ck és Gliick 
1913-ban intravénásan adható aranyoldattal emberi megbetegedésekben is igen 
szép eredményeket ért el. Feld! és Spies ugyrncsak 1913-ban különösen gége
tbc. mellett láttak gyógyulást. 
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Az arany hatásmechanizmusára vonatkozóan ma sincs teljesen tiszta 
képünk. Frandsen szerint a tbc.-szövetek aranyfelhalmozó képesség~ a leg
nagyobb. Koch azt hitte, hogy az arany magához a bacillushoz kölőd1k. Feldt 
a reticuloendothelialis rendszerre gyakorolt hatást vett fel. Szerinte az arany 
mint katalysator szerepel. Ezzel magyarázza a kötőszövetburjánzást, valamint 
a lobos termékek felszívódását. amit arany-injectiók után észlelni lehet. 

Az arany széleskörű elterjedése csak a szerves aranyvegyületek bevezeté
sével vált általánossá. Ma főleg a tuberculosis gyógykezelésében alkalmazzák 
megfelelő indikációs területen belül. Tudöfolyamatokban ott, ahol a beteg 
reactióképessége még elegendő ahhoz, hogy ingertherápiától eredmény vá:
ható. Olyan folyamatokban, ahol az arany odajutása, ill. felhalmozása lehetse
ges. Kétoldali folyamatoknál, incomplet sebészi beavatkozások eredményének 
biztosítására. Mindezen esetekben azonban a beteg állandó ellenőrzése mel
lett, igen nagyfok'Ú óvatosság és individualizálás szükséges. Pneumothora..x, 
plomba, plastika után az ellenkező oldal friss folyamata esetén szinté~ ere~-
1nényesen adható. A gége-tbc esetei megfelelő ellenőrzés mellett szinten sz~
pen gyógyulnak. Leromlott állapotban, valamint széteső folyamatok esete~ 
határozottan ellenjavalt. Megfelelő indikációs területen belül tehát, megfelelo 
C!,tyéni adagolás mellett az arany igen értékes chemotherapeutikum. ., 

Arany túladagoLí.s esetén, vagy túlérzékeny egyénekben a patholog1a:an 
elváltozott szövet mellett életfontosságú szervek sejtjeire is káros hatást esz. 
leltek. Májártalom, glykosuria, kóros veseműködés figyelmeztethetnek a túl
adagolásra vagy az egyén túlérzékenységére. Ilyen esetben a therápia folyta

tása természeteserl contraindicalt lesz. 
A szerves thio-aranykötések bevezetése után sok más fertőző betegség

ben is kipróbálták az aranyat több kevesebb eredménnyel. Spirod1aetosis, 
trypanosomiasis, sepsis, rheumatismus stb. eseteiben jó eredményeket láttak 
aranyvegyületek inegfelelö adagolásától. 

A BISMUTHVEGYÜLETEK CHEMOTHERÁPIÁS fRTÉKE. 

Sok előzetes kísérletezés után a bismuth vegyületeket csak a Levaditi 
1921-ben végzett rendszeres állatkísérletei után vezették be a therápiába. 
Ezután különösen Fo11rnier és G11énot klinikai észlelései alapján a bismuth 
a lues therápi:íjában a mérgező higany mellett elsőbbséget nyert és ezt tartja 
ma is. 
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A spirod1aetosisban, ldilönösen az emberi luesben magának az elemen
taris bismuthnak van elölö hatása. Egyesek szerint az antilueses hatás a szer
vezetben lehasadt tiszta fémbismuth mennyiségétől függ. Kol/e véleménye sze. 
rint a Bi-hatás nem a csirák elölésében, hanem azok fejlődésének gátlásában 
volna. Levaditi azonban azt mondja, hogy a Bi-nak direkt elölő hatása van. 
Még ma is tehát az a helyzet, hogy a Bi-tal foglalkozó hatalmas irodalom 
a hatásmechanizmus szempontjából egyáltalán nem egységes és alig vitte köze
lebb a kérdést a megoldáshoz az a körülmény, hogy az utóbbi időben mind 
kiterjedtebben adják a klinikusok igen jó eredménnyel. Valószínű, hogy a 
helyzet itt is úgy áll, mint a többi chemotherapeutikum esetében a hatás két 
tényezőn alapszik, magát a csiraölő, ill. gyengítő képességen és a szervezet 
ellenálló erejét növelő képességen. Bárhogy is áll ez a kérdés, kétségtelen 
az, hogy a Bi. a therápiában igen előkelő helyet foglal el, egyik legmegbíz
hatóbb antilueticumunk és biztos ma m:í.r az, hogy az a sok mérgezés, amit 
a higanykezelés korszakában oly gyakran láttak, a Bi-kezeléssel elkerülhető. 

A bismuth hatalmas irodalmát áttekintve megállapítható, hogy a lues 
elleni ld.izdelemben egyenlő helyet foglal el az arsenvegyületekkel. A primaer 
affectióból arsenobenzol injectio után egy nappal eltűnnek a spirochaeták, 
higany után 8 nappal, Bi-után pedig a második napon, A klinikai tünetek 
jól befolyásolhatók aneurismiknál, aortitis lueticánál, hepatitisben, idegrend
szeri Iuesben. Ma már ezekben a megbetegedésekben a megfelelő szerv
therápia mellett (szív stb.) kiterjedten alkalmazzák. 

A Bi-therápia sikerének természetesen egyik feltétele lesz, hogy a meg
felelő készítményt válasszuk ki a betegség stádiuma, a beteg állapota stb. sze
rint. 1\Italában nagyon sok kellemetlen melléktünetet észleltek francia kli
nikusok, akik vízben oldható Bi-vegyületeket adagoltak. Spiro vizsgálatai ki
mutatták. hogy ezek a Bi-vegyületek halogenekkel könnyen alkotnak olyan 
vegyületeket, amelyek bír gyorsan hatnak, de nagyon hamar és nagy mennyi
ségben kerülnek kiválasztásra. !gy tehát egyfelől nem marad idő a hatás állandó 
és elhúzódó kifejtésére, másfelől a nagy mennyiségben kiválasztásra kerülő 
Bi-vegyület erős ingert gyakorol a vesékre. Az ilyen esetben gyakran fellépett 
veseizgalmat éppen ez a gyors kiválasztás okozza. Ezt a kellemetlenséget zár* 
ják ki az olajban suspendált oldhatatlan Bi-vegyületek, amelyek izom közé 
n.dva, onnan lassan szívódnak fel és a szervezetből lassan választódnak ki. 
Kol/e szerint vízben nem oldódó bismuthsók használatával egyfelől a therá
piás hatást lényegesen növelhetjük, másfelől a kellemetlen hatásokat 
kiküszöbölhetjük. Enyhe és tarlós hatást érhetünk cl azokkal, a lassú ki-

14 
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választás pedig elkerülhetővé teszi a toxicus rünetek kifejlődését a vesék 
részéről. Az ilyen készítményekből a legkevesebb megy kárba, hatásuk állandó 

és biztos. 

A CHINOLINDERIVATUMOK HELYE A THERAPIABAN. 

A chinolinderivatumok legfontosabb tagja a Sch11le111a1111 és társai által 
1928-ban előállított 8 / w-Diaethy!amino-iso-penty l/ amino-6 methoxychinolin. 
A szer hatalmas parasiticid hatása kanári maláriában rövidesen bebizonyoso~ 
dott és Sch11le1na1111 és· 1'\Ienuni szerint a hatás főleg a gameták degeneratió
jában nyilvánult meg. Roeh! rámutatott arra, hogy a trópica gametária kiváló 

hatással van és így a tropica gyógyításában a chininnel együtt nyert 
alkalmazást. 

Az ugyancsak ebbe a csoportba tartozó oxychinolin származékok ma 
már a chemotherápiában nem játszanak nagy szerepet, annál szélesebb alkal

mazási területe van a phenylchinolincarbonsavnak, amely a mult század vége 
óta változatlan el~erjedésnek örvend. 

A phenylchinolincarbonslVat 1887-ben Döbner és Gieseke fedezte fel, 
majd a therápiában főleg rheumatismus ellen 1908-ban Nicolaier nyomán 
kezdték használni. Acut rheumatik-us megbetegedésekben ezekkel a készítmé
nyekkel jó eredményeket értek el. Minden olyan esetben, amikor a fennálló 

tüszős mandulagyulladás a legkisebb gyanut is szolgáltatja arra, hogy az az 
acut rheumatismusnak bevezető szaka, a salycylsav és a phenylchinolin
carbonsav combinatiójitól gyógyulást tapasztaltak. Általában a meghűléses 

betegségekben, valamint myalgiák, ischias, lumbago sőt grippe mellett is jó 
eredménnyel adható. Chronicus izületi lobok, valamint izületi fájdalmak, 

omarhtritis, bujkáló rheumatikus panaszok ezekkel a készítményekkel előnyö
sen befolyásolhatók, ill. sok esetben megszüntethetők. 

A chinolinderivatumok igen fontos származéka a jódoxydlinolinsulfo
nat, amit régebben a nem specifikus ingertherápiában alkalmaztak. Sok ered

ménytelen kísérlet után ( cholera, tbc., sepsis, experimentalis pneumococcus 
fertőzés, spirochaetosis stb.) a béltractus infectióiban és a sebfertőtlenítésben 
vált be. TCülönösen az amoeb:ís dysenteria gyógyításában mint specificumot 
alkalmazzák. Az amoebás dysenteria gyógykezelése ma már a yatren és az 
emetin adagolásával megoldottnak tekinthető. Nálunk inkább az enyhe ese-
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tek fordulnak elő késő nyári és őszi hasmenések formájában, észleltek azon
ban hepatitissel, septicus lázzal és Jeukopeniával járó nagyon súlyos képet is. 

Az amoebákra gyakorolt hatásmechanizmus, habár bizonyos részletekben isme
retes, még ma sem tekinthető tisztázottnak. Ugyanez érvényes az annyira el
terjedt és a malaria kezelésében igen nagy fontosságú chinin hatásmechaniz
musára nézve is. A chininnel elérhető eredmények szempontjából is elég 
k-ülönbőzők a vélemények. 

A CHININ HATÁSA. 

Az a régebbi felfogás, amely szerint a chinin a malária specifi
kus gyógyszere, azaz megöli a plasmodiumokat anélkül, hogy a szerve
zetnek ártana, ma már nem áll fenn. A mai tudásunk szerint a parasitákat 
az alkaloida nem öli meg, csak gitolja azok fejlődését, klinikailag pedig azt 
mondhatjuk, hogy a chinin a malária heveny lázrohamait megszünteti. Ugyan
így állunk azzal a régebbi általános hittel is, amely szerint a malária megelő
zése chininnel lehetséges. Ma már tudjuk, hogy ez nem áll fenn. A chinin nem 

véd meg a maláriától) nem képes a szervezetbe került trophozoitákat elölni. 
Kik11th és Sch11le111tu111 vizsgálatai szerint ugyanis a sporozoiták a lépbe, csont
velőbe és a májba kerülnek. Ezek a pigmentnélk-üli ú. n. E-alakok tovább 
oszlanak és valószínűen tovább is az endothel sejtekben élnek és így a chinin 
számára hozzáférhetetlenek. A chinin az aseA'Ualis formákat eltünteti a vér
ből egy időre, sőt pl. a vivax gametocytái is eltünhetnek időlegesen, a fa]. 
ciparum gametocytái azonban még csak meg sem kevesbednek. 

Gyakorlatilag azt észlelték, hogy a Jázrohamok megszünése csak kb. 
50%-ban végleges, a többiben recidivák jönnek létre. A prophylaxissal pedig 
csak azt érhetjük el, hogy a lázrohamtó! a szedés ideje alatt a beteg meg
menekül. 

A chinintherápia eredményessége szempontjából megfelelő dosisra és 
időre van szükség. A régebbi nagy dosisok Polettini és Clark szerint való
színűen a beteg s~ervezetre is károsak v61tak. Tény az, hogy ma általában 
napi 0.5-1 g chininnel is megelégszenek kb. 7-10 napon keresztül. A 
további kezelés felesleges, mert a recidivák előfordulása és a kezelés ideje közt 

nincs semmi összefüggés. A trypanosoma, spirochaeta, amoeba által okozott 
fertőzésekben a chinin nem terjedt el. Cahn.Bronner, amint tudjuk

1 
pneumo. 

. ' 
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niában igen szép eredményt látott chininsóktól. Szerinte itt az organotrop 

és bactericid hatás együttesen jut szerephez. 

lv!orgenroth és iskolája az aethyl-hydrocupreint vezette be a pneumo
coccus fertőzések therápiájában és az optochin néven ismert származéh.i:ól 

annakidején nagyon szép eredményeket vártak. Ma már az erős neurotrop 

hatás miatt csak a pneumococcus okozta szembetegségekben alkalmazzák. 

Altaliban az a remény, amelyet a bactericid fertőzések elleni l..iizdelemben a 
chininhez fűztek, teljesen szétfoszlott és ma ezen a téren új hatalmas szerek 

vették át az uralmat. 

A FESTEKANYAGOK, MINT LEGZEST FOKOZÓ FERMENTEK. 

A malaria, trypanosomiasis, amoebiasis elleni küzdelemben igen nagy 

szerepet játszanak a festékanyagok. Az Ehrlich által malaricidnek ismert 
methylenkék kombinált l..-úrák alakjában még ma is használatos. Oesterlin 

azon az alapon elindulva, hogy a methylenkék a sejtlégzést fokozza, több, 

szerkezetében különböző, de hasonló redoxpotentiálú festék malaricid hatását 
vizsgálta. Ezekből a vizsgálatokból arra lehet következtetni, hogy a methylen

kék niaiaricid hatása annak redoxértékéhez van kötve. Oesterlin szerint a 

festékanyagok hatásmechanizmusának megismeréséhez közelebb visz az a fel

tevés, hogy a parasiták által megtámadott vörösvérsejtek csökkent működés
képességét a légzést fokozó és fermentként ható methylenkék megjavítja és 
ez a folyamat játszana nagy szerepet a parasita elölésében. Ugyancsak a redox
potentiállal van szoros kapcsolatban a festékanyagoknak a trypanosomákra 

kifejtett védő hatása. Jancsó néhány meghatározott redoxpotentiálu festék
anyagról kiderítette azt, hogy bizonyos fémderivatumok hatását felfüggeszteni 

képesek. Ezt a jelenséget interferentiának nevezte el és úgy magyarázta, hogy 
a festékanyag behatolva a trypanosoma testébe, légzési fermentként hat és 
így a gyógyszer által megzavart légzést fenntartani képes mindaddig, amíg 
a trypanosoma légzésére bénítólag ható fémvegyület kiküszöbölődik. Az inter

ferentia jelensége nem a festékanyagoknak ú. n. kémiai szerkezetéhez kötött, 

hanem a redoxpotentiáll1oz. Sok festékanyagon kívül az alloxan, ascorbinsav 

a pyrogallol stb. is interferentiát mutat. 

Habár mindezek a megfigyelések és elméletek a festékanyagok hatás

mechanizmusát nem is világítják meg tökéletesen, mégis ehhez lényegesen 
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közelebb visznek. Ebből a szempontból még többet mond az a megfigyelés, 
hogy bizonyos akridinszármazék malariaellenes hatását sem a reticulo-endothel 
rendszer blockirozásávaI, sem lépkiirtással nem lehetett lecsökkenteni, ami a 
direct hatás me!Iett döntő bizonyítéknak tűnik fel. 

AZ AKRIDINSZARMAZJ!KOK ALKALMAZASI TERÜLETE. 

Az akridinszármazékok synthetizilása és az azokkal való kísérletes meg
figyelések a mult század 80-as éveibe nyúlnak vissza és Nicholson1 Tappeiner, 

j\1a1111aberg, Benda, Ehrlich nevéhez fűződnek. Eleinte trypanosoma, piro

plasma, amoeba fertőzésekben próbálták ki, Shiga azonban már sebkezelésben 
is ajánlja, majd Browning kísérletei alapján gennykeltők e!Ien is alkalmazták. 

F1irslena11 és munkatársai egyes készítményekkel a gangraena gyógyításában 

értek el eredményeket. Lenta sepsis esetében néha sikerül a keringő vérből 

eltüntetni a haemolyticust és a betegség lefolyásában remissiót elérni. A ma

lária elleni kiizdelemben az all."Ylaminoakridinszármazék a chinin mellett igen 
előkelő helyet foglal el. Egyik legjobb synthetikus malária elleni szerünk. 

Megfelelő adagolás (napi 3-szor 0.10 g 5-6 napon át), mellett sokkal ki

sebb százalékban fordul elő recidiva, mint chininkezelés után. A plasmodium 
teljes elölése azonban ezzel sem lehetséges. A gametocytákra csaknem semmi 

hatása sincs. Mindamellett bizonyos kísérletek (Sioli stb.) amel!ett szólnak, 

hogy az új akridinszármazéknak amint !ittuk - direkt a plasmodiumra 

van hatása. 

A BACTERIALIS FERTőZESEK ELLENI KÜZDELEM 
KIALAKULASA. 

A SULFAMIDOK. 

Az eddig tárgyaltak alapján látjuk, hogy a chemotherápia főleg a 

parasitaer és az amoebicid hatással rendelkező synthetih.lls vagy természetes 

vegyületekkel ért el sikereket. A parasitás, amoebás és spirochaetás fertőzések 

e!Ieni küzdelemben az e!mult évtizedekben igen jó gyógyszerek álltak az 

orvos rendelkezésére, azonban ezek bactericid hat.'Ísa nem volt jelentős. A 
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század első felében forgalomban lévő gyógyszerek bacterialis fertőzések elleni 
hatása a chinin és származékainak kivételével nagyon csekély volt. 

A harmincas években a bacterialis fertőzések chemotherápiája nagyon 

szegény és azok a kísérletek, amelyeket az előbb említett vegyületekkel, ill. 

fémekkel végeztek, csupán tapogatózások voltak. Végre 1932-ben sikerült 
Don1agknak, }J.ietzsch és Klarerrel együtt dolgozva egy textilfesték.nek anti

bactericid hatását felfedeznie és szívós munka után a megfelelő anyagot syn

thetizálnia. Dotnagk kísérleteit mesterségesen fertőzött állatokon végezte. Első 

ilyen megfigyelései streptococcussal fertőzött egerek gyógyszerelése volt és a 

frappáns eredmények összefoglaló leközlése 1935 tavaszán történt. Ezt köve

tően egy olyan hatalmas munka indult meg, amire a chemotherápia történeté

ben még nem volt példa. Klinikusok vállvetve bacteriologusokkal a lüilön

böző fertőzésekben kipróbálták az új készítményt és egyfelől igyekeztek meg

állapítani, hogy a gyógyító hatás a vegyületnek mely gyökéhez van kötve, 
másfelől pedig a jelentkező mérgezéses tüneteket igyekeztek újabb és újabb 

kötésekkel, ill. származékokkal kiküszöbölni. Domagk hatalmas munkáját 

Levaditi a Pasteur-intézetben utánvizsgálta és mindenben megerősítette meg

áliapításait. Az a nagy tartózkodás, amivel az orvosok, dacára a gyönyörű és 
meggyőző kísérleteknek, fogadták az új gyógyszert, teljesen érthető volt, hiszen 
oly gyakran kellett a gyógyító orvosnak az új nagy felfedezésekben csalódnia, 

amikor a betegágynál próbálta ki azoknak gyakorlati értékét. 

A megfigyelések arra mutattak, hogy a bactericid hatás az új festék
anyagban a benzolgyürűn paraállásban lévő sulfonamidhoz van kötve. Kísér
letekkel bizonyították, hogy amennyiben az azogyök és a sulfonamid meta
Vag'/ orthoállásban van, bactericid hatása nincs. Ezeknek a megfigyeléseknek 
a közzététele után részben az állatkísérletek (mesterséges fertőzések), rész

ben a klinikai megfigyelések újabb és újabb kötések forgalombahozatalál1oz 
vezettek, hiszen megvolt a remény arra, hogy nagyon sok bacterialis fertőzés 

ellenszerét leht:t ezen a nyomon elindulva megtalálni. 

lgy teljesen érthető az a hatalmas munka, amely a chemikusok között meg
indult és ennek eredményeként jutottunk el oda, hogy ma már a sulfamidok 
derivaturnai, ill. J...iilönbözö kötései között bizonyos fertőzésekre vonatkozóan 
szinte specifikumok állanak rendelkezésünkre. Az a jelenség 1.-ülönben, hogy 
egy chemikáliának a gyógyászatba való bevonulása után annak számtalan szár
mazékát synthetiz:ílták, egyáltalában nem új a chemotherápiában, sőt egy egé-
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szen szükséges folyamat, ami pl. az ak.ridinszármazékok közül a malária szem
pontjából annyira nagyfontosságú anyag felfedezéséhez vezette Mietzscb és 
Marm J.-utatókat. !gy tehát a chemikusok azon munkáját, amely a hatásos gyök 
kutatását tűzi ki célul, nagy örömmel kell fogadni, mert ennek a munkának 

megvan az áldásos eredménie. lgy egyfelől sikertilt az egyes barteriális fer
tőzéseknek bizonyos 111értékbe11 leghatásosabb ellenszerét n1egtalál11i vagy leg
alább is ebben az irányban az irányvonalakctt 1negh1íz11i, 111ásfelől pedig ezen 
az IÍ/on jutottunk el oda, hogy 1na 1nár a lehető legkisebb 1nellékhatás 1nel

lell t11rlj11k betegeinket gyógykezelni. 
Az egyes derivatumok kipróbálása, ill. azok értékének megállapítása 

mesterségesen fertőzött állatokon történik. Kétségtelen, hogy a sokféle ~re~
mény és elütő vélemény, ami a sterptococcus fertőzésre gyakorolt hatasrol 

számol be, a módszer nem egységes jellege miatt mutatkozott. Az egyes 

therapeutikumok kipróbálása ugyanazon ::í.llatfajon, ugyanazon körülm~nyek 
mellett kell, hogy történjék. A sulfamidnak Domagk által 1935-ben eszlelt 

egerek streptococcus infectiójára gyakorolt jó hatása ma már m1nd~n old~l
ról megerősítést nyert és a streptococcus fertőzésekben (pu~r~e~~lts se~sis, 
erysipelas, streptococcus meningitis stb.) világszerte a legkitunobb gyogy

szerré vált. 

A SULFAMIDOK A STAPHYLOCOCCUS ELLENI KÜZDELEMBEN. 

Staphylococcus fertőzések eseteiben Don1agkék vese és szívizom absces

susokban a kötőszöveti reactiót gyorsabbnak látták, mindamellett azonban a 

hatás korántsem volt összehasonlítható a sreptococcus fertőzésekben elért 

eredménnyel. A Dohrn és Dietrich által synthetizált derivatum, amelyben a 

sulfamidgyökön acetylálás történt, igen jó hatásúnak bizonyult úgy strepto
mint staphylococcus fertőzésekben. Staphylococcus elleni 1.-üzdelemben nagyon 
jó eredményt ígért később a két benzolgyűriít tartalmazó derívatum, amelynek 

azonban meglehetősen sok mellékhatása mutatkozott. Ezután próbálkoztak 
meg a pneumococcus fertőzések esetében igen jól b.evált készítm~nnyel, a 

sulfapyrirlilmel a staphylococcus elleni 1.-üzdelemben IS. Az eredmenyek na-
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gyon kielégítőek voltak, azonban akkora hatást, mint a streptosepsisekben, 

nem sikerült elérni. A. Blies és Bard 011 staphylococcus fertőzések mellett 

a sulfapyiridinnél hátásosabbnak találta a s11lfathiazolt, egy olyan kötést, ahol 

a sulfamidgyökhöz útiazol-gyűrü kapcsolódik: 

N-CH 

H,Nc:)>so,NH--~ ..... s)H 

Az irodalomban rendelkezésre álló adatok alapján a staphylococcus 

fertőzés elleni ldizdelem, habár sokkal kevésbbé eredményes, mint a strepto

coccus ellenes, mégis a para~aminobenzolsulfamid, sulfapyridin és sulfathiazol 

készítményekkel eléggé kecsegtető. 

A SULFAMIDOK ÉS A PNEUMOCOCCUSFERTÖZÉSEK. 

A pnewnococcus fertőzések elleni .kiizdelernben az eredeti sulfamid 

nem vált be, habír ennek sikeréhez sok remény fűződött. 1938-ban Whitby 

nagyon jó eredményekről számolt be experimentális pneumococcus fertözé~ 

sek mellett a sulfapyridin nevű derivatummal, amelyben a sulfamidgyökhöz 

pyridingyűrű kapcsolódik 

H~N.eJso2NH<=>-

A SULFAPYRIDIN HATÁSA PNEUMOCOCCUSFERTÖZÉSBEN. 

Ezután egész sor közlemény jelent meg, amely mind a sulfapyridin 

hatásával foglalkozik. Ha ezeket átnézzük, úgy valóban meglepő eredményre 

jutunk. Egyes szerzők szerint a sulfapyridin a halálos dosissal fertőzött ege

rek száz százalékit védi meg az elpusztulástól. Más kutatók ezt a nagy száza

lékot nem látták, azonban a kísérletek megegyeznek abban, hogy a sulfa

pyridinnel kezelt mesterségesen pneumococcussal fertőzött állatok igen nagy 

százaléka ma.rad meg, míg ugyanakkor a controllállatok legnagyobb része 
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elpusztul. Az egyes megfigyelők eltérő eredményeit sok tényező magyarázza, 

hiszen különböző törzsekkel, különböző erősségű fertőzésekkel stb. dolgoztak. 

!gy azután megindult a munka annak megállapítására, hogy a sulfapyiridin 

melyik törzzsel szemben a leghatásosabb. Ebben a munkában Sch111idt és 

munkatársai igen jelentős megállapításokat tettek. Azt látták, hogy a sulfa

pyridin experimentalis fertőzésekben az !. typussal szemben sokkal hatáso
sabb, mint a III.-al szemben. A II. typus némely törzse úgy viselkedik, mint 

az l-es, mis törzse pedig, mint a III-as. A további munka ezzel kapcsolatban 

megmutatta, hogy vannak bizonyos törzsek, amelyek rendkívül resistensek 

sulfapyridinnel szemben és egy és ugyanannak a typusnak egyes törzse is mu

tathat resistentiát. Az ilyen törzsek azután ellenállóknak mutatkoznak úgy a 

sulfamiddal, mint a sulfathiazollal szemben. Marshall, Schmidt és Hilles be

ható vizsgálat tárgyává tették az egyes pneumococcus typusok sulfamiddal 

szen1ben n1utatott resistentiáját. Azzal a korábbi megállapítással szemben, hogy 

a pneumococcus p-amidobenzolsulfamidra ellenálló, arra a meglepő ered

ményre jutottak, hogy megfelelő és illandó adagolás mellett igen hatalmas 

effectivitást mutatott <l sulfamid. A hatás feltétele azonban itt is, mint aho!n' 

azt minden sulfamidderivatwnmal foglalkozó kutató tudja, az, hogy a vér 

sulfamidconcentratiója 8-10 mg9ó között legyen és ez a vértükör ezen a 

szinten maradjon a hatás beálltáig. A sulfathiazoI hatása a pneumococcus 

fedtőzésekre 0. JF'". Barlou• és E. Hon1bl!rger1 H. /. 1F~h,:1e és 1liarscha!l jr. 
E. K. stb. amerikai kutatók szerint megegyezik a sulfapyridin hatásával. 

Igen érdekes Whitby megfigyelése, amely szerint pneumoc. typ. l-el 

fertőzött és sulfapyridinncl kezelt állatok újabb typ. l. fertőzéssel szemben 

immunoknak bizonyultak. 

A SULFAMIDOK ÉRTÉKE A PNEUMONIÁBAN. 

Az állatokon mesterséges fertőzés mellett tett észleletek természetesen 

nem fogadhatók el mindig énrénycseknek az emberi pathológiában is. Fel

merül a kérdés, hogy vajjon az egyes d1emikáliák, amelyek az állatok mester

séges pncumococcus fertőzésében hatásosak.nak bizonyultak, az emberi crou

pos pneumoniiban elhatárolólag közreműködnek-e? Itt meg kell említenünk 

azt, amire Do1nagk is felhívja a figyelmet, hogy a pneumonia a pneurnococcus 
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által sensibilizált szervezetben az acínus peripheriáján kezdődik az alveolu~ 
sokban primaer exsudatíóval. Ez az exsudatio, amely a szervezet hyperergiás 
reactiója, a pneumococcus számára kiváló táptalaj. A pneumococcussal telt 
exsudatio most már aspiratio révén terjed tova a közeli acinusokra, lobulu~ 
sokra és végül az egész lebenyre. Ez a folyamat mindaddig tart, amíg a szer
vezet ellenanyagképzése hiányzik. Az ellenanyagképző munkának tehát sar
kalatos jelentősége van a pneumonia gyógyulása szempontjából. A sulfamid~ 
készítmények hatásának kifejtésénél a szervezet ezen munkájának rendkívüli 
fontossága van. A sulfamidok a szervezetnek ezt a munkáját segítik, a ha· 
tásuk 1. fázisában ugyanis a coccusokat növekedésükben gátolják. A hatás 
II. fázisában valószínűen fokozódik az ellenanyagtermelés, élénldil a phagocy
tosis stb. A sulfamidkezeléssel tehát a szervezetet célszerűen segítjük; ez a 
segítség minden szempontból észszerü lesz, mert a természetes védekező appa· 
rátusát működésében fokozzuk, viszont addig, amíg ez a működés megindul· 
hat, a pneumococcusok növekedését gátoljuk. Ezen az alapon tehát a p11e11. 
rnonia gyóg;•ításában lényegesen·többet várhat1111k a s11lfa1Jiidkészítn1ényektől, 
1ni11t a1J1en11yit a pne111nococc11sscrl fertőzött állatkísérletek alapján re1nél. 
hetünk. 

A fentebb elmondottakat a klinikusok megfigyelései mindenben meg
erősítették. Ma már nem is lehetne megközelítően sem felsorolni azokat az 
irodalmi adatokat, amelyek mind azt mutatják, hogy a pneumonia mortali· 
tása a sulfapyridin és egyéb származék bevezetése óta lényegesen leszállt. 
JF'11rnz a világirodalom alapján összeszedett 2156 croupus pneumoniás bete~ 
get, akiket sulfamidkészítménnyel gyógykezeltek. A halálozás ezek között 
3.3% volt. Egybehangzó irodalmi adatok alapján' azonban nemcsak a halá
lozás csökken, hanem a betegség egész lefol)'cÍsa is lénregesen 111egvcíltozik. 
A klinikai tünetek sokkal enyhébbek lesznek, a nagyfo1.-ií elesettség, kerin
gési zavar, súlyos toxicus kép a sulfamidk:ezeiés óta már nagyon ritka, ill., 
ha a kezdetkor ezek a súlyos tünetek megvoltak, az első nagy adag 
után, mihelyt a vér sulfamidkoncentrációja a kívánt szintet elérte, egy csa· 
pásra elmulnak. A nagyfoh.il szenvedés, gyötrő nehéz légzés, álmatlanság 
mind eltűnnek és az orvosra és betegre annyira megnyugtató krizis utáni 
kép alakul ki. Ez az áldásos hatás természetesen csak akkor várható, hogyha 
a választott gyógyszert megfelelő időben és megfelelő mennyiségben vittük 
a szervezetbe. Therápiánknak elsőrendű követelménye lesz az, hogy a beteg
ség megállapítása után azonnal gondoskodjunk arról, hogy a vér sulfamid-

------~ 
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koncentráció mentől hamarabb érje el a 8-12 mg%-ot. Ennek feltétele lesz 
természetesen, hogy a beteg állapotának megfelelő formában adjuk a gyógy
szert. Erős hányással h.-üzdö betegnél teljesen hiábavaló lesz a „per os" 
adagolás. Ilyen esetben nem a készítmény, hanem az adagolási mód az oka 
annak, hogy gyógykezelésünket nem fogja siker koronázni. Hányás, emésztési 
zavarok fellépése esetén a parenteralisan adható készítményeknek kell előnyt 
biztosítanunk és a megfelelő gyógyszer kiválasztása után annak nagy mennyi
ségét kell azonnal beadnuuk. Sohasem szabad azt a nagy előnyt, amit a gyógy
szer korai adásával érhetünk el, kihasználatlanul hagynunk és a beteg sor
sára annyira döntő pillanatot elszalasztanunk. A kezdő adag ne legyen kicsi 
és általában az a tapasztalat, hogy a pneumoniás betegnek az első 1-2 g 
beadása után 2-'Í óra alatt -'i óránként lf2-l g sulfapyridint adjunk az alkal
mazási módtól függően. A lökésszerű therápiát kell itt is választanunk, mert 
a kis tört dosisok adása, ha nem is teszi a bacteriumtörzset resistenssé, mint 
ahogy egyesek azt hirdetik, mégis azáltal, hogy a gyógyulásra annyira ked
vező időt ezzel elmulasztjuk, a betegség lefolyásába nem lesz beleszólásunk. 
A szervezetbe került törzs növekedésének meggátlása a mielőbbi kötelessé
günk. Minden esetben tehát, ahol az lehetséges, a diagnózis feállítása után 
azonnal az intravénás adagolás a legajánlatosabb, mert így tudjuk leghama
rabb és legbiztosabban felemelni a vér sulfarnidkoncentracióját a kívánt 
1 o mgo/o körüli értékre; ennek az értéknek a fenntartása azután történhetik 
akár per os, akár kombinált módon. Számtalan klinikusnak azt a megfigye
lését, hogy a pneumonia 5-6. napjin alkalmazott therápia nem eredményes, 
a fent említettek mellett még a következő elgondolás is alátámasztja: a 111ár 

szerviilő stádilnnba került tiidörészlet szá111ára, capillarisainak összenyov1at!t.sa 

1niatt a szervezetbe keriilt sz11lfcunicl felhasználbatalfau lesz. A gyógyszer 
tehát az il! letelepedett és növekedésben lévő hacteri111nok_,·a direkt gátló h.1-
tcíst lh!JJJ fog /lldni kifejteni. 

A sulfamidkészítmények croupos pneumoniákban mutatkozó hatása mel
lett meg kell emlékeznünk arról, hogy egyesek jó eredményt láttak broncho
pneumoniákban is. Ennek a magyarázata nagyon egyszerű, ha tekintetbe vesz
szük azt, hogy a bronchopneumoniák egy részében is a pneumococcus szere
pel mint kórokozó, viszont más kórokozók esetén is nagyon jó eredményeket 
várhatunk a suifamid különböző származékaitól. Így vegyes fertőzésekben 
csaknem mindig igen jó a gyógyhatás. 
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PNEUMOCOCCUS MENINGITIS IJS A SULF AMIDOK. 

Pneurnococcus okozta meningitisben H. Horace és H. S. Gitnbel a 

sulfapyiridinnek tulajdonítja az elsőbbséget. A Domagk előtti időkben a ha

lálozás 100%-os volt. Gross és Cooper a gyógyszer mellett minden esetben 
serumkezelést is alkalmaznak. Az esetek száma még nem olyan nagy, hogy 

abból végleges következtetést lehetne levonni, úgy látszik azonban, hogy 

olyankor, amikor a vérh-ultúra pneumococcusra nem positiv, a kezelés sikeres, 

olyan esetekben azonban, ahol a vérből pneumococcust lehetett kimutatni a 

sulfamidkezelés sem segít lényegesen. Hetvel és i't'filchell szerint S fatalisan 

végződő esetből hétben lehetett a vérből pneumococcust kimutatni. Hegler 

azt ajánlja, hogy amikor a pneumoc. meningitis diagnózisát felállítottuk, azon
nal meg kell kezdeni a lehető legenergih.'Usabb kúrát. 

Pneumococcus peritonitis esetén többek között K. 11-L lr!aughan látott 

jó eredményt. Pneumococcus sepsisben, amint említettük, meglehetősen rossz 
a prognózis. 

A szemészetben előforduló .pneumococcus fertőzésekben sulfapyridintől 
újabban szép eredményeket láttak (Rosengreen). 

GONOCOCCUSFERTőZESEK GYóGYfTÁSA. 

Mesterséges gonococcus fertőzésekben már 1935-ben jó hatást értek el 

sulfamiddal. Az első kísérleteket egerek mesterséges fertőzésében végezték 

úgy, hogy egereket intraperitonealisan oltottak és bizonyos idő mulva a hasi 

exsudatumbói kenetet készítettek. Az eredeti sulfamidkészítmények azonban 

nem voltak annyira hatásosak, hogy azokat a tl1erápiába be lehetett volna 

vezetni. Így aztán megindultak az állatkísérletek annak tisztázására, hogy 
melyik készítmény a IegalkaLnasabb. Bizonyos dedvatumokkal m;ír az állatok 

80-90%-a maradt életben, míg a controll állatok 90%-a pusztult el. A 
sulfonamidgyökön acetylált származék a gyakorlatban igen jól bevált. Mind 

az állatkísérletekben, mind az emberen végzett megfigyelések igen jó ered
ményt mutattak gonorrhocában. Természetesen a legkülönbözöbbderivatumokat 

próbáltik ki és még ma sem egységesek az eredmények a J...iilönböző szárma

zékok gyógyító hatása szempontjából. Löhe és !F'awersig 2000 megfigyelés 
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alapján a disulfonamid kötésektől látták a legjobb eredményt. 1Wada11s viszont 

ezek mellett az acetylált származéktól is gyógyulást észlelt. Az összes kísérleti 

adatokat áttekinteni lehetetlen, az irodalom alapján azonban megállapíthat

juk azt, hogy ma a g. o. therápiája megoldottnak tekinthető. Bármely készít

ménnyel történjék is a gyógykezelés, általában a szerzők megegyeznek abban, 

hogy azonnal az !Í. a. lökéstherápiát kell alka'1n.1z11i. Ilyen lökéskúrával, 

amely állhat 4-5 napon át napi 3 vagy 4 g disulfonami<lból, acetylált sulfa

midból, sulfapyridinből, vagy sufathiazolból, a gonorrhoea abortiv kezelése 

elméletileg a megoldás állapotába jutott. Nagyon sokezer eset bizonyítja, hogy 

az így kezeltek közül az első lökés után a gyógyulási százalék 80-90. A 

második lökésre a nem gyógyultaknál 95%-ban a kenet negativvá vált. Ez 

a gyógyulás általában maradandó is. Hogy aztán emellett szükséges.e helyi 

kezelés vagy sem, azt csak nagyobb anyagon történt n1egfigyelés dönt· 

heti el. Jelenleg az urologusok egy része még a helyi kezelést alkal

mazza, m:ísok azonban ezt egészen feleslegesnek, sőt egyenesen nem kívána

tosnak mondják. 

N. Horn 412 gonorrhoea eset kapcsán a sulfapyridin lökéskezelése mel

lett foglal állást. Öt napon át napi háromszor két tablettát adott, 15 g össz

mennyiségben. Ritkán volt szükség 18-20 g·ra. 11ásodik lökésre csak elvétve 

került sor. Az első lökéstherápia alatt a gonococcusok a kenetből napokon 

belül eltűnnek. Dah/e11b11rg sulfamidthiazol lökéskezelésétől átlagban 6-3 nap 

alatt litott gyógyulást. H. T. Schre11s szerint egy lökés átlagban öt napot vesz 

igénybe. 0. S. C11lp a sulfathiazolnak tulajodnít nagy előnyt a férfi gono

rrhoea kezelésében. Legjobb eredményei ott voltak, ahol 6 óránként adott egy 

g-ot. B::tlschelor 102 esetben alkalmazta a sulfapyridint 91 o/o-os eredménnyel. 

11Jiescher 964 eset kapcsán megállapítja, hogy a peroralis chemotherápia az 

egyetlen mód a helyes kezelésre. A helyi kezelés csak olyan esetekben alkal

mazandó szerinte, amikor resistens törzzsel állunk szemben. A gyógyulás esetei 

kapcsán 95%. Ugyancsak Jlfiescher a leghatározottabban a gyors rövid ideig 

tartó lökéstherápia mellett foglal állást. Az E!;,')' napos (5-ször 2 tabletta) 

kezelésnek azonban nem híve, mert, habár egy ilyen lökés után legtöbbször 

eltűnnek a bacteriumok a váladékból, mégis mutatkozik recidíva. Újabban 

mind többen tesznek említést és ajánlják az ú. n. „egynapos therápiát", 

azonban erre vonatkozóan a kevés anyag miatt még nem alakult ki végleges 

felfogis. Ch. A. IV. Uhle és Leroy, W. Latewsky a sulfapyridin és sulfa

thiazol hatásáról számolnak be urethritis gonorrhoicában. A gyógyulási ered-
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mény százalékban 92, ill. 96. Szerintük a sulfathiazol a legjobb gonorrhoea 
esetében. 

A sulfamid bevezetése természetesen nem kapcsolta ki teljesen a gono
rrhoea szövődményeinek felléptét, azonban ezek igen kevés esetben jelentkez
nek megfelelő kezelés mellett. A complicatiók egy része is jól reagál sulfa
midokra. 

Gonorrhoeás arthritisek sulfamidokkal szintén gyógyíthatók. Acetylált 
derivatummal végzett kísérletek azt mutatták, hogy a fájdalmak néhány nap 
alatt csökkennek és a duzzanatok visszamennek. Egyes megfigyelők szerint 
a synovialis folyadék ugyanannyi sulfamidot tartalmaz, mint a vér és ezért 
leghelyesebb itt is arra törekedni, hogy a vér sulfamidtartalma mentől hama
rabb a kívánt optimumra emelkedjék. 

Gonococcus endocarditis kezelésére természetesen nagyon kevés még 

az adat. Ilyen esetben is éppenúgy, mint g. o. sepsisben a kettős kötésű és az 
acetylált készítményekkel, valamint sulfapyridinnel jó eredményt értek el. 
Ezekről azonban még egységes képet alkotni nem lehet. 

A szem g. o.-s megbetegedéseiben szintén szép eredményekkel alkalmaz. 
tik a sulfamidokat. Egyesek peroralis adás mellett localis kezelést is alkal
maznak és az eredmények kielégítők. R. Lorenz blenorrhoea és iritis-esetében 

a sulfamidtól látott nagyon jó eredményeket. E. Br11;11s csecsemők szem

kankójában az acetylált sulfamidot adta. Naponta háromszor 0.25-
0.50 adag után már hányás lépett fel, ilyenkor helyi kezelést alkalma
zott. Pi/lat szintén a helyi kezelés mellett foglal állást. Philip Aleriwether a 
sulfapyridint jobbnak tartja mint a sulfathiazolt. Szerinte testsúlykg.-ként 
0.04-0.06 g-ot kell adni. A kórházi idő átlagban 5-6 nap. 

A LYMPHOGR.Ai'IULOMA INGUINALE ES A SULFAllUDOK. 

A lymphogranuloma inguinale kezelésében szintén új korszakot jelen
tett a sulfamidtherápia. Sézary igen jó eredményekről számol be. Szerinte 

naponta tízszer kellett alkalmazni kis dosisokat (0.20 g). Ha ilyen therápia 
mellett 15 nap alatt nem mutatkozik hatás, úgy tanácsos három heti szünetet 
rendelni és azután újból tnegkezdeni a therápiát. A hatás azonban megköze
lítően sem olyan jó, mint egyéb megbetegedésekben. G. Af. Findlay szerint 
ennek oka az, hogy a virus minden valószínűség szerint para-aminobenzoe-

--- ------~-------
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savat termel, ami a sulfamidhaiást lerontja. Kísérletileg bebizonyította, hogy 

a virus egerekre történt átvitele után a sulfamidok intracerebralis para-amino
benzoesav-adagolás mellett hatástalanok maradtak. 

A SULFAMIDOK SZEREPE A MENINGOCOCCUS

FERTőZESEKBEN. 

A sulfamidkészítményeknek egyik leghálásabb területét már kezdettől 
fogva a meningococcus fertőzések képezték. Az állatkísérleteket általában 
egereken végezték. Eleinte a prontosil praeparatumokkal kísérleteztek, később 
természetesen egyéb származékokkal is. 

Az egyes derivatumok kipróbálása még folyamatban van és a 
klinikusoknak eléggé eltérő véleményük alab1lt ki a hatás szempontjából. 
Megegyeznek azonban abban, hogy a sulfarnidok a meningitis kezelésében 
új korszakot jelentenek. Hegler főleg a sulfapyiridinnek tulajdonít elsőbb. 
séget. D. Koch összefoglaló referátumában szintén a sulfapyridint dicséri. 
Szerinte a szer bevezetése óta a mortalitás kifejezetten csökkent, a betegség 
lefolyása meggyorsult, a kórkép súlyossága enyhült, a javulás igen gyakran 
egyik óráról a másikra áll be. [. 117. Camerer szerint a sulfamidok a sulfa
pyridin bevezetéséig nem hoztak lényeges javulást a meningitis epidemica 

therapiájában. A halálozás csupán 32-37%-ra eselt le. A sulfapyridin be· 
vezetése óta azonban leszállott 17%-ra, ami igen jó eredménynek nevezhető. 

Nálunk igen jó eredményekről számolt be Erczy L. és Nádossy. 

A SULFAPYRIDIN PARENTERALIS ALK.ALMAZASANAK 
ELŐNYEI. 

A klinikusok azon észlelése alapján, hogy a szájon keresztül történő 

adagolás a gyakorlatban néha csődöt mondott, már kezdetben megindult a 
munka egy olyan készítmény előállítására, amelynek parenteralis adagolása 
lehetséges. Eleinte ezt a kérdést úgy próbálták megoldani, hogy a sulfapyridin 
tablettát feltörték, azt olajban suspendálták és intrarnuscularisan adták. Ezt a 
módszert alkalmazta S on1111ers Sudánban meningitis járvány idején. S ol!11ners 
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összehasonlító vizsgálatokat végzett egy ugyanazon időben és helyen fellépett 
járvány esetében. Az az óriási h.iilönbség, ami a kezelt és a nem kezelt bete· 
g:ek halálozási arányszáma között mutatkozott, egyszersmindenkorra eldön
tötte a kérdést a sulfamidok gyógyító hatását illetően és eloszlatta egyesek
nek azon aggodalmát, hogy nem is annyira a sulfarnidok hatásáról van szó 
az utóbbi évek meningitis járványának enyhébb lefolyásában, hanem a jár
ványnak Cg'/ időszakonként változó erőssége hozta magával ezt a mortalitás. 
csökkenést; ha meg is van a hajlam a spontán gyógyulásra, Sornnzersék nagy 
anyagon történt vizsgálata ill. megfigyelése eldöntötte a kérdést a sulfamidok 
javára. A parenteralis adagolás 1..iilönösen nag'f sikere mindinkább arra kész. 
tette a kutatókat, hogy egy vízben oldódó, a szervezetnek tűrhető pH-ju 
oldatot készítsenek és így a per os adagolás kellemetlenségeit, amelyek között 
elsősorban a sulfamidok szervezetbe való vitele volt kétséges, kikiiszöböljék. 
A sulfapyridin Na-sójának intravénás adagolásával elérték azt, hogy a gyo
mortünetek kevésbé jelentkeztek, vagy amennyiben jelentkeztek is, a gyógy
szeradást nem kellett azok miatt félbehagyni. Másfelől ennek az adagolásnak 
megvan még az a nagy előnye is, hogy a bevitt gyógyszer mennyisége biz. 
tosan megáliapítható és szükség esetén gyorsan és azonnal a kellő mennyisé· 
get adhatjuk, illetve a vér sulfamidtükrét órákon belül a megkívánt szintre 
emelhetjük. Ennek pedig a hatás szempontjából igen nagy fontossága van, 
amint azt az előzőkben láttuk. Horace L. Hotles és Harry S. Ginibel figye
lemreméltó kísérletekben kimutatták azt, hogy míg a sulfapyridin szájon át 
való alkalmazása után a vérserurn sulfamidtartalma 1.1 és 11.0 mg% között 
váltakozott, addig az intravénás alkalmazás melictt ez a váltakozás nem volt 
meg és elérte a 29 rng%·ot is. 1\Jarsha/I és Long szerint a sulfapyridin Na 
toxicitása nagyon csekély. Állatkísérletekben 0.10 g/testsúlykg semmi kóros 
elváltozást nem mutatott. Az optimalis hatás eléréséhez a vérben 8-10 
mg1}1a·ra van szükség. A per os adagolási mód mellett ennek a concentratió
nak az elérése, amint láttuk, bizonytalan és egyénenként nagyon változó, 
sohasem tudja a gyógyító orvos, hogy milyenek a felszívódási viszonyok és 
így nincs tisztában azzal, hogy vajjon a megfelelő gyógyszermennyiség be
viteléről gondoskodott-e? A sulfapyridin.Na. intravénás adagolása mellett 
azonban a testsúlyból és a beadott sulfapyridin mennyiségéből a vérserum 
sulfamid-tartalma kiszámítható. Így rnindig a kívánt hatás eléréséhez szük
séges mennyiség adható. Nagy anyagon tett megfigyelés azt mutatta, hogy 
1 parenteralisan beadott sulfapyridin 0.01 g niennyisége pro tests1ílykg 1 órán 
beliil a ser111ntarlalrnat 1 tng-al en1eli fel. Pneumoniák, valamint meningitis 
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esetében 0.06 g a szükséges mennyiség testsúlykilogrammonként. Átlagban 
60 kg-ot számítva tehát napi 3.6 g. A napi adag elosztása szerzők szerint 
változó és Lo11g pl. napi két részletben adja. Mások a napi adagnak a lehető 
legapróbb részletekben való beadását ajánlják. Ennek az eljárásnak megvan 
ugyan az a hátránya, hogy minden négy vagy hat órában kell injectiót adni, 
azonban a hatás biztosítva van; a vérserum sulfamidconcentratióját sikerül 
ugyanis így állandóan egy szinten tartani, ami a sulfamidhatás szempontjából 
elengedhetetlen követelmény. A vízben oldódó sulfapyridinoldatokkal egyes 
szerzők meningitis mellett kísérletet tettek ::i.z intraduralis átmosással is. 
Ezekről még meglehetősen kevés beszámolás történt. Kétségtelennek látszik 
azonban az, hogy ezen az úton igen nagy perspectivák nyílnak meg a menifi. 
gitis kezelése szempontjából. 

A SULFAMIDOK IiS A SEBKEZELÉS. 

Még egészen a kísérletek stádiumában állanak azok a megfigyelések, 
amelyek szerint sebfertőzések kezelésében a sulfamid helyi használata igen jó 
szolgálatot tesz. Jelenleg nagy anyagon folynak erre vonatkozóan a vizsgála. 
tok és úgy látszik, hogy a sulfapyridin, valamint mis sulfamidkötés helyi 
alkalmazása l.iilönösen fertőzött sebek kezelésében nagyon jól be fog válni. 
Az erre vonatkozó vizsgálatokból még nem lehet végleges következtetéseket 
levonni. Egyesek azonban máris nagyon szép eredményeket láttak és odáig 
mentek, hogy a sebesülés lehetőségének kitett embercsoportok sulfapyridin 
porral való előzetes ellátását ajánlják. A megfelelő összetétel, illetve a sulfa
pyridin vagy más sulfamidszármazék legoptimalisabb százalékos aránya még 
nincsen rnegáliapítva. 

A BiiLTRACTUS BACILLARIS INFECTióINAK GYóGYKEZELiiSE 

SULFAMIDSZ!i.RMAZiiKKAL. SULFAGUANIDIN. 

A béltractus infectiosus betegségeiben a sulfarnid egyes derivatumait 
szintén kipróbálták. Villani gyermekek diarrhoeája esetén sulfapyridint adott. 
A véres nyákos széklet csakhamar megszűnt. Eltekintve néhány sporadikus 

15 



:.~26 CHEMOTHERÁPIA 

próbálkozástól, a sulfamidok a béltractusban lezajló fertőzéses megbetegedé

sek elleni küzdelemben csak 1940 óta játszanak szerepet, amikor Marshall 
és társai a sulfanilylguanidinnel, egy új derivatummal, elkezdték kísérleteiket. 

NH 

11 
H N-~-SO-NH-C 
<?~<? 1 

NHz 

Azóta a klinikusok számtalan esetben megfigyelték, hogy dysenteria, 

colitis, általában enteralis infectiók eseteiben a sulfaguanidin elsőrangú gyógy

szer. A hatás a nagyfoJ...-ú bactcricidia mellett a béiből való rossz felszívó

dáson is alapszik; így sikerül nagy concentrátiót elérni a béltractusban 

anélkül, hogy legkisebb mellékhatás is jelentkeznék. A typhus bacillus

gazdák kezelése egyesek szerint szintén nagyon jó eredményekkel kecsegtet. 

A gyógyászatban sok más területen is megpróbálkoztak a sulfamidok 

alkalmazásával, ezek a kísérletek azonban még nem adtak egyöntetű ered

ményt, valószínű azonban az, hogy az alkalmazási terület bővülni fog. 

A SULFAMIDOK HATASMECHANIZMUSA. 

A fentebb felsorolt indikációs területen belül oly bőségesen és világszerte 

alkalmazzák a sulfamidokat, hogy ilyen elterjedt gyógyszerünk még nem volt. 

Mindennek dacára azonban a hatásmechanizmus még korántsincs tiszt.1.zva. 

J\'Iarshall szerint a nagyon sokféle theoria általában a következőket veszi fel: 

1. a gyógyszer a szervezet védekező mechanizmusát stimulálja; 

2. a szervezet a gyógyszert bactericid anyaggá alakítja át; 

3. a gyógyszer direct a bacteriumra hat, meggyengítve azt és gátolvl' 
annak fejlődését; 

4. a gyógyszer a bacterialis toxinokat közömbösíti. 

Altalában két nagy részre oszlanak a hatismed1anizmusra vonatkozó 

theoriák. Egyesek szerint ugyanis a bactcriumokra van direct hatása a sulfa

midnak, mások a szervezetre való hatását hangsúlyozzák. Az így felerősített 

szervezet jobban tudja felvenni a harcot a betolakodó bacteriumokkal. 

Do111agk szerint valószínűen mind a két felfogásnak igaza van. A hatás 
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tehit két tényezőből tevődik össze. Az egyik igen fontos tényező a bacte

riumokra való gyengítő, fejdődéstgátló hatás, a másik a szervezet ellenálló 

erejének fokozása. A cél eléréséhez mindkét tényezőre szükség van, a.mint azt 

sok megfigyelés igazolja. Legyengült, a védekezésre nem alkalmas szervezet

·ben a su!famid semmi hatást sem fog kifejteni, habár bacteriumgyengítő ereje 

megvan. A szervezet azonban ezekkel a csökkent értékű kórokozókkal sem 

tud már megküzdeni és így a sulfamid teljesen hatástalan lesz. Hogy a bac

teriumokra gyakorolt gyengítő hatás miképpen megy végbe, nem tudjuk, de 

a bacteriumlégzéssel foglalkozó kutatók ebben az irányban nagy lépéssel 

vittek közelebb annak megismeréséhez. I!lényiék kísérleteiből kiderül, hogy 

a bacteriumok légzése sulfamidok jelenlétében nagymértékben gátolt, más

felöl megállapítást nyert az is, hogy a sulfamid a bacteriumok vastartalmú 

molelniláját támadja meg és így akadályozza a légzést. A bacteriumok légzés

fermentje vastartalmú és közel áll a haemoglobinhoz; ilyenforn1án érthetővé 

válik a légzésre gyakorolt káros hatás. Másfelől tekintetbe kell vennünk azt 

a régi megfigyelést is, hogy a légzés gátoltsága a fehérjeszétesést fokozza. 

A légzészavar tehát a bacteriumok 'fehérje részeinek szétesésére vezet. Az 

így strukturájában meggyengült, anyagcseréjében megzavart kórokozó most 

·már a szervezet ellenálló erejének sokkal könnyebben esik áldozatul. Ugyan

ilyen szempontból kell megítélni James, fllng, Dellllz felfogását, akik sze

rint a szervezetbe került sulfamid részlegesen hydroxylaminderivatummá lesz 

<Os a legközelebbi oxydatiós termékével redoxsystémát alkot. 

Mások a bacterimok tokképződésének gátlását figyelték meg. Igy 

Levaditi és Vaisn;an a pneumococcusok tokképzödésének elmaradását észlel

ték sulfamid hatására. Tudjuk azt, hogy a tok adja a typus specificitást és 

így a tokjuktól megfosztott bacteriumok toxicitása gyenge. Ugyanezt észlel

ték mások más bacteriumokra vonatkoztatva. Esetleg közelebb fogja vinni 

a kutatókat az az újabb felfedezés, hogy az ú. n. antisulfamid, a para-ami

nobenzoesav a sulfamid hatását teljesen közömbösíteni képes. A bacteriumok 

egy része tudja termelni ezt az anyagot és ez magyarázza meg azt a meg

figyelést, hogy sok bacteriumtörzs in vitro resistentiát mutat a sulfamiddal 

szemben, in vivo azonban annak áldozatul esik. Ezt a jelenséget azzal lehet 

magyarázni, hogy a szervezetben a bacterium vagy nem tudja termelni ezt 

az antianyagot, vagy ha termeli is, valószínű a szervezet sejtjei veszik át azt 

és így a bacteriumok fegyverüktől megfosztva áldozatul esnek a sulfamid 

gyengítö hatásának. Az élesztő extractumok antisulfamid hatása részben szin-

16' 
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tén para.aminobenzoesav termelésre vezethető vissza. újabban a para-amino
benzoesavat vitaminnak: (H1 ) fogják fel, és így a sulfamid antivitamin hatású. 

A szervezetre gyakorolt hatás még ennél is kevésbbé ismert. Egyes. 
kísérletek azt látszanak bizonyítani, hogy a phagocytosist a szer direct úton 
tudja befolyásolni, mások azonban ezt csak indi.rect folyamatnak tartják. 
Egyesek szerint a szervezet antianyagterrnelését direct növelik a sulfamid
származékok, mások ezt a felvételt a leghatározottabban tagadják. Osgooa' 
streptococcus haemolyticus toxinjával szemben észlelt semlegesítő hatást. 
Habár ez a sok értékes megfigyelés némileg közelebb vitt a sulfamidok hatás
mechanizmusának megismeréséhez, mégsem sikerült eddig annak teljes 
tisztázása. 

A SULFA.i'vIIDARTALMAK ES AZOK MEGELŐZESE. 

A sulfamidok kiros hatásáról az <1tóbbi időben a megfelelő dosirozás 
kialakulása mellett már mind kevesebb szó esik, habár kétségtelen, hogy egy 
ilyen óriási mennyiségben alkalmazott gyógyszernek, kiilönösen akkor, hogyha: 
nem vigyáznak kellőképpen az alkalmazás módjára, megvannak a maga kel
lemetlen melléktünetei. Mint említettük, a Hgb-t támadja meg elsősorban, 
abból részben methaemoglobint, részben pedig sulfmethaemoglobint alakítva. 
Az első ártatlanabb folyamat, amennyiben reversibilis, az utóbbi azonban 
nem. Klinikailag ilyenkor enyhe cyanosis lép fel. Könnyű és egyáltalán nem 
komoly mellékti.inetek közé tartoznak a gyomorpanaszok, hányás, hányinger, 
gyomorfájdalom. Ugyancsak ilyenkor szoktak jelentkezni igen kellemetlen za
varok a közérzetben, amelyeknek azonban más magyarázatuk is lehet. Érdekes, 
hogy a parenteralisan adott sulfamidkészítmények után is kifejlődhetnek ezek 
a tünetek, habár lényegesen enyhébb és tűrhetőbb formában. A gyógyszer 
után fellépő lázt ritkán észlelték, különösebb jelentőség nélkiili. A vérképző 
szervekre gyakorolt hatása már a szer alkalmazása óta ismeretes. A fehér 
vérsejtek megfagyhatnak annyira, hogy a granulocytopeniától kezdve a leg
súlyosabb agranulocytosisig közöltek eseteket. Anaemizáló hatást szintén 
észleltek ugyancsak hosszabb szedés után. Egyesek icterus haemolyti
cust írtak le, mások súlyos secundaer anaerniákat nagyfoh.-ú Hgb-zuhanással. 
A májműködést zavaró hatás szintén ismeretes, azonban annyira ritka, hogy 
ettől a rendes kúra alkalmával nem kell tartanunk. Bizonyos bőrtünetek,.. 

CHEMOTHERÁPIA 229 

urticaria, derrnatitis stb. elég gyakoriak, azonban nem bírnak je!entöséggel. 
Komolyabbak már, szerencsére ritkák, a neuritisek. A vese részéröl feIIépö 
jelenségek, mint a haematuria és kőképződés elvétve fordulnak elő és 11iarsha// 
szerint az acetylálás következményei. 

Mindezeket a melléktüneteket csaknem biztosan elkerülhetjük a 
megfelelő dosirozássaL A némelyek által óriási adagban heteken át 
adott sulfamid természetesen okozhat maradandó kellemetlenségeket is, 
azonban a gyógyszer óriási alkalmazási területéhez mérten az ilyen ese
tek kevésszámúak. A megfelelő adagolás még kevésbbé fog kellemet
lenségeket okozni és azt tartják általában a szerzők, hogy az esetleges 
káros hatások semmiképpen sem állanak arányban az elért nagyszerű ered
ményekkel. Mindez természetesen azon esetekre vonatkozik, ahol az adagolás 
keliö mennyiségben történt. A hatáshoz szükséges vérserum-sulfamidtükröt 
el kell érnünk, azonban azontúl a gyógyszer adása fölösleges. A lökésszerű 
alkalmazásnak megvan az a nagy előnye, hogy a sulfamidkoncentrációt a 
serurnban hamarosan felemeli és néhány napon át maximalis dosisban adva 
optimalis hatást érhetünk el, anélkiil, hogy a szervezetre gyakorolt káros hatás 
ilyen rövid idő alatt kifejlődhetne. Ez alatt az idő alatt is ajánlatos a vérkép, 
vizelet, májfunkció, stb. szigorú ellenőrzése. Ezeknek szemelött tartás:ival 
sulfamidok okozta ártalmakat mind ritkábban észlelnek. Az esetleges kifej. 
lődö kellemetlen tünetek megszüntetésére, vagy azok megelőzésére igen jól 
bevált a C a B1-vitamin és a nicotinsav. A B

1
-vitamin főképpen ott alkal

mazandó a sulfamiddal egyidőben, ahol az idegrendszer, .kiilönösen a peri
pheriás idegek működési zavara áll fenn, vagy ezzel a zavarral kell számot 
vetnünk. C-vitamin minden fertőző betegségbe„n amúgyis indikált, hiszen a 
szervezetnek a fertőző csirák elleni .kiizdelmében az ascorbinsav elsőrangú 
szerepet játszik. Daino1v szerint a máj, mellékvese és csontvelő normális 
működését a C-hiány károsan befolyásolja, viszont a sulfamid és a fertőzés 

által létrejött C.hiány pótlása észszerü és sok kellemetlen melléktünettöl óv 
meg. A nicolinsav hatásával nem vagyunk még tisztában, mint ahogy a 
nicotinsav másirányú hatásmechanizmusa sem ismeretes. A káros mellékhatá
sok kikerülésére, ill. azok megszüntetésére nagyon jó szernek bizonyult. 

Ezekkel a módszerekkel sikerül a káros hatásoknak csaknem teljes ki
h.iiszöbölése, ami a sulfamidok chemotherápiás értékét igen nagy mértékben 
növeli. 

* 
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.Amint a tárgyaltakból kitűnik, a d1emotherápia két nagy alapproblé
mája, az egyes anyagok hatásmechanizmusa, valamint a chemiai felépítés és 
chemotherápiás hatás közti összefüggés még ma sincs megoldva. Az utóbbi 
idők kutatásai azonban mind közelebb vittek ennek a két egymással össze
függő kérdésnek a megvilágításához és mind szélesebb körben teszik lehetővé 
az egyes anyagok therápiás alkalmazását. 
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TÜNETI KEZELES ERTEKE. 

A gyógyszerekkel történő gyógyítisban aszerint, hogy a betegség okát, 
vagy pedig csak annak tüneteit gyógyítjuk, beszélhetünk oki és tüneti keze
lésről. Az oki kezelés, amidőn tehát a betegség okát szüntetjük meg gyógy
szerekkel, ma már legnagyobbrészt a chemotherápiához tartozik. A cherno
therápiába foglalt gyógyszerekkel gyógyítjuk a protozoonok és a bacillusok 
okozta betegségeket. Ezek a kórokozó mikroorganizmusok elpusztításával, a 
betegség alapokát szüntetik meg. Tágabb értelemben az oki therápiába 
tartozó anyagok másik nagy csoportja a hormonok és a vitaminok közé tar
tozik. Ezek is legtöbbször a betegség okát szüntetik meg: a vitaminok az 
avitaminozisokat és hypovitaminozisokat, a hormonok pedig a belső elvá
lasztású mirigyek hypo- vagy hyperfunctiójából eredő betegségeket gyógyít· 
ják. A pharmakotherápia körébe tartozó gyógyszerek legnagyobbrészt a tüneti 
kezelés céljait szolgálják, mert az idesorolható anyagokkal nem a betegség 
alapokát, hanem csak a betegségnek jellemző tüneteit, a kínzó fájdalmakat, 
álmatlanságot, fokozott ingerlékenységet, lázat, a magas vagy alacsony vér
nyomást, a fokozott vagy csökkent anyagcserét, az egyes J...-ülső elválasztású 
mirigyeknek a hyper. vagy a hypofunctiójából eredő káros, kellemetlen hatá
sokat szüntetik meg. A pharmakotherápiás szerek csakis a természetes gyógyu
Hs alapfeltételeit segítik elő. Minthogy ezek a gyógyszerek a betegségnek a 
tüneteit szüntetik meg, legcélszerűbb a pharmakológiai támadáspont figye
lembevételével tünetcsoportok szerint tárgyalni az idesorolható anyagokat. 
Mielőtt azonban ennek részleteire rátérnénk, vessünk egy rövid pillantást 
azokra a tényezőkre, amelyek a gyógyszerek hatását irányítják, megszabják 
és foglaljuk össze azokat a k-ülső körülményeket és belső adottságokat, ame

lyek a gyógyszereknek a hatisát befolyásolják. 
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GYóGYSZERHATAS TENYEZŐI. 

Nagy általánosságban a gyógyszereknek a hatása függ a szervezetben 
elérhető concentratiótól, helyesebben az elektive megtámadott szervbe, sej
tekbe jutott gyógyszer mennyiségétől. Ezt igen sok tényező befolyásolja; a 
legfontosabbak: az adag nagysága, a felszívódás és a kiválasztás gyorsasága. 
A felszívódás nagy mértékben függ az alkalmazás helyétől. A bőrről, ame
lyet elszarusodó laphám borít, sokkal tökéletlenebb a felszívódás mint a 
nyálkahártyákról, amelyet a felszívódás elvégzésére alkalmas köbal~bí hám 
borít; ennél is tökéletesebb a bőralatti szövetekből és izom közül. Az illanó 
anyagok leggyorsabban a belégzett levegővel, a tüdőn keresztül jutnak a 
keringésbe. Újabban a gyógyszerek alkalmazási helyét sokkal inkább meg
választjtík, mint régebben. Ma már az összes felszívódó felületet kihasznál
ják és ezzel is tökéletesebbé teszik és jobban hasznosítják a gyógyszerektől 
várható hatást. Mindjobban előtérbe kerül a bőr alá és izom közé befecsken
dett gyógyszerek alkalmazása mellett a rectalis és a perlingualis alkalmazási 
mód. Perlingualisan igen sok gyógyszer alkalmazható; főképpen ilyen mó
don alkalmazzák a sexualhormonokat, a testosteront és az oestrogen anyaga. 
kat. A száj nyálkahártyájáról, bizonyos esetekben, a felszívódás lényegesen 
gyorsabb és tökéletesebb, mint a gyomorból és a bélhuzamból és ami ennél 
sokkal fontosabb, nincs kitéve az alkalmazott szer a gyomor-bél fermenta
tiójának és így veszteség nélkül jut felszívódásra. A perlingualis adagolás 
kényelmesebb és könnyebben keresztülvihető, mint a bőrbedörzsölés. Ez 
utóbbi csak zsírban oldható anyagok felszívódására alkalmas és így sokkal 
kevesebb gyógyszert alkalmazhatunk bőrön keresztül, mint perlingualisan. 
Az orr nyálkahártyája is jó felszívó felületnek bizonyul. Az orr-üregbe, az 
orrkagylókba cseppentett gyógyszer hamar felszívódik, az orr nyílisihoz kö. 
zel alkalmazott valamivel később, de tartósabb hatást biztosít. Az alapanyag 
és vivőanyag helyes megválasztásával a legtöbb gyógyszer a végbélből is fel
szívódik. Ennek az alkalmazási módnak is előnye, hogy nem terheljük a 
gyomrot és a szert is megvédjük az emésztő fermentumok hatásától. A gyógy· 
szerhatás erőssége szempontjából a legfontosabb az adag helyes megválasz
tása. A bacillaris fertőző betegségek chemother.ípiája tanította meg az orvo· 
sokat arra, hogy a gyógyszerhatás csak akkor biztosítható, ha az alkalmazott 
szert teljes adagban adják. A legtöbb esetben a kezdő adagot olyannak kell 
megválasztanunk, hogy ezzel elérjük a szervezetben a szükséges concentra-
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tiót, a további adagolás csak arra szolgál, hogy a kiválasztással és a szerve
zet méregtelenítési eijárisaival eliminált gyógyszer mennyiségét pótoljuk és 
így biztosítsuk a tartós hatást. Sok esetben nincs szükségünk a teljes hatás 
kifejlődésére, ilyenkor az adag tört részét nyujtjuk a betegnek (altatók mint 
sedativ-umok, hőcsökkentök). A gyógyszerek hatása azonban nemcsak a fel
szívódástól, a kiválasztástól, hanem a hatás erőssége és minősége a szervezet
től is függ. A gyógyszerekkel szemben ugyanazon egyénen belül sokszor az 
életkor, a táplálkozás, a kóros állapot megváltoztathatja az érzékenységet. A 
csecsemő és a kisgyermek egyes gyógyszerrel szemben rendkívül érzékeny; 
míg más szerekből a számított adagnál is nagyobbat kell nyujtani a hatás 
elérésére. A nők általában érzékenyebbek, főleg a graviditás, lactatio és men
struatio idején, mint a férfiak. A kóros állapot a legtöbb esetben fokozza 
a gyógyszerek irinti érzékenységet. Ennek magyarázata az, hogy a szen•ezet 
az egyensúlyállapotba könnyebben visszabillenthető, mint ahogy az egyensúlyi 
állapotából nehezebben mozdítható ki. Ha hőcsökkentőt - bármelyik salicyl
sav készítmény - fájdalomcsillapítónak alkalmazunk, egy vagy másfél gramm 
a fájdalom megszüntetése mellett az egyébként normális hőmérsékletet egy
általán nem befolyásolja, míg ugyanaz az adag, ha lázas betegnek nyujtjuk, 
a höcentrumot esetleg olyan fokban bódítja, ami nem kívánatos, vagyis a 
kórosan felfokozott működés csökkentése .sokkal kisebb gyógyszeradaggal el
érhető, mint a normális müködé~nek a gyengítése. Tüneti kezelésben gyak
ran nem egy, hanem többféle gyógyszert kell alkalmaznunk, hogy egyidőben 
tudjuk megszüntetni a betegség többféle tünetét. Ezekben az esetekben min
denkor figyelembe kell venni, hogy egyik gyógyszer a másik hatását módo
sítja. Ez a módosítás történhet vagy úgy, hogy egymás hatását erősítik, támo
gatják, vagy úgy, hogy egymás hatását gátolják, megszüntetik. lerontják. Az 
előbbi esetben, amidőn az egyik szer a másik hatísához nemcsak hozzáadódik, 
hanem azt kifejezetten fokozza, hatványozza: synergizmusról, az utóbbi eset~ 

ben, amidőn a két vagy több szer egymás hatását lerontja, antagonizmusról 
beszélünk, Az antagonizmus és a synergízmus adta előnyöket gyógyszerkom
bínlciókban előnyösen kihasználhatjuk. A kívánt hatásokat a synergizmus 
alkalmas felhasználisíval elősegíthetjük, a nem kívánt kellemetlen, vagy ká
ros hatásokat pedig az antagonizmussal leronthatjuk. Gyakran alkalmazunk 
hasonló hatású, de különböző hatásmechanizmusú gyógyszereket, ennek elő

nye az, hogy a kiilönböző támadáspontból befolyásolva a kóros szervműkö
dést, azt biztosabban normális állapotb:i. jutt:ithatjuk. A gyógyszerösszetéte
leknek végtelen sokasága képzelhető el. Mindig azok a legjobbak, amelyek-
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ben egyformín képviselve vannak a cél eléréséhez szükséges anyagok. Ilyen" 
képpen, ha fájdalmat akarunk megszüntetni, nem elégszünk meg az egyszerű 
fájdalomérző központot bódító anyaggal, hanem mellé teszünk olyan szereket 
is, amelyek elősegítik a sejtbejutást, mélyítik a hatást, vagy pedig gyorsabban 
kifejlődővé és tartósabbá teszik azt. Gyakran van szükségünk olyan össze. 
tételre is, amellyel egyszerre többféle tünetet akarunk megszüntetni. Ebben 
az esetben is olyanféleképpen kell összeválogatni a szereinket, hogy azok 
között lehetőség szerint kihasználható legyen az egymást kiegészítő, fokozó, 
esetleg a nem kívánt hatás tekintetében az ellentétes hatás. A tüneti kezelés 
néba igen nehéz feladatok elé állítja a kezelőorvost. A betegségnek nem min
den tünete káros a szervezetre. Ilyen esetben mérlegelni kell, hogy milyen 
mértékben kell azt befolyásolni, egyáltalán szükséges-e megszüntetni. A híz 
legtöbbször a szervezet védekező reactiója. ~fagát a lázat nem is szükséges 
csökkenteni, hacsak a kísérő tünetei: szapora szívműködés delirium fokozott 
fehérjeszétesés nem ér el olyan fokot, amely a beteg ká;ára van. Í3bben az 
esetben sem lesz célszerű teljes adag hőcsökkentővel a magas hőmérsékletet 
rövid idő alatt a normálisra alászíllítani, mert ez könnyen vérnyomássüllye" 
désre, collapsusra vezet. Nem lesz célszerű azért sem, mert a lázat fenntartó, 
legtöbbször idegen bacterium-fehérje a szervezetben még nem inaktiválódott 
és az alkalmazott szer hőközpontot bódító hatásának megszűnésével, újból 
magasabb hőmérsékletre állítja be a szervezetet. A kevésbbé ártalmas conti~ 

nuáló lázból így könnyen káros intermittáló lázat okozhatunk. Sohasem le
het célunk a láz teljes megszüntetése, hanem csak mérséklése, amit kis ada" 
gokkal érhetünk el. Egészen más megítélés és elbírálás alá esnek a salicyl
componenst tartalmazó lázcsillapító szerek. Ezeket leggyakrabban rheumás, 
hűléses betegségek kezelésére alkalmazzuk. Itt nemcsak mint egyszerű hő" 
csökkentőtől várjuk a hatist, hanem a gyulladást mérséklő és a betegség a!ap
okát szüntető hatásukra is számítunk. Nagy adagban nyujtjuk a salicylkészít
ményt és a nagy adaggal elért szervezetbeli concentratiót rövid időközökben 
megismételt újabb adagokkal tartjuk fenn, miáltal elkerüljük a láz intermit
tálását és biztosítjuk a várt teljes hatást, vagyis, ebben az esetben a tüneti 
hőcsökkentőtől, mintegy chemotherápiás effektust várunk. A tüneti kezelés· 
ben néba mérlegelni kell azt is, hogy melyik tünetet szüntessük meg előbb. 
Helytelen volna keringési elégtelenség esetén elsősorban a dyspnoet kezelni, 
mert hisz az a keringés gyorsításával, digitalis hatására magától elmúlik. 
Mindezekből látható tehát, hogy a tüneti kezelés néha nagyobb felelősség 

és gond elé állítja a kezelőorvost, mint az oki kezelés. 
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KERINGl1SI ZAVAROK GYOGYITASA. 

A betegségek tüneti kezelésében leggyakrabban a keringés helyre
állítása és a vérkeringés zavaraiból adódó tünetek megszüntetése áll előtérben. 
A vérkeringés állapotát sokféle tényező szabja meg. Elsősorban függ a keringő 
vér mennyiségétől és a szív munkájától. A keringő vér mennyiségét meg· 
szabja az erek állapota, amelyet a vasomotorcentrum, az autonom idegrend· 
szeri befolyások és az érfalakban elhelyezett simaizom tónusa határoz meg. 
A vérkeringésnek extracardialis szabályozói a vagus· az acceleransközpont, 
a nervus depressor, a sinus caroticus és a vasomotorközpont. Ezeknek a meg· 
változtatásával és a szív munkájának a helyreállitásával érhetünk legtöbb
ször célt. A hirtelen fellépő shock és collapsus kezelésében a vérkeringés 
extracardialis szabályozóit kell megváltoztatni, szemben a szív insufficientia 
következményeképpen beálló decompensatios zavarokkal, melyekben elsösor. 
ban a lassú keringést a szívműködés serkentésével befolyásolhatjuk. A de
compensatio cardinalis tünetei: a nyugalmi dyspnoe, a cyanosis és az oedema; 
mind egy okra, a keringés lassúságára vezethetők vissza. A keringés lassú" 
Sigát digitalisther:ípiával egy csapásra meg tudjuk szüntetni és így a keringés 
gyorsításával a széndÍO}.)'d és a víz felhalmozódását ki tudjuk kiiszöbölni. 
Mindkét tényező circulus vitiosust indít meg. A széndiO}.)'d érszűkítő és lég" 
zést fokozó hatásánál fogva növeli a vérnyomást, ez nagyobb munka elv~g
zésére kényszeríti az amúgy is legyengült, insufficiens szívet; továbbá a feles" 
leges és káros nyugalmi dyspnoet fokozza, miáltal a légzőizmok fokozott 
munkájával újabb munkatöbbletet ró a szívre. Az oedema a szövetek és az 
erek összenyomása miatt fokozza a folyadékkivándorlást. Digitalis hatására 
a vagus centralis tónusa növekszik, a pulzus ritkul; a pangásos területek 
ereit szűkíti, a vérraktárak kiürülnek. A digitalis érszűkítő hatása a bél é:s 
máj erekre irányul. Ezzel egyidőben kitágítja a szív, a bőr, az izom és a vese 
ereket és így biztosítja, hogy a pangásos területekről a vér ismét bekerül a 
keringésbe. Lehetővé válik, hogy a pulsus ritk-ulása miatt meghosszabbodott 
dyastoléban a szív több :_,ért tudjon magába fogadni. A dyastolikus szívha
tásnak fontos haszna még, hogy a szívizom kipiheni magát. A szív koszorú· 
ereinek a kitágulása miatt a szívizom saját vérellátása javul. E két utóbbi 
miatt a szív a rendelkezésre ·illó energiát jobban tudja kihasználni, vagyis 
anélkül, hogy a digitalis növelné a szívizom absolut erejét, a szív mégis töké· 
letesebben húzódik össze és a befogadott nagyobb mennyiségű vért nagyobb 



238 PHARMAKOTHERÁPIA 

erővel tudja keringésbe lökni. iv!inthogy a percenkénti összehúzódások 

számát viszonylag kisebb fokban csökkenti, mint ahogy a szívtérfogat növe
kedett, a kettő szorzata, a perctérfogat, lényegesen megnő. A perctérfogat 

növekedése a keringés gyorsulását jelenti. A szívelégtelenség okozta kóros 
vérelosztást és a keringés lassúbbodását a digitalis ilyenmódon megszüntette, 

s a keringés javulásának első tünete: megindul a diuresis, az oedemák foko
zalosan lec.sapolódnak és a széndioxyd kiszellőztetésével a nyugalmi dyspnoe 
eltűnik. A digitalis a szívet compensatios szakba juttatta, vagyis a rei háruló 

munkát, a keringés kellő gyorsaságát biztosítani tudja. A digitalis ezen áldá
sos hatása nem azonnal, hanem csak napok mulva fejlödik ki; de ha egyszer 
kifejlődött a hatás, akkor a cumulatio miatt tartós. A digitalis cumulálódása 
alatt nemcsak az anyag egyszerű felhalmozódására kell gondolnunk, hanem 

figyelembe kell vennünk azt, hogy a szívizom.sejtekben olyan v,áltozások is 
történnek, amik a szívizom-sejteket a digitalis iránt egfre érzékenyebbé teszik. 
Az egyes dígitalisfajták hatás tekintetében csakis a cumulatioban különböz
nek. Legtartósabban cumulálódnak a digitalis purpurea hatóanyagai, leg

gyengébben a strophantusé. A digitalis Ianata, nerium oleander, a scilla mari· 

tima és a többi digitalishoz hasonló hatísú növény glykosidáinak ( digitaloid) 
cumulatioja a purpurea és a strophantusglykosidák közé esik. A digitalis 
Ianata hatóanyagainak éppen abban van egyik elönye, hogy kevésbbé aunu

lálódnak és így hatásukat hamarabb fejtik ki, mint a digitalis purpurea glyko
sidii. További előnyük, hogy a készítményei sokkal Mlandóbbak és a betegek 

peroralisan jól tiírik, kellemetlen mellékhatásokat ritk:ín okoznak és diure· 
tih."Us hatásuk lényegesen erősebb. A gyomor-bélrendszer pangásos hurutja, 
vena portae.pangás esetén rectalisan kell alkalmazni; ez történhet, vagy l-l't· 
pok, vagy mikroklysma alakjában. A mikroklysmába a digitalis lanata készít

mény mellé szőlőcukrot és opiumtinkturát ajánlatos adni. A rectalisan alkal
mazott lanata készítménytől, valamivel gyorsabb hatásra is számíthatunk, te

kintve, hogy a venae hen1orrhoidalesen keresztül a vena portae megkerülésé
vel kerül a keringésbe. A gyomor-bélrendszer hurutja esetén, vagy ha kifeje
zett hasmenések, tenesmus mutatkozna és mindenképpen gyors hatásra. van 

.szükségünk, a lanata készítményeket parenteralisan is adhatjuk. Az említett 
szereknél lényegesen kevésbbé cumulálódnak a scilla maritima hatóanyagai. 
A digitaliséhoz viszonyítva kifejezettebb a dyastolikus hatásuk s ezért az aorta 

insufficientiából eredő keringési elégtelenség esetén inkább ehhez fordulnak. 

A vesékben nemcsak az erek tágítása, de a vese·epithel direct izgatása újtán 
is erösebb hatást biztosítanak, s így diuretikus hatásuk az összes cardiacum 
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között a legkifrjezettebb. A lanata készítményekkel szemben előnyben kell 
részesíteni akkor, ha túlnagy oedemáka_t észlelünk és az oedcmák nemcsak 
et,>yedül a keringés lassúságára vezethetök vissza, továbbá akkor, ha a szív 

digitalissal és strophantinnal szemben közömbös. Azokban az esetekben, ami· 
kor már a vese és máj oedemák dominálnak, a higanyos diureticurnok hatá
sának fokozására is felhasználhatók. A gyomor- és bélhuzamból, gyorsan és 
egyenletesen szívódik fel. A szervezet jól tűri. Digitalis hatásával szemben 

refractür szív esetén kísérletet tehetünk nerium oleander készítménnyel is. 
Ezekben az esetekben elég gyakran kiváló eredményt észlelhetünk. A leg

gyorsabb hatású szívgyógyszerünk a strophantin, amely hatását néha perce· 
ken belül kifejti, de hatása rövid ideig tart, mert egyáltalán nem, vagy alig 

cumulálódik. Mindig legalább 20%-os glucoseval kell együtt adni, hogy a 
szívre kifejtett serkentő hatása mellett a szívnek elegendő táplálék is álljon 
rendelkezésére. Emellett a hypertoniás cukoroldattal biztosítjuk a coronariak 

kellő tágasságát. Lökésszerű hatásánál fogva a perc és systolés térfogatot 
azonnal emeli. A szív munkateljesítményét maximalisra fokozza. Ezek a 
tulajdonképpeni cardiotonicumok indikiltak a szíveredetű keringési elégtelen
ségek esetén, mert a szívizom erőtartalékát mozgósítják. a szívó. és nyomóerőt 
szabályozzák és a vagus centralis tonusának növelésével a pulsust ritkítják. 

Hogy a három szer közül esetenként, melyikhez fordulunk, az mindig attól 
fog függeni, hogy azonnali gyors hatásra van·e sziikségünk, továbbá, hogy 

a tartós hatás elérése, vagy pedig az oedemák lecsapolása is a fő célunk. A 
szíveredetű keringési zavarok közül a heveny szívgyengeségben ezeknek a 

J11tisát legtöbbször ki kell egészíteni valami centralis hatású anyaggal, ezek 
legfőképpen az érmozgató.központ izgatása útján erősítik és kiegészítik a 
cardiacumoknak a kóros vérelosztást javító h1tisát. Az adagolásuk függ a 

betegség súlyosságától. A nyujtandó adag nagyságának megválasztása..1<or 
legtöbbször figyelembe kell vennünk az egyéb, ezzel egyidőben alkalmazott 
szer hatásit. A digitaliskúrát 5-10 napig kell alkalm12ni, de leghelyesebb 
betartani azt a vezérelvet, hogy a pulzusszám normálisra csökkenéséig és a 

diuresis megindulásáig kell a digitalist adagolni. Nagy általánosságban kis, 
közép és nagy digitalish.1Írát h.ülönböztetünk meg. Kis digitalish.1Íra alatt 
értjük azt, amikor napi egy vagy két egységet nyujtunk a betegnek. (Egység 
alatt mindenkor a nemzetközi egységet kell érteni; ez Q.l g standard dig. 

purpurea levél por hatásával biológiailag egyenértéh-lí mennyiséget jelent; a 

digitalis lanata letisztított glykosidáiból 0.5 mg-nak, scilla maritima glykosi

·diból 1.0 mg-nak felel meg.) Közép digitalis L1Írában 2-4 egységet és a 
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nagy digitalisk-úrában, mely legfeljebb 3-'i napig tarthat, 6-8 egységet 
nyujtunk a betegnek. A nagy digitali,skúra igen pontos orvosi ellenőrzést igé
nyel és súlyosabb decompensatios tünetek esetén szokták alkalmazni, szemben 
a kis digitalisk-úrával, amelyet főleg prophylacticus célból, vagy a már kifej
lődött hatás még hosszabbá tételére használnak. A decompensatios jelenségek 
elmulása után) vagy enyhébb decompensatios tünetek esetén intermittálólag 
is alkalmazható a <ligitalis, amidőn 5-10 napos adagolás mellett, rövidebb
hosszabb szünetet iktatunk be az alkalmazásba. A strophantint mindenkor 
glucoseval kell adni és erre a célra szolgálnak a glucoseval készített strophan
tinkészítmények. Jellemző hatásuk, hogy a systolés volument azonnal emelik 
és a coronaria ereken átáramló vérmennyiség fokozásával a stenocardias pana~ 
szokat gyorsan és tartósan szüntetik. A strophantin adagja individualis. A be
tegség természete és foka, valamint 3.Z egyéni tűrőképesség szerint változik. 
Ajánlatos óvatosan kezdeni az adagolást. Lázas betegek, hypertoniás és meg~ 
nagyobbodott szívű egyének nagyobb adagot bírnak el. Bicuspidalis steno
sisban és vezetési zavarokban szenvedők érzékenyebbek strophantinnal szem
ben. A tulajdonképpeni cardiacumok hatásít a legtöbb esetben központi szív. 
szerekkel kell kiegészíteni. Ezek közé az anyagok közé soroljuk azokat az 
anyagokat, amelyek nem direct, hanem csak közvetve, a légző és edénymoz
gató és egyéb központok izgatásával hatnak a szívre. A vénás vér visszafolyá
sát segítik elö és ezzel mintegy kiegészítik a cardiacumoknak a sp1anchnicus 
erekre kifejtett szűkítő hatását. Az idesorolt anyagok közül a legtöbb a 
splanchniJ...-us érszűkítő-hatás mellett, az agy-, szív-, tüdő- és bőr ereit tágítja. 
1gy elősegítik a szív táplilkozását és a diuresis növelését, továbbá az agyerek 
tágítása útján a központi idegrendszer vérellátását javítva fokozzák a centralis 
hatásokat. E szerek közé tartoznak a carnphor, coffeinkészítmények és ide 
sorolhat.ó a légző és érmozgatóközpont physiológiás ingere, a széndioxyd. 
Camphor helyett ma mir a lényegesen gyorsabban ható pyridincarbonsavas
diaethylamidot használják. A légző központra kifejtett hatása miatt a légzés 
mélyül; a vasornotor központ ingerlésével a pathológikus vérelosztást és a 
kórosan csökkentett vérnyomást előnyösen megváltoztatja és a szívműködés 
serkentése révén a digitalis hatását mindenben ki(.gészíti (I. még a collapsus 
kezelését). A cardiacumok hatását célszerűen tudjnk adjuválni hypertoniás 
szőlőcukoroldattal, legfőképpen az ezekkel együtt adott theophyllinkészítmé
nyekkel. A hypertoniás szölöcukoroldatok a szív ereit és a peripheriás ereket 
tágítjá.~, ezt kifejezettebbé teszi a theophyliin és származékai, amelyek az 
ért.ágító hatás meIIett a szívizom absolut erejét fokozzák és mint diureticu-
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mok a decompensatio okozta oedemák lecsapolását segítik elő. A cardiacu
mokat nemcsak központi szívizgató szerekkel kombinálják, hanem előnyös 
hatásukat aláiiímasztják diureticumokkal, centralis izgatókkal és peripheriás 
érszükítőkkel. 

A hirtelen fellépő keringési zavarok közül az elsődleges szívgyengeség, 
a shock és a collapsus állítja igen nehéz feladatok elé az orvost. Shockot leg
többször a központi idegrendszer, a vasomotor- ) hőszabályozó központ erős 
izgalma okoz. Ez felléphet nagyfokú ijedtség, hirtelen kifejlődő erős fájda
lom míatt. A shock egymagában nem jelentene súlyos veszélyt, mert erősebb 
csillapítókkal (morphin, barbituratok) megszüntethető, azonban az erős izga
lom könnyen átmegy bénulásba és így az érmozgató központ bénulá&ivaI vér
nyomássüllyedés, collapsus fejlődik ki. A collapsus lényege, hogy a fejlődő 
vér mennyisége hirtelen lecsökken, a szív nem kap elég vért, ami circulus 
vitiosust indít meg és igen gyakran életveszélyessé válhat. Jellemző a szapora, 
könnyen elnyomható, alig tapintható pulsus. szívgyengeség, kifejezett vér
nyomáscsökkenés, cyanosis és az agy csökkent vérellátása miatt eszméletlen
ség; gyakran a hőszabályozó központ bódulata miatt erős hőcsökkenés. Oka 
a vasornotorcentrum bódulata, de bekövetkezhet a splanchnicus erek hirtelen 
kitágu1!.sa vagy nagyfokú vérveszteség miatt is. A collapsus kezelésében leg
fontosabb a keringő vérmennyiség azonnali növelése, amit a peripheriásan 
ható érszűkítőkkel és a vasomotorcentrum erős izgatóival érhetünk el. Cél
szerű a kétféle hatású szert egyszerre alkalmazni. A gyors vérnyomásemelke
dést létrehozó adrenalin súlyos esetben életmentő. Sympathico-mimetikus ha
tásánál fogva az arteriákat és arteriolákat szűkíti. Gyakran más szerekkel 
kombin:íljuk, hogy biztosítsuk a tartós hatást; erre legfőképpen szívgyenge
ségnél és collapsus esetén van szükségünk. Az analepticumok közül a pyri
din-carbonsavas-diaethylamin ajánlható, amely a légző és vasomotor központ 
izgatásával a vérkeringést javítja, a kórosan csökkent vérnyomást emeli, a 
szív telődését és tónusát fokozza, a coronariák átáramlását elősegíti. Paren
teralisan adva gyorsan és enegikusan hat. A collapsus tünetei emlékeztetnek 
az elsődleges szívb7engeségre, de könnyen megkülönböztethetők azúlta1, hogy, 
núg a szívgyengeség esetén a vénás nyomás magas, a fövénák teltek, addig 
a collapsusban nemcsak az arteria, hanem a vénás nyomás is alacsony. Acut 
szívgyengeséget toxinok é.s coronariagörcs okozhatnak. Therápiájában első 
helyen áll a 20o/o-os dextroseval együtt alkalmazott strophantin és a coffein. 

;r. 
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A hypertonia és az arterio.sclerosis kezelésében gyakran igénybe vett 

értágítók a theobromin és az ezzel kombinált szerek. A theobrominnak a köz· 

ponti idegrendszerre hatása alig van, specifilrusan tágítja a vese, szív és agy 

ereit. A szív működését fokozza, mert a szívizom abszolut erejét növeli és a 

coronaria erek tágítása miatt a szívizomzat saját vérkeringését fokozza. Ki· 

fejezettebbé lehet tenni a theobromin arteriosklerosist és a hypertoniát gyó

gyító hatását papaverinnel, amely az arteriák símaizom tónusának csökkenté. 

sével fokozza a spasmolytikus és vérnyomáscsökkentő hatást. Az arteriosklero

tikus és hypertoniás betegek idegrendszeri túlérzékenységének a megszünteté

sére célszerű a theobrominos vagy a papaverines készítményeket mcgnyug· 

tatókkal, mint bromisovalcrylcarbamid, együtt rendelni. A fokozott ingerlé· 

kenység leszállítása csökkenti a vegctativ idegrendszer tónusát. ami az a.rterio

spasrnus oldódásít segíti elő és a subjectiv tünetek elrnulásával a vérnyomás. 

csökkenés is kifejezettebbé válik. Gyakran alkalmaznak jódkészítményeket is, 

ezek közül legjobban azok tudtak elterjedni, amelyekből a gyomorban még 

nem hasad le a jódkomponens és így a gyomor nyálkahártyáját nem izgatják. 

Ilyen célra a legalkalmasabb a jódnak lecithines additioja, amennyiben itt nem

csak a jódnak, de a lecithinnek a hatására is számíthatunk. Gondos klinikai 

vizsgálattal kimutatható volt, hogy a lecithin gátolja a calciumnak a lerakó

dását a véredények falára, sőt a már lerakódott mész mobilizációját is elő· 

segíti. Szerencsés összetételnek tekinthető a theobrominnak a calciummal 

adjuvilt készítménye, amennyiben itt a calcium csökkenti a cholinergiás ideg

rendszer ingerlékenységét s ezáltal megszünteti az erek falában taLí!lható síma

izom elemek spastikus, görcsös állapotát. Jódkomponens bevitelével a calcium

theobromin arteriosklerotikus, toxirus és essentialis hypertoniát gyógyító ha· 

tását, a jód specifikus hatása miatt még jobban fokozni lehet. A hypertonia 

kezelésében a rhodansóknak jelentékeny vérnyomástcsökkentö hatásit is ki 

lehet használni. A vérnyomás csökkenésével megszűnik a fáradékonyság és 

szédülés. A theobromin mellett fontos szerepet játszik a hasonló hatású theo

phyllin, főleg aethylendiamin sója alakjában, mint értágító. Ertágító hatá

súak bizonyos esetekben a barbitursavszármazékok is. Előnyösek, mert kis 

adagjaik, melyek még álmosságot, kábultságot nem okoznak, az arteriosklero

ti1..-us panaszait megszüntetik. Újabban a szívizom vérellátásának fokozúsára, 

a peripheriás vérkeringés javítására, főképpen arteriosklerotih.'US esetekben, 

továbbá a vérelosztódás szabályoLJisára, vasoneurotikus állapotok céljaira mind 

gyakrabban h:l.Sználnak adenosinphosphorsavat tartalmazó szervkivonatokat. 
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Főleg az izomból előállított készítmények teri-edtek el Ezek , k . , b 
f 1 • 1· k' · a ver ermgest e-

0 yaso o ·1vonatok adenosint d l ' · · 
I.m ' ' a eny savat es adenos1ntnphosphorsavat tar-

ta aznak_ Ertágítók, leginkább az arteriolákra és capillarisokra hatnak Fon-
tos h l' " „ • 

P ysro ogias szerepuk, hogy munkavégzéskor a szerv kellő vérellátás't 

biztosítják és így valószínűleg a szervezetben a helyes vérelosztódást szab~. 
lyozzák. l'.:rtigít~ hatásuk a bör, izom, agy és coronariakra terjed. Az említe: 

erek sp:smus~s allapotán~'. továbbá olyan megbetegedéseknél, ahol a tünetek 

mechantzmu:aban k~nnges1 zavarok szerepelnek, elsőrangú gyógyszerekként 

alkaJmazhatok. A vernyomást rövidebb-hosszabb időre csökkentik. Hatásuk 

kifejezettebb hypertoniás egyéneken. Utóbbiakon valamivel tartósabb hatást 

fejtenek k1, mint normális vérnyomású eovéneken. A pulzust a l'gz' t 
h „ • 'ki "'' , e es , a 

ome:se · etet, a vérképet nem befolyásolják. Intravénás alkalmazáskor a vér. 

~~~~as csökk~nése kifejezett~bb és ilyenkor a pulzus és a légzés szaporábbá 

>alrk. Adagolasukra vonatkozolag szem előtt kell tartani hogy a l 'Is rüh' b 
'd" ak , egce ze 

az 1 osz -os kúrít alkalmazni. amelyet hónapokon keresztül k ll f l t t · 
A · · . , , . , e o y a nr. 

z 1nJect1os l'Ura befe1ezese után a tartós hatást biztosíthati·uk néhán)' h t' 
r d 1• . e 1 

per~ra is a ag.o assa! is. Ezek a physiológiás értágító szerek megszüntetik az 

angina pectonst. A szíverek tágításával a pulzust szabályozzák és erös'fk 

~z. ér~~gítók csoportjába tartozik még a histamin, amely a szervezetben ~~s~ 
t1d1nbol fer~ent hatására decarboxylálás útján keletkezik. A histamin a szer. 

ve_zetben mmden szervben kimutatható, nagyobb mennyiségben keletkezik a 

s_zo~e;ek '.oncsoLisakor és izgatásakor. Jellemző hatása, hogy a capillarisokat 

~ItagrtJa es .:zoknak„p_~rn:eabilitását kifejezetten fokozza. Elénkíti a gyomor 

e~ ~pes;retiot. A bőron igen erós vérbőséget okoz. Perora1isan távoli értá

~~~o ~a:ast nem fejt ki, intravénásan már igen kis adagban erős vérnyomás

'-~ lye_~es'. okoz_- C:ollaps.usra .hajlamos egyéneken jellemző hatást fejt ki, ami 

kisfoku kezdeti sullyedes utan nagy vérnyomásemelkede'sb 'l • l 
, ., . en ny1 vanu. meg. 

A therapraban lokaltsan alkalmazzák i:rom e's 'izu" leti' rh t' k t 
, . · eurna izmus o ~oz a 

::Jd~Imak. mr.algiák, arthralgiák és neuralgiák csökkentésére. Minthogy a 

oron kereszruI nem tud felszívódni, vagy elektromos úton juttatjuk át az 

e~~zar~sodott felhárnon, vagy pedig a benzinnel vagy aetherrel zsírtalanított 

borteruleten kenőcs alakjában dörzsöljük a bőrbe_ Lokalis alkalmazáskor felü

letes bőrhyperaemiát okoz, ez a mélyebb rétegekre is átterjed és így a meg

bete~e~ett terület normális vérkeringését visszanyerve. nemcsak a fájdalmat 

enyhiti, hanem bizonyos ideig tartó kezelés után a kóros izomelváltozást is 

~ógyí.tja. A histamin secretiót fokozó hatását diagnosztikus célra is felhasz. 
nalhatJuk (achylia). 

16• 
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SIMAIZOM GÖRCSOLDÓK, ERTAGITóK. 

Spasmophiliás állapotokban fökg asthma bronchialeban a bronchusok 
görcsét többféleképpen szüntethetjük meg. Leggyorsabban és legbiztosabban 
a sympathikus idegvégek izgatóival. A parasympathikus idegvégek bénítói a 
rohamok oldására kevésbbé alkalmasak. Célszerű a kétféle hatású anyagot 
együtt adni, sőt símaizom hódítókkal, mint a theobromin, a papaverin és a 
barbituratok erősíteni. A sympathicus izgató adrenalin asthma bronchiale 
és spasmopl~iliás állapotok kezelésénél nem válik be, mert hatása igen rövid 
ideig tart és gyakori alkalmazása nem célszerű. Lényegesen lehet az adrena
lin bronchusgörcsoldó hat.ását fokozni papaverinnel. A hatás rendszerint per
cek mulva beáll és néha órákig, söt napokig tart. A megszokás sokkal késöb
ben, huzamosabb használat után, az eseteknek jóval kisebb számában lép fel, 
mint egyéb spasmolytikus szereknél. Azonnali és biztos hatást fejt. ki az adr~
nalin vasopressinnel együtt alkalmazva. Asthmarohamokat coup1ro.z. E ~et 
hormon között ·a sírna izmokra kifejtett hatás tekintetében synerg1zmus all 
fenn. A vasopressin mintegy sensibilizálja a símaizomsejteket az adrenalinnal 
szemben. Tartós antiasthmatikum az ephedrin. Hatisa az adrenalinnál lénye
gesen gyengébb, de tartósabb. 3-·i óra mulva múlik el_ hatása. A gyo'."or
bélhuzamból bomlás nélkül felszívódik, ezért peroralisan alkalmazhato. A 
szívműködést nem javítja, söt sokszor rithmus-zavarokat okoz. A bronchuso
kat tágítja, a központi idegrendszert izgatja. Az ephedrin nemc:a~. a már 
teljesen kifejlődött asthmás rohamokat szünteti meg, hanem kezd~do ~oham 
esetén annak kifejlődését gátolja. Roham esetén subcutan kell adni, m1g sta
tus asthmaticus esetén peroralisan. Az adrenalin és az ephedrin előnyös ha
tásai megegyeznek, hátrányos hatásaik pedig egymást lerontják úgy, hogy 
igen alkalmasak az egym:íssal való kombinációra. Az adrenahn-hy?ert;n1a 
kellemetlen melléktünetei: a túlrnagas· vérnyomás hirtelen emelkedese es a 
secundaer hypotonia az ephedrinkornponens segítségével veszítenek fenye-

etö ·eüe „kböl. A két alkatrész nem suinmatiós úton hat és támadási pont-g J gu . . ' ' k' „l 
juk sem azonos. Az összetétel előnye, a hatás erején és tartossag~n. -1v~ ~· 
ho az alkatrészek mennyiségének csökkentésével az adrenahn1ntox1cat10 

gy • cl~ egyéb mellékjelenségei is ki1.-üszöbölhetök. A fokozott szívdobo~as, psy 11 :us 
nyugtalanság, hányinger, torokszárazság az ephedrinnel korn~1nilt :1~renalin
készítmény után sohasem lép fel. Az adrenalin és az ephednn ~atasat, tanu.~
mányozva érdekes összefüggést találtak azok vegyi szerkezete es hatasa ko-
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zött. Hasonló felépítésű vegyi anyagoknak egész sorát vizsgálták végig és az 
a törvényszerűség adódott, hogy a dioxyphenyl (pyrocatechin) származékok 
a legerősebb vérnyomásemelök, psychikus hatásuk egyáltalában nincs és habi
sukat cocainnal fokozni lehet. A monooxyphenylszármazékok érszűkítő hatás 
tekintetében gyengébbek, toxicitásuk kisebb, psychikus hatásuk nincs, cocain
na1 synergismust mír nem mutatnak. A hasonló felépítéslí alkyl;uninphenyl
származékok, ahova az ephedrin is tartozik, érszűkítő hatás tekintetében gyen
gébbek, kifejezetten psychés izgalmat váltanak ki, az adrenalinhoz viszonyítva 
toxicitásuk feltűnően alacsony és hatásuk tartós. Ezen az alapon elindulva 
számos alkylaminphenylszármazékot 4llitottak elö, amelyeket a psychopathiás 
állapotok, depressio, melancholia, szellemi kifáradás, kimerültség megszünteté
sére használnak. Ezen vegyületek közül igen elterjedt a phenylarninopropansu!. 
lat, melynek egy-másfél centigrammos adagja a psychikus sphaerára kifejezetten 
serkentőleg hat. Ezeknek a származékoknak érszűkítő és vérnyomástemelö 
hatásuk lényegesen kisebb, mint a dioxyphenylszármazékoknak. A szellemi 
functiókat fokozzák, a tanulást megkönnyítik, a fáradtságot megszüntetik és 
kellemes közérzetet váltanak ki. Peripheriás érszűkítő hatás tekintetében az 
adrenalinnal egyenlő hatású, de lokalisan adva therápiás adagokban sem a 
szívre, sem a vérkeringésre távolhatást nem fejt ki a methy1adrenalin. A co
cain helyi érzéstelenítő hatását éppen úgy fokozza, mint az adrenalin. Toxi
citása negyvenszerte kisebb. A helyi érzéstelenítő hatást gyorsítja és tar
tósabbá teszi. Adrenalinérzékenyebb betegeken sem vált ki szívdobogást, szé
dülést, ájulást, vagy shockot. A hatás elrnulása után nem okoz reactiv hyper
aemi.it. Az érgörcsök megszüntetésére igen alkalmas szerek a cholinergiás 
idegek izgatói, amelyek közül leggyakrabban az acetylcholintartalmú ké
szítményeket alkalmazzák. Ezeknek a gyógyszereknek a hatása az acetylcholin 
gyors elbomlása miatt rövid ideig tart. A belgyógyászatban peripheriás ér. 
zavarok, érgörcsök, migraines rohamok megszüntetésére alkalmasak. A sze
mészetben rctinalis érgörcsök és mérgezésekben feIIépö érgörcsön alapuló 
látászavarok kezelésére használjik. Újabban á bőr- és retinaerek tágítására, 
mint tartós értágítót, az acidum nicotinicumot, alkalmazzák, mert értágító 
hatása vetekszik a nitritekéveI. 

A keringésre ható szereket legfőképpen a decompensált szívbillentyü
bántalmak, myocarditis chronica, rnyodegeneratio cordis, aortitis következté
ben fellépő kóros vízgyülemck, mint ascites, anasarca és hydrops lecsapolása 
céljából gyakran kombináljuk diuretikumokkal. Erre a célra a xanthincsoport 
tagjain kívül a legmegfelelőbbek a higanyos diureticumok. Gyakran használt 
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anyag az oxy-oxymercuriallylsuccinylcarbamid. Hatására a vizelettel kiürülő 

folyadék és konyhasómennyiség lényegesen fokozódik, amivel együtt jár a 
klinikai kórkép javulása. A .kóros vízgyülemek eltűnnek, a testsúly csökken 
és a keringés tehermentesítése és a légzés megkönnyebbülése miatt a sub.
jectiv tünetek enyhülnek. A higanyos diureticumok hatását fokozhatjuk vagy 
a szervezet savanyításával (ammoniumchloratum), vagy pedig az epesavas 

sók alkalmazásával. Ez utóbbiak erélyes és veszélytelen epehajtószerként hasz
nálatosak. Fokozzák a máj méregtelenítő hatását. Hexamethylentetraminnal 
és natriumsalicylicummal az epeképzést, valamint az epehajtást fokozó tulaj
donságukat, gyulladást és infectiót csökkentő hatással egészíthetjük ki. lcterus 
catarrhalis, cholangitis, cholecytitis gyógyítására a legalkalmasabb összetétel. 
Choleretikus és cholekinetikus hatását még tökéletesebbé tehetjük curcuma 
és para-tolylmethylcarbinol hozzáadásával. Az erek és általában a vegetativ 
szenrek görcsös állapotait megszüntethetjük a cholinergiás rendszer bénítói
val is. Ezt a célt szolgálja az atropin. Már medicinalis adagban bénítja a 
cholinergiás idegvégeket és így nemcsak az erek hanem a gyomor-bélhuzam 
sírna izomzatának görcsét is megszünteti és emellett a gyomornedv, a pan

creas- és az epe-elválasztását gátolja. A központi idegrendszert izgató hatása, 
mely gyakran fejfájás, hányinger és fokozott psychikus izgalomban nyilvánul 
meg, az általános használatát nehézkessé teszi. A kellemetlen mellékhatások 
kiküszöbölése legjobban methylszármazékával, a methylatropinnal sikerült. 

Ez lényegesen gyengébb központi hatást fejt ki, az accomodatiót és a látó
képességet kevésbbé zavarja, mint az atropin. Fontos és gyakran használt 

összetétel a methylatropin-papaverinkeverék. A papaverin csupán a sírna~ 

izom tónusát csökkenti; a szervek saját mozgásaikat megtartják, vagyis ezeket 
nem bénítja. Hat.ása. egyformán érvényesül az emésztő traktus, az epehól}'ag, 
a bronchusok izomzatára, uterusra és az erekre. Hasonló hatások elérésére 

alkalmasak a belladonna gyökér összalkaloidáit, természetes balraforgató alak

ban tartalmazó készítmények. 

FAJDALOMCSILLAPITOK ES MEGNYUGTATÓK. 

A tüneti kezelésnek fontos területe a fájdalomcsillapítás. Fájdalomcsil
lapító szereknek két nagy csoportját kiilönböztetjük meg. Az egyik csoportba 
tartoznak a morphium és a vele rokon alkaloidák, :i. másik csoport tagjai a 
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hőcsökkentök közül adódnak. Mielőtt azonban a fájdalomcsillapítókat adjuk, 
a lehetőséghez képest iparkodnunk kell a fájdalom okát kikutatni és azt meg

szüntetni. Gyulladástcsökkentökkel, görcsoldókkal, esetleg valamilyen helyi 
beavatkozással sokszor célt érünk. Csak akkor fordulunk a tulajdonképpen 
anodyn, vag;; ana1geticus hatású szerekhez, ha nem tudjuk sem a fájdalom 
okát megtalálni, sem pedig helyileg azt nem tudjuk csillapítani. A legbizto
sabb és legerősebb ilyen hatású szerünk a morphium és a társalkaloidái. Hát

rányuk az erős bódító hatás és a megszokás veszélye. Ezen okok miatt leg
többször a jóval gyengébb hatású hőcsökkentő szerekhez folyamodunk. Kelle

metlen mellékhatásuk alig van, legalább is ritkán észlelhetjük a szédülést, 

hányingert, hányást, kábultságot, aluszékonyságot és általános gyengeséget 
okozó tüneteket, melyek az ópium alkaloidák hatását oly sokszor kísérik. 

Minthogy ezek a szerek egymagukban ritkán bizonyulnak elég erős fájdalom
csillapítónak, célszerű ezeket egyéb anyagokkal együtt alkalmazni. Igen sok 

variatiojuk ismeretes; a legkedveltebb és leghatásosabb összetételűek azok a 
szerek, amelyekben a höcsökkentők mellett megtalálhatók a bódító hatást 
kiegyensúlyozó centralis izgatók. Az antipyreticumok, analgeticumok egymás
sal, továbbá az altatókkal és coffeinnel bizonyos fokú synergizmust mutatnak. 
A hőcsökkentők fájdalomcsillapító hatását az altatók olyan mértékben fokoz
hatják, hogy szinte nélh.iilözhetővé tehetik a morphiumot. Jól ismert analge
ticum és aritipyreticum a diOA'}'amidopyridin, phenacetin, brornaethylocarbamid 

kombinációja coffeinnel. Biztosan hat fej- és fogfájás, migrain esetén, sebészi 
beavatkozások utáni fájdalmaknál, gyulladásos betegségek és izom., izületi, 
valamint idegrheuma, továbbá neuralgiák kiilönböző fajtái esetén. Az amido

pyrin hatását erősen fokozzák a barbitursav származékok. Ez az összetétel a 
szívre, vérkeringésre és légzöközpontra teljesen veszélytelen; a gyomor- és 
béltractust nem izgatja; felszívódása gyors; hatása erősen sedativ. A keve

rék megnyugtató és altató, valamint fájdalomcsillapító hatását még fokozni 
lehet bromisovaleryl-carbamid hozzáadásával. Migrain, neuralgiák, rheumati
cus fájdalmak esetén, az antineuralgiás, antipyreticus és analgeticus hatású 

,1cetylsavas-calcium hatását fokozhatjuk az értágító és a keringést javító cof
feinnal, valamint az ideges túlérzékenységet csökkentő phenylaethylbarbitur

savval. Enyhébb hatást kapunk. ha az előbbi összetételből a barbituratot el

hagyjuk. Az acetylsav calcium és lithium egymagában az előbb említett ha

tásain kívül kifejezett antiphlogisticum s emellett diaphoreticumként is hasz

nálható. Ezek az együttes hatásai teszik nélh.illözhetetlenné a rneghüléses 
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betegségek therapiijában. Az acidum acetylosalicylicummal és az egyéb sali

cylsavas készítményekkel szemben előnyük, hogy gyomor-bél panaszokat nem 
okoznak. Vízben jól oldhatók, gyorsan szívódnak fel. A calciumkomponens 
fokozza a gyulladástgátló és a megnyugtató hatást. Hatúsára az exsudatio 

csökken és a gyulladásos izzadmányok felszívódása gyorsul. Igen jó fájdalom

csillapító, höcsökkentö, lob3átió és fertőtlenítő hatással rendelkezik a phenyl~ 
dlinolincarbonsav. Eredetileg a húgysavas lerakódásokat feloldó és húgysav

kiválasztást elősegítő hatása miatt a köszvény gyógyítására ajánlották. Újab
ban leginkább calciummal képzett sóját meghűléses betegségek ellen hasz
nálják, amidőn a calcium a szer gyulladiscsökkcntö hatását lényegesen 

fokozza. Az influenza, bronchitis, a fi.idő hurutos és gyulladásos betegségei 

esetén, továbbá myalgiák, lumbago, fájdalmas izületi gyulladások esetén 
hatását fokozni lehet acetylsalicylsavas calciummal, ami főleg antirheumaticus 

és fájdalomcsillapító hatását erősíti. A meghüléses eredetű betegségek esetén 

ezek mellett az összetételek mellett nagy szerepet játszanak a chinin és 
chinintartalmú gyógyszerek, továbbá az oki therápiának megfelelő sulfona
mid készítmények. A gyulladásos, exsudativ betegségek, a vegetativ ideg
rendszer túlérzékenysége, a csontképzés zavarai és a szervezet calciurnveszte· 

ségének pótlására számos calciumkészítménnyel rendelkezünk. A calcium 

antagonistája az ef;f vegyérték'Ü natrium és kaliumionnak és elengedhetet

lenül fontos minden élő sejt működéséhez. A kolloidok dispersitását és az 
érfal permeabilitását csökkenti. A mésztartalomtól függ a kollagén (a sejt 
közötti kötőszövet) normális duzzadása. A calciumkészítményeknek igen 

sokféle hatásuk van és ezért a tüneti kezelésben szinte nélkülözhetetlenek. 

Fontosak a calciun1veszteség, a mészhiiny pótlására, az idegrendszer inger

lékenységének csökkentésére, a gyulladásos folyamatok gyógyítására és meg
előzésére; oldják a símaizmok görcsét és a véralvadás elősegítésével a vér. 

zések kezelésében játszanak naf;f szerepet. Fontosabb készítményeink a cal

ciumchloratunl, a calcium gluconicum, az erősen sedativ hatású calcium bro-
111atun1, a1nelynek ruegnyugtatú hatását előnyösen lehet fokozni lecithin 

hozzáadásival, továbbá a calciumjodatum, mely az arteriosclerosis kezelésé

ben fontos. A calcium gluconicum D-vitaminnal kombinálva alkalmas a 

spasmophylia, tetania és a rachitis gyógyítására. A calciumtherápia hatásos

ságát fokozhatjuk egyidejű parathyreoidea kivonat alkalmazásával, mely utóbbi 

11 szervezet, főleg a csont és izomcalcium mobilizálásával növeli a vér cal

ciumtartalrnát. 
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ALTATÓK. 

Sok esetben kínzó kimerültségre vezet az álmatlanság. Ennek elkerülé

sére altatókhoz kell folyamodni. Hatásukban lényegileg megegyeznek a hódí

tókkal, amennyiben ezek is a központi idegrendszer ingerlékenységét c.sök

kentik. Megkülönböztetünk olyanokat, amelyek az elalvást segítik elő ( elalta

tók) és olyanokat, amelyek az alvást mélyítik és hosszabbá teszik (átaltató). 
A barbitursav ( malonsavascarbamid) származékok a kétféle hatást egyesítik 

magukban s az adagtól függően vagy az elalvást könnyítik meg, vagy, na
gyobb adagban, az alvást mélyítik és hosszabbítják. Legjobban bevált közü

lük a butylaethylbarbitursav. Már tíz centigrammos adagban természetes, 
könnyű és nyugodt alvást biztosít. Idegmegnyugtató, kellemetlen mellék

hatásoktól mentes altatószer. A vérkeringést, légzést nem befolyásolja. A 
gyomrot, belet nem izgatja. Hatása 6-8 óráig tart. Posthypnoticus zavarokat, 

mint kábultság, fejfájás, szédülés, nem okoz. A betegek utána könnyen 
ébrednek. Az összes barbitursavszármazék közül a legcsekélyebb a megszokás 

veszélye, aminek előnye, hogy nem kell az adagot növelni. Könnyen és töké
letesen kiürül a szervezetből. Neurastheniás, ideges álmatlanság esetén gyors 

hatásánál fogva az elalvást lényegesen megkönnyíti. Fokozott izgalmi álla
potok esetén húsz.harminc centigrammot adhatunk. Három centigranunos 

adagokban megnyugtató sedativ hatásúnak bizonyult, mert ilyen adagban 
már altató hatást nem fejt ki, de még biztosan csökkenti a központi ideg 

rendszer fokozott ingerlékenységét. Fájdalom esetén analgeticummal együtt 

kell adni. Spasmolytih."US hatását fokozni lehet belladonnakészítményekkeL 

ROBORÁNSOK ES VERKEPZEST FOKOZOK. 

Az idegrendszer ellenállásának, munkabírásának fokozására és egyben 

a szervezet roborálására igen jól beváltak a lecithiukészítmények. A lecithin 

nemcsak a lecithinveszteséget pótolja, hanem az asszimiláló képesség fokozá. 

sával elősegíti a táplálkozást és a testsúly gyarapodását. Roboráló hatása mel
lett sedativ hatását fokozhatjuk, ha organih."USan brómot kötünk a molekulá

hoz. A jódozott lecithin specifikus hatása jódhatásnak felel meg. Ha a brom-
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lecithinhez vasat adunk a vérképző, valamint a haemoglobin felépítő és az 

asszimilációs folyamatok serkentő hatását lényegesen növelhetjük. A robo

ráló, vérképző és csontfejlődést serkentő hatásokat az arsen és készítményei 

egyesítik magukban. Az arsen egyik therápiás hatása a vérképző szervek 

serkentésére irányul. Secundaer anaemiák minden fajtájában előnyös. Másik 

fontos hatása az anyagforgalomra irányul, Kis arsenadagok sí1lygyarapodást 

okoznak, a növekvő szervezetek fejlődését serkentik, a fejlődő csont szilárd 

csontállományát feltűnően gyarapítják. A zsírlerakódást és a táplálék fehér

jének jobb kihasználását elősegíti, csökkenti a thyreotrop hormon terme

lését és valószínűleg az SH-gyököt tartalmazó katalykus hatású vegyületeket 

inaktiválja. Gátolja a fermentrnűködést és csökkenti a szénhydratanyagcserét. 

i\. szerves arset}yegyületek a monomethylarsensav, a dimethylarsensav, a 

kakodylsav és ezek natriumsói enyhébben hatnak, toxicitásuk lényegesen ala

csonyabb, mint a szervetlen arsenvegyületeknek. Az arsen anaemiát gyógyító 

és roboráló hatását erősen fokozza az egyidejűleg adott vas. A vas legszembe

tűnőbb hatását az ú. n. vasra érzékeny hypochrom anaemiák kezelésében 

észlelhetjük. Ilyenek a chlorosis, a vérzéses·, az achyliás. és az alimentaris 

anaemia. A vas nen:csak mint építőanyag, hanem m~nt fontos biokatalyzátor 

is fejt ki hatást. A haemoglobinon kívül a cytochromnak, a peroxydasenak 

és a katalazenak alkatrésze. A csontvelő normoblast sejtjeinek magvai tartal~ 

mazzák a vasat és ez adja át azt a protoporphyrinnek. Magtalan vörösvér. 

sejt nem tud haemoglobint képezni. A ferrosók a vérképzést és az anyag

cserét erősen fokozzák. A fehérjéket nem csapják ki és ezért gyorsan és biz

tosan felszívódnak. A ferrósók közül csak a komplex kötésűek tudnak fel

szívódni. A szerves kötésű vaskészítmények a vérképzésre nem fejtenek ki 

hatást, csak mint a tápanyag vashiánypótlói szerepelnek. Vérképző hatás 

tekintetében a mangán nem pótolja a vasat, csak ennek hatását fokozza. 

A réz redoxkatalyzátor és emellett a vérképzésre hat serkentőleg. újabb ada

tok szerint csak az a vaskészítmény tudja a vérképzést serkenteni, amely 

k~vés mangánt és rezet tartalmaz. Az aplastirus anaemiák, amelyek a vér~ 

képzés és a vérsejttönkrejutás zavarából keletkeznek és ahova az anaemia 

perniciosa is tartozik, máj- és gyomorkészítményekkel gyógyíthatók legjob

ban. Régebben ezekben az esetekben is főleg arsennel, vassal és vérátörnlesz. 

réssel kísérleteztek. Nagy haladást jelentett a májdiaeta bevezetése, azonban 

ez nem tudott elterjedni, mert a nagymennyiségű máj elfogyasztása miatt 

huzamos alkalmazáskor a betegek nem tudták májundorukat legyőzni. 

PHARJVIAKOTHERÁ,PIA 2;;1 

Ez a magyarázata annak, hogy ma már kizárólag májkivonatokkal gyógyít

ják az aplastikus anaemiákat. Az antianaemiás hatású fehérjementesített máj~ 
kivonatok hatásmechanizmusa még nem teljesen tisztázott. Az antianaemiás 

anyag vagy anahaemin keletkezéséről annyit tudunk, hogy egy belső, ú. n. 

intrinsic faktor (hormonszerű endogen anyag, haemogenase) és egy J...-ülső 

ú. n. extrinsic faktor (vitaminszerű, haemogen) egymásra hatásából kelet. 

kezik. E két faktor feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a szervezetben ne ala

kuljon ki anaemia. A kettő egymásra hatásából képződött anahaemint, hatá

sos antiperniciosa principiwnot a szervezet részben felhasználja, részben el

raktározza. A felraktározódás haemogenre való visszaalakulás után történik 

meg. A haemogen tehát az antiperniciosa principium elraktározható alakja, 

az anahaemin pedig annak aktiv formájaként fogható fel. A májban lévő 
haemogenböl normális körülmények között intra vitam annyi perniciosás 

anyag keletkezik, amennyi a normális haemopoösishez elegendő. Postrnorta

lisan fokozott haemogenase-hatás révén a máj haemogenja anahaeminné 

alalrul át. Valószínűleg ennek a folyamatnak köszönhető a máj antiperniciosás 

hatása. Perniciosa-szerü anaemiák ezek szerint létrejöhetnek endogen (intrin· 

sic faktor hiánya) és avitaminotikus (extrinsic fah.i:or hiánya) úton. Ez 

utóbbiak élesztőkivonatokra nagyon jól reagálnak. A májkivonatok alkal

mazását illetően fontos, hogy a diagnosis felállítása után azonnal elkezdjük 

azok adago!ásit. Ha egész könnyű, vagy nem túlságosan nagyfo1..-ú az anaemia, 

úgy kísérletet tehetünk peroralis adagolással. Ha emellé sósavat és kétvegy

értékű vasat (ferro) is adunk az eredmény kielégítő lesz. Súlyosabb esetekben 

a peroralisan adott készítménytől sikert nem várhatunk. Minden eset

ben individualizálni kell a beteg állapota) a vörösvérsejtszim és haemoglobin 

mennyiségétől függően. Az első nagy adag után 1-2 héten át ajánlatos 

naponként kisebb adagokat adni, vagy pedig 4 napos szünet után ismét egy 

nagyobb adaggal kísérletet tenni. Siker esetén sem szabad a máj parenteralis 

alkalmazását abbahagyni, mert ez nem gyógyítja meg az alapbeteg

séget, csak a hiányzó antiperniciosás anyagot, amelyet a szervezet nem 

képes képezni. pótolja. A gyakorlat azt mutatja, hogy legcélszerűbb 
három-négy hetenként egy-egy depot létesíteni. A parenteralisan adott 

májkészítmények hatását nyers vagy félig sült májdiaetával egészítjük ki. 

Nagy gondot kell fordítanunk, hogy a beteg vegyes és bőséges étrendet 

kapjon. Hús, főzelék, zöldségfélék és gyümölcs bőséges fogyasztása aján

latos. Legtöbbször az emésztés elősegítésére sósavat kell adni. A másodlago· 
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san fellépő vitaminhiányok pótlásáról is kell gondoskodnunk. Adjunk min
den esetben a rnájkezeiés mellé vasat, mert a máj hatására a vörösvérsejtek 

regenerálódása olyan gyors méretű, hogy a haemoglobinhoz szükséges vas

mennyiséget a szervezet nem tudja mindig kielégítően nyujtani. A 'vas mel

lett kisrnennyiségű réznek az adagolása is fontos. A májtherápia nem csupán 
az anaemia perniciosa kezelésében vált be, hanem igen sok másfajta anaemiá
ban is nagyjelentőségü. Terhességi anaemia minden faja jól reagál májada

golisra. A terhességi perniciosaszerű anaemiában a májkezelés mellett vas

sal és C-vitaminnal elérhető a terhesség kiviselése, a koraszülés és a gyermek

ágyi komplikációk elkerülése. Arra .kell törekedni, hogy már a terhesség alatt 

a haematológiai kép normálissá váljon. Csak így biztosíthatjuk a ter

hesség megmaradását és az anya felgyógyulását. A hypodu:om-, és az 

agastricus-anaemiák, valamint a kivérzés után fellépő és az öregkorban 
észlelhető vérszegénység kezelésében a vastherápiát teljessé tehetjük májkészít

roények adagolásával. A vas, arsen és rnájkészítmények anaemiát gyógyító 
és roboráló hatásán kívül gyakran fordulunk a strychnin izomműködést és 

központi idegrendszer ingerlékenységét fokozó hatásához, mely a roboráló 
hatás hathatós kiegészítője. 

• 
E rövid ismertetésben foglaltuk össze a fontosabb tüneti szerek hasz

nálatát, ha nem is volt lehetséges minden egyes gyógyszerre részletesen ki
t~rni, a fontos irányelvek és a gyakrabban használt összetételek ismertetésé

vel, úgy gondoljuk, megkönnyítjük a gyakorló orvos munkáját. 
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Dietrich: 0. I-L 1926. 29. 

IF-eilgasser: lvfcd. Klin. 1926. 34. 

1"\falatins::ky: 0. H. 1926. 47. 
Sze11:kirá/yi: Derm. Wschr. 1927. 1. 

fleim: Orvosképzés 1927. 3. 

Sch:tffer: Orvosképzés 1927. 3. 

Tiidös: 0. H. 1927. 6. 
Schlesinger: Ther. d. Gegenwart 1927. 4. 
Llf:zior: Praxis 1-Iedici 1927. 5. 

Khoór: 0 H. 1927. 14. 
TP'eber: Therapia 1927. 23-24. 
Gertntln: 0. H. 1927. 28. 

Tobl: 0. H. 1927. 33. 
Tiidös: 0. H. 1927. 35. 
Ne11feld: Gyógyászat 1927. 37. 

Antal: Gyógyászat 1927. 37. 
Török: Gyak. Orvos Könyvt. 1928. 4. 
S1anca: Clujul lvfedical 1928. 1. 

Cimoca: Clujul 1..fedical 1928. 4. 
AposJol: Viato 1fedicalo 1928. 7. 

Kukán: 0. H. 1928. 6. 

L-znger: Klin. Wschr. 1928. 9. 
B.1r1ók: lv!agyar Orvos 1928. 7. 

Oltih: Gyógyászat 1928. 10-13. 

Tiidö.r: 0. H. 1928. 15. 
Franki: Gyógyász.:i.t 1928. 17. 

Bar1ók: lvfagyar Orvos 1928. 16. 
Engel: 0. H. 1928. 30. 
Kolb: Bp. 0. U. 1928. 51. 
Kumer: Dic 1irztl. Pra.."Xis 1929. 2. 

S::entkirá/yi: Bőr. Ur. Ven. Sz. 1929. 2. 
Kerlés::: Gyógyászat 1929. 7. 
Nettber: 0. H. 1929. 10. 
Tüdős: 0. H. 1929. 11. 
Kertés::.: Gyógyászat 1929. 32. 

Franki: 1-Iünch. 1fcd. Wschr. 1929. 1. 

S::.egő: Tcrap. Antiluctica 1929. 123. 
Germán: 0. H. 1929. 50. 
Gergely: Gyógyászat 1929. 51. 

Die1rich: Gyógyászat 1930. 34. 

Neuher: 0. H. 1930. 12. 

Czircr: 0. H. 1930. 13. 
flencz.: 0. H. 1930. 22. 

Boros: 0. H. 1930. 26. 
S1eiger~Ka::.al: Gyógyászat 1930. 2. 

CHEMO. ÉS PHARMAKOTHERÁPJÁS KÉSZÍTMÉNYEK IRODALMA 259 

Th11r::.ó: 0. H. 1930. 37. 

Klein-SJra11Jz: 1L U. lvf. 1930. 11-12. 
Rufi no: Revista 1.fédiccrChir. 1930. S. 

Andor: Bp. 0. U. 1931. 13. 
S::.arka: 0. H. 1931. S. 
Szegő: Bp. 0. U. 1931. 12. 
Fiilöpp: 0. H. 1931. 12. 

Thurzó és Koppándy: Bp. 0. U. 
1931. 32. 

G11szma11: 0. H. 1931. 6. 
·Országh: Therapia 1931. 11. 

J7arga: Bp. 0. U. 1931. 31. 

Engel: Gyak. Orvos Könyvt. 1931. 25. 
Kotl'enicki: Polska Gazetta Lekarska 

1931. L 

Pilau: 0. H. 1931. 50. 

Benedek: Gyógyászat 1931. 33-37. 
Sze111királyi: 0. H. 1932. 11. 
Feld1na11n: 0. H. 1932. 9. 
Adrian: Clujul Medical 1932. 3. 
lif.-zndel: 1{agy. Orvos TuberJ..."1llózis 

Munkálati 1932. 

So111ogyi: 1{agyar Orvos 1932. 1-2. 
Lehner: 0. H. 1932. 19. 

Kinczler: 0. H. 1933. 8. 
So111ogyi: Munkaügyi Szemle 1933. 7-8. 

Ba{ás: Állatorvosi Közi. 1933. 11-12. 
BtzrJh.-z: 0. H. 1933. 45. 

Ra11.rchb11rg: Gyak. Orvos Kt. 1934. 34. 

Fiilöp: Bőr. Urol. Ven. Sz. 1934. 1. 
Szeody: 0. H. 1934. 18. 

Spirkó: Bp. 0. U. 1934. 24. 
Vdv.-zrhelyi: Bp. 0. U. 1934. 27. 
2sakó: Gyógyászat 1934. 47. 
Afa11del: 0. H. 1934. 51. 
.J1lol11.ír: 0. H. 1935. 24. 

i'robslner: lvfagy. Nőgyógyászat 1935. 8. 

Alandel: Gyógyászat 1935. 29-30. 
Rfr/fr: 0. H. 1935. 42. 
Doros: Gyógyászat 1935. 43. 
Neuber: 0. H. 1935. 41. 

2e111plényi: 0. H. 1935. 36. 
Rérffy: Vencreo d. Sif. 1935. 2-3. 

Dietrich: Dcrm. Wschr. 1935. 52. 

Forró: Gyógyászat 1936. 25-26. 
Fujér: Bőr. Uro!. Vcn. Sz. 1936. 3. 
Golcer: Gyógyászat 1936. 42. 
Geréb: Therapic 1936. 12. 
1)fa11di:/: 0. H. 1936. 24. 

Si:e!f1a1111: Grógyászat 1936. 27-28. 
Frank}: 0. H. 1937. 1. 

Sclnnidt: Bp. 0. U. 1937. 37. 

Kollarits: 0. H. 1937. 13. 
Cseley: 0. H. 1937. 21. 
1Hádi: Tuberkulózis 1937. 4. 
Afiron: Bőr. Urol. Ven. Sz. 1938. 9. 

Ö.rterreicher: 1-Iünch. Jvfed. Wschr. 1938. 7. 
Quecksilber: Ars. 1fcd. 1938. 10. 
Gusz„tt1n: 0. H. 1938. 52. 
G11s::.1!1tu1: 0. H. 1939. 3. 

D.:llamartina: Bp. 0. U. 1939. 29-30. 
Lis::ló: 0. H. 1939. 24. 
Sellei: 0. H. 1939. 29. 

Ciépke: 0. H. 1941. 35. 

Alföldy: Bp. 0. U. 19·Ü. 40. 

BROMCALCOSOL. 
(Bromcalcium-carbamid.) 

Thttr::ó: Psych, Neurol. \'Vschr. 1931. 25. 

Desr11e/les és r1. Chitzrli: Annales 1fédico
Psrchologique. 1931. 3. 

Gergely: 0. H. 1931. 15. 

Bodon: 0. H. 1932. 44. 

BROMLECITHIN. 

Do11a1h: 0. H. 1907. 

Aufrecht: Pharm. Ztg. 1910. 
Baron: Arzte-Zcitung 1912. 10. 
Or11slei11: Bp. 0. U. 1915. 21. 

Ornstdn: Gyógyászat 1924. 6. 
Ranschburg: Gyakorló Orvos Könyvtára 

1934. 34. 

Heim: lv!ed. l(!in. 1939. 12. 

11* 



260 CHEMO· ÉS PHARMAKOTHERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNYEK IRODALMA 

CALCIM.USC. 
( Calciumgl uconit.) 

Horváth: Társadalombizt. Orvos 1930. 2. 

Sze111királ)'i: O. H. 1930. 27. 
Barabás: Gyógyászat 1930. 21. 
Schaffler: 0. H. 1930. 36. 
Klein: Tberapia 1930. 14. 
S:::entkirdlyi: Gyógyászat 1931. 12. 
Hajós: Gyak. Orvos Könyvt. 1931. 23. 

Fekete: 0. H. 1931. 33. 
JF' eiss: Gyak. Orvos Könyvt. 1932. 28. 
Schaffl„: 0. H. 1932. 17. 

Török: Orvosképzés 1932. 2. 

Zimányi: 0. H. 1932. 34. 
Fekete: Orvosképzés 1932. S. 
Záborszky: Orvosképzés 1933. 1. 

lJsek111:::: 0. H. 1933. 22. 

Bakács: 0. H. 1933. 3. 
RaiJ;;: Gyak. Orvos Könyvt. 1933. 33. 

Stux: ?-.fagy. Nőgyógyászat 1933. 5. 

Tóth: Újabb Therapiás eredm. 1934. 4. 

N.:11a: Clujul Med. 1934. S. 
Erösi: Honvédorvos 1934. 7-9. 
1'\fándoki: Therapia 1934. S. 

Benedek: 0. H. 1934. 48. 
Nemes: Gyógyászat 1934. 33-34. 

Purjesz: ?vfagy. Orvosi Archiv. 1935. 3. 

tlitzrx: 0. H. 1935. 13. 

Szentkir/ilyi: 0. H. 1935. 29. 

Pop: Sibiul 1íedical 1935. 5-6. 

S::ir1nai: 0. H. 1935. 32. 

Erdös: Gyógyászat 1935. 50. 

1"\loso11Ji: 0. H. 1936. 28. 
Sci/1iades: Orvosképzés 1936. 5. 

Schaff/e,: 0. H. 1936. 51-52. 

1"\Iosonyi: 0. I-I. 1936. 28. 

Paul: Klin. \Vschr. 1937. 1. 

Gergely: Grógyászat 1938. 52. 

Pólya: 0. H. 1939. 14. 

B·rktícs: Orvosképzés 1939. 4. 
Alföldy: 1fagy. Urológia 19-10. 

CALCIUM-KESZITMllNYEK. 
(Calcium chloratum, -bromatum, Cal
cium gluconicum, Calcium lacticum, 
Cakojodocithin, Calcobromocithin, Calco-

theobromin, Calcosol, Calcocithin.) 

T hur:::ó: Pharmakotherapiai Értesítő 
1925. !. 

Thurzó: Fortschritte der Therapie 

1927. 18. 
Franki: 1v!agy. Orvos 1927. 13-14. 
T hur;;.ó: Thcrapia 1928. 6. 
Ranschburg: 1'.fagyar Orvos 1928. 20. 
Thurzó:· Wien. 1-fed. Wschr. 1929. 16. 
SzenJkirályi: 0. H. 1929. 16. 
S=.enteh: 0. H. 1929. 39. 
Dóczy: 0. H. 1930. 14. 
Szentkirályi: Gyógyászat 1931. 12. 
Hajós: Gyakorló Orvos Könyvtára 

1931. 23. 
Nagy: Psych. Neurol. Wschr. 1933. 6_ 
G"gely: 0. H. 1933. 48. 
Zcíbors:::ky: Orvosképzés 1933. 1. 
Gergely: 0. H. 1933. 15. 
N:tg)' és 1"\L1rkovits: Therapia 1933. 8-
S1ief: Orvosképzés 1934. 1. 
Pollák:. 0. H. 1934. 17. 
Berczeller: Gyógyászat 1934. 27-28. 
S=.entkirályi: 0. H. 1935. 29. 

CARBO-KÉSZITMllNYEK. 
Carbo medicinalis „Richter Gedeon"' 
(orvosi szén), Carboacid (sósav és or
vosi szén), Carboacid cum pepsino (or· 
vosi szén, pepsin, sósav), Carbola..x (or-

vosi szén és sennakivonat.) 

PorgeJ: Ther. 1-ftschr. 1915. 
Csilltig: Gyógyászat 1930. 15. 
Csillag: 0. H. 1930. !. 

Deutsch: Gyógyászat 1932. 39. 
Lcin:ii:ger: 1'fagy. Gyógysz. Társ. Érte-

sítője 1932. 8. 
Csillag: Dermatol. \\Ischr. 1932. 37. 
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Schindler: Bp. 0. U. 1932. 41. 
B::rtos: 0. H. 1932. 42. 
Csillag: Therapia 1932. 8. 
Vajda: 0. H. 1933. 22. 
G„gely: 0. H. 1933. 48. 
iH11tch: British. Med. Journ. 1934. 3816. 
Schaffler: 0. H. 1936. 29. 
Cseley: 0. H. 1938. 6. 
Nagyfa/11si: 0. H. 1937. 10. 
TMday: Bp. 0. U. 1939. 29-30. 
Ebergényi: Magy. Nőorvosok L. 1939. 3. 
CJillai: Orvostudományi Közi. 1940. 1. 
Csillag: -Bőr. Ural. Ven. Sz. 1940. 3. 

CENTEDRIN. 
( Pheny la mi nopropansulf at.) 

ReiJ1nan11: 0. H. 1938. 8. 
Dressler: Schweiz. 1-!ed. Wschr. 1938.36. 

CHINAMBESID. 
( Chinin és p-aminobensolsulfamid.) 

Kö1,ári: 0. H. 1940. 30. 
Alföldy: Bp. 0. U. 1941. 40. 

CHINETHAN. 
( Chinin-urethan.) 

SvaJliJJ: 0. H. 1929. 39. 
Torday: Bp. 0. U. 1932. 17. 
Konr~íd: Gyógyászat 1932. 10--17. 
To,day: Bp. 0. U. 1933. 7. 
Gergely: 0. H. 1933. 20. 
Torday: Gyak. Orvos Könyvt. 1933. 23. 
Frit=: Anya- és Csecsemövéd. 1933. 12. 
Peleskei: Gyógyászat 1934. 21. 
Peleskei: 0. H. 1935. 8. 
Peleskei: Gyógyászat 1935. 27-28. 
Va1: 0. H. 1937. 40. 

CI-lli'<OCAL. 
( Chinin-cakium.) 

Lódy: Gyógyászat 193:.t 38. 
Vajd:z: 0. H. 1934. 50. 
Torday: Bp. 0. U. 1935. 1. 
Ne1nes: Gyógyászat 1935. 9. 
Peleskei: 0. H. 1935. 8. 
Peleskei: Gyógyászat 1935. 27-28. 
Obit=.: 0. H. 1935. 38. 
G11s:ich: 0. H. 1935. 38. 
Erdös: Gyógyászat 1935. 50. 
Halász: Bp. 0. U. 1935. 39. 
Zemplényi: 0. H. 1937. 9. · 
Torday: Bp. 0. U. 1937. 4. 
Ferenczi: 0. H. 1938. 31. 

CHLORAETHYL. 

Biz)'.' Bp. 0. U. 1934. 4. 

CHLOROZON. 
( Para-to 1 uolsulf onchl oramidnatri uén.) 

Spiegel: Gyógyászat 1932. 22. 
Konrád: Gyógyászat 1932. 28-29. 
ls1eku1=.: 0. H. 1933. 22. 
Páli: 0. H. 1934. 19. 
Ba„tos r!s B11chgrt1ber: 1fagy. Gyógysz. 

Társaság 1936. 6. 

CHOLESTERIN. 

Fornet: 0. H. 1929. 26. 
Bársony: Gyógyászat 1930. 34. 
Fornet: \\tien, Klin. Wschr. 1934. 25. 
j;;ffé: I<lin. \'Vschr. 1936. 5. 
KovtÍCJ: Klin. \Vschr. 1937. 32. 
Dz1inich: 0. H. 1939. 9. 
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COERULAMIN. 
(Hexamethylentetramin és methylenkék.) 

Biró: Gyógyászat 1931. 25. 
Krón: Therapia 1932. 3. 

Afinder és Babics: Gyógyászat 1932. 27. 
C:::aykoyszki: Orvosképzés 1933. 5-6. 
Farkas: Gyógyászat 1934. 22. 
Baj111::: 0. H. 1935. 19. 
Rochlitz: Gyógyászat 1935. 27-28. 
Theodor: Wien. li-fed. Wschr. 1936. 33 
!tfinder: 0. H. 1936. 8. 
jUinder: Gyógyászat 1937. 3. 
Kaszlriner: Gyógyászat 1938. 10. 
i'\finder: 0. H. 1938. 16. 

COREDIOL. 
( Pyridin-f.l-carbonsav-diaethy la mid.) 

COREDIOL-CALCIUM. 
(Előbbi és calcium rhodanid.) 

Engd: 0. H. 1939. 8. 
Hainiss: Gyógyászat 1939. 44. 
Schiffem: Bp. 0. U. 1939. 44. 
Kiss: Orvostudományi Közl. 1940. 8. 
Hainiss: Gyógyászat 1941. 3. 
Kiss: 0. H. 1941. 8. 
KiJs: Orvostudományi Közl. 1941. 16. 
Hens:::elmann: 0. H. 1942. 2. 

DIAPHYLLIN. 
(Theophyllin-aethylendiamin.) 

Torday: Bp. 0. U. 1935. 51-52. 
ff,:jós: Gyak. Orvos J(önrvt. I 936. 

39-·lO. 
Ht1jós: \'V'ien. Klin. ~'schr. 1936. 24. 
Faragó: Gyógyászat 1937. 18. 
F<tragó: 0. H. 1937. 11. 
Ht1se11feld: Bp. 0. U. 1937. 25. 
Hajós: 0. H. 1938. 12. 
1-lajós: Bp. 0. U. 1939. 1. 

Ztirday: Orvosképzés 194G. 5. 
Hajós: Gyógyászat 1941. 5. 
He11s:::e/r11ann: 0. H. 1941. 34. 

DILURGEN. 
( 0.:-..}'-0A]'mcrcuri ·all y lsuccinyl -carbamid.) 

Geiger-V argh:1: 1-f. Orvosi Arch. 1938. 5. 
KosJyá/: Bp. 0. U. 1938. 24. 
Scher11hard1: .0. H. 1938. 39. 
Gömöri: Orvosképzés 1940. 4. 
Kiss: Bp. 0. U. 1941. 36. 

ELEKTROCITHIN. 
(Lecithin inj.) 

Boller: Deutsche Arch. f. Klin. Med. 
1931. 161. 1-2. 

Aiiiller: Gyógyászat 1930. 6. 
Gergely: 0. H. 1933. 48. 

EPHEDRIN. 
EPHEDRIN INHALASOL. 

EPHETONOGEN (!. hormon). 

Gergely: Therapia 1928. 14. 
H,:jós: 0. H. 1929. 4. 

Wallner: 0. H. 1930. 44. 
Hajós: 0. H. 1931. 51. 
Torday: Bp. 0. U. 1932. 17. 
Barla-Szabó: Bp. 0. U. 19~2. 39. 
Hajós: Orsz . .Z....fentőügyi Közl. 1933. 1 ·2. 

Torday: 0. H. 1933. 36. 
R:.alocsay: 0. H. 1934. 29. 
Rr11z11yák, K(/nídy: Dtsch. lvfed. Wschr. 

1935. 61. 
Erdős: Gyógyiszat 1935. 50. 
Lederer: 0. H. 1936. 5. 
B/,zskó: Gyógyászat 1936. 12. 
Lederer: 1'.L1grar Orvos 1936. 5-6. 
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fif:jós: Wien. l(lin. Wschr. 1936. 24. 
,·1/fö/dy: 0. H. 1937. 18. 
Alföldy: Bp. 0. U. 1937. 53-54. 
Sur/ínyi: 0. H. 1938. 26. 
Nagy: 0. H. 1938. 21. 
Rajka: Orvostudományi l(özl. 1940. 4. 
Simkó.· Praxís 1fedici 1940. 2. 

EPILAMIN. 
(Natr. phcnylaethylb<lrbit., k:il. bromat., 

cak. glycerophosp„ calc. formicicum, 
erp;osterin.) 

Kemé11y: Gyógyászat 1932. 34. 
Scheitz: Wien. lvfed. Wschr. 1934. 28. 
E11gelm<1r111: Wien. 1fed. \'o/schr. 1934. 28. 

Lederer: Bp. 0. U. 1935. 4. 
Erdös: Gyógyászat 1935. 50. 
Silbertnrtnn: \"\'ien. Klin. Wschr. 1935. 3. 
j\farb11rg: Wien. Klin. Wschr. 1936. 2. 

t'. Si111011: 0. H. 19,IO. 23. 
v. Sitnon: Bp. 0. U. 1941. 14. 

ERGAM. 
(Secale alkaloidák.) 

Szahó: Gyógyászat 1927. 15. 
PuJ;;: Gyógyászat 1923. ·f2. 

Liebermann: 0. H. 1928. 21. 
Heller: Therapia 1929. 16. 
Lein;;inger: 0. H. 1932. 26. 
R.::is:::: Gyak. Orvos l:.önyvt. 1933. 33. 
Szathm.íry: 0. H. 1934. 29. 

Fried: Bp. 0. U. 1934. 30. 
Stingly: fi.fagy. Nőgyógyászat 1935. 6. 

Fekete: 0. H. 1935. 14. 
Fonyó: Gyógyász:it 1936. 4. 

Fekete: Orvosképzés: 1936. 6. 
H.-:yr:trl: Ther:ipia 1936. 5. 

ReilH1tuz11: Psych. Neur. \'V'schr. 1938. 5. 
Zárd.'1.y: 0. Ii. 1940. 12. 

ETOPURIN. 
(Etoval éS theophyllin.} 

F<tltts: 0. H. 1938. 11. 

ETOVAL .ES ETOVALETTA. 
( Buty J. aethylbarbi tursav.) 

Schaffler: 0. H. 1937. 2. 

CJekey: 0. H. 1937. 9. 
Schernh<1rd1: 0. H. 1937. 51. 
Dornokor: 0. H. 1938. 20. 
Nagy: Gyógyászat 1938. 35-36. 

Dorogi: 0. H. 1939. 42. 

K11lc1ár: 0. H. 1940. 4. 
Szakács: 0. H. 1941. 6. 

EXTR. MUSCULO-RENALE. 
(Adrenalin, ephedrin, izomkivonat.) 

Rajka: Bör. Urol. Ven. Sz. 1935. 11. 
Rajka: Gyógyászat 1936. 1. 
RPjk.1: Bőr. Urol. Ven. Sz. 193G. ·L 
S:::athvuír)': 1fa1;yJ.r Orvos 1937. 4. 
Rajka: Orvostudományi Közl. 1940. 4. 
S:::edera)': 0. H. 1940. 9. 
Lehner: Blfr. Urol. Ven. Sz. 1940. 5. 

FELAGOL. 
(Natr. cholcinicun1, h::::xamethylentctra~ 

min, natr. sd!crl., benzyl succin, ferm. 

Jacticum és ol. menthae piper.) 

Frzl11di: 0. H. 1928. 35. 
Sch,,f/ler: 0. H. 1930. 44. 
Ludwig: Therapia 1938. 4. 
Sirat és Dhni1riu: C!ujul ?vícd. 1939. 8. 
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FERCUPAR. 
(1fájkivonat, vas, réz.) 

Szendey: 0. H. 1937. 11. 
Gábor: Gyógyászat 1937. 43. 
Ranschburg: Magyar Orvos 1938. 18. 
Sch.,ffle,; 0. H. 1938. 15. 
Siimegi: 0. H. 1938. 19. 
Kov:ícs: Bp. 0. U. 1938. 15. 
Véghelyi: 0. H. 1938. 35. 
Grigá1sy: Bp. 0. U. 1939. 5. 
St1aitits: 0. H. 1940. 7. 
CsiJ::ér: 0. H. 1940. 29. 
Csiszér: 0. H. 1940. 42. 

FERROCONSTANS. 
(Ferrwn chloratum.) 

Batisweiler: 0. H. 1932. 6. 
B.,frso11y: Gyógyászat 1932. 38. 
Szemzö: Gyógyászat 1932 . .40. 
R.1isz: Gyak. Orvos I<önyvt. 1933. 33. 
ls1ek111::: 0. H. 1933. 22. 
Batisiveiler: 0. H. 1934. 10. 

lglauer és Frenreis::;: 0. H. 1934. 36. 
Patady: 0. H. 1934. 37. 
Erdö.r: Gyógyászat 1935. 50. 
Scipiades: 0. H. 1935. 36. 
Csillag: Bp. 0. U. 1935. 2. 
Deutsch: Gyógyászat 1935. 48. 
DeJre: Ther::pia 1936. 7. 
Detre: 0. H. 1936. 37. 
F.ítyo/: Orvosképzés 1936. 
Sellei: Börgy. Ural. Ven. Sz. 1036. 11. 
Schiichter: Cernauti 1·fedical 1937. 3. 
S::.a1h111áry: 0. H. 1937. 23. 

Sehol::.: 0. H. 1937. 28. 
Dóczy: Börgy. Ural. Ven. Sz. 1937. 1. 

Alföldy: Bp. 0. U. 1937. 53-5·1. 
Nozgy: Gyógr:iszat 1937. 31-32. 
Sllrányi: 0. H. 1938. 20. 
Ranschburg: 1Iagy. Orvos 1938. 20. 
Stefancsih: 1-fagy. Níjorvosok L. 1939. 9. 
Detre: 0. H. 1939. 22. 

FERROCONST ANS 
CUM ARSENO. 

(Ferrum chloratum, arzén.) 

Grós;;: Orvosképzés 1936. 4. 
Dóczy: Börgy. Urol. Ven. Sz. 1937. 1. 

Alföldy: Bp. 0. U. 1937. 53-54. 

FERROJODLECITHIN. 

De111sch: Zbl. f. J(inderheilk. 1912. 7. 

Thur:::ó és Kofa/J.-Í1;dy: Bp. 0. U. 1931. 
732. 

Sombor: Grógyászat 1936. 44. 

GALACTOSE. 

Bauer: Wien. KJin. Wschr. 1925. 33. 
Bauer: Wien. Klin. Wschr. 1932. 52·53. 
I-I ollós: 0. H. 1935. 5. 
Cserna: Therapia 1935. 8. 

GLANDULAX. 
(Natr. choleinic„ ferm. lacticum, pectin, 

pan!<.reatin, duodenum és aloin.) 

lssr::k.111::.: 0. J.-1. 1933. 22. 

GLUCOPHEDRIN. 
(G!ucose, ephc<lrin, anaesthesin.) 

Hauer: Gyógy:isznt 1931. 39. 
Fi;1r.-;gó: O. H. 1939. 7. 

GLUCOPHYLLIN. 
(Glucose, theophylin.) 

S:::e11tmih:ílyi: Therapia 1931. 11. 
lF'„eis.r: Gyak. Orvos Könyt. 1932. 28. 
Boros: Orvosképzés 1934. 1. 

1 
1 

1 l 
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Fer11bach: 0. H. 1934. 20. 
Hajós: Gyógyásznt 1935. 1. 
Boros: 0. H. 1935. 4. 
Torday: Bp. 0. U. 1935. 51-52. 
Ha.ren/eld: Gyak. Orvos Könyvt. 1936. 

39-40. 
H(:jós: Wien. Klin. Wschr. 1936. 24. 
Haynal: 1fngyar Orvos 1936. 11. 
Zemplényi: Orvosok és Gyógyszerészek 

Lapja 1936. 11. 
Hajós: Wien. Klin. Wschr. 1936. 24. 
Faragó: Gyógyászat 1937. 18. 
Faragó: 0. H. 1937. 24. 
Haiós: Bp. 0. U. 1939. 5. 

GLUCOSE. 
GLUCOSE-EPHEDRIN. 

lf7eichher;:;.: Bp. 0. U. 1931. 51. 
Lobrnayer: 0. H. 1931. 25. 
j11Jes:::: Zschr. f. die Ges. !vfed. 1931. 8. 
Schönw.'lid: Gyógyászat 1932. 15. 
Friedrich: Orvosképzés 1933. 5-6. 
Fril:::: Gyógyászat 1934. 1. 
Jr'eic:hher;;: Therapia 1935. 2. 

Oder: 0. H. 1937. 6. 

GLYCOCOLL. 

R,r:::gh:i, Spiera, Kalapos: 0. H. 1936. 14. 
Csinády és Petrányi: 0. H. 1936. 48. 
Ztirday: 0. H. 1938. 37. 

HISTAMIN. 

JT,índorfy: 0. Ii. 1927. 18. 

D:::sinich: 0. H. 1932. 32. 
Rósa: Bp. 0. U. 1932. 52. 

Pupp: Bp. 0. U. 1933. 21. 
Karád;·: 0. H. 1933. 23. 
Dzsinich: Therapia 1933. 9. 
Karády és Be11tsáth: 0. H. 1933. 22. 
D::.sinic:h: 0. I-I. 1933. 49. 
Lévai: 0. H. 1934. 6. 
D::..rinich: 0. H. 1934. 2. 
D:::.rinich: 0. H. 1934. 5. 
D::.sinich: 0. H. 1934. 12. 
i\1.-zjoros: 0. H. 1934. 18. 
D:::sinich: Wien. J(Jin. Wschr. 1934. 33. 
D::sinic:h: 0. H. 193·L 4.3. 
D::.si11ich: Arch. für Exp. Path. u. Phar. 

1934. 4-6. 
Dzsinich: 0. H. 1935. 51. 
D::sinich: 0. H. 1935. 31. 
Erdős: Gyógyászat 1935. 50. 
Trumpp: 1'fünch.1fed. Wsch. 1935. 44. 
Karád:>•: lvf. Orvosi Arch. 1935. 4. 
1"\felc::.er: Börgy. Urol. Ven. Szemle 

1937. 9. 
D::sinich: 0. H. 1937. 47. 
Faragó: Quaderni Dell'Allergia 1937. 5. 

Ku1u1: 0. H. 1937. 18. 
Hajós: Gyógy:íszat 1937. 20. 
D:::.rinich: 0. H. 1938. 25. 
Ipolyi: 0. H. 1939. 3. 
D:::si11ich: 0. H. 1939. 8. 
Ipolyi: 0. H. 1939. 11. 
1"\fosonyi: 0. H. 1940. 36. 
Ipolyi: Fortschr. J. Ther. 1940. 1. 
Tö,ök: 0. H. 1940. 33. 

HISTAMIN SOLUTIO. 
HISTAMIN UNGUENTU.M. 

S::.ilárd és Teschler: 0. H. 1932. 50. 
T e11eli: 0. H. 1934. 36. 
L~~v,ú: 0. H. 1934. 6. 
Plenc::.;;er: Bp. 0. U. 1934. 45. 
Stief: Orvosképzés 1935. 1. 

Feke1e: 0. H. 1935. 2. 
Büchler: 0. H. 1935. 12. 
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R.anschb11rg: Gyógyászat 1935. 24. 
Griin: Bp. 0. U. 1935. 15. 
S1ark: Gyógyászat 1935. 49. 
Lévai: 0. H. 1936. 10. 

Török: 0. H. 1940. 33. 
Tö'ök: Bp. 0. U. 1940. 43. 

HISTODIL. 
(Histamin.) 

D::si11ich: Klin. \X'sd1r. 1935. 45. 
Pa11I: 0. H. 1936. 51-52. 
F.'tragó: 0. H. 1937. 37. 
Alföldy: Bp. 0. U. 1938. 53-54. 
Schafflu: 0. H. 1938. 4. 
Schafflu: 0. H. 1938. 11. 
Dzsinich: 0. H. 1938. 25. 
Hajós: Bp. 0. U. 1939. 1. 

D::sirrich: 0. H. 1939. 8. 
Ha}ós: Gyógyászat 1941. 5. 

HYDROPYRIN. 
(Lithium acetylsalicylicum.) 

1'a111zk: Bp. 0. U. 1907. 49. 
JHolnár: Gyógyászat 1908. 3. 
Olsavszky: Orvosok Lapja 1909. 3. 
Ság: 0. H. 1910. 7. 
Fickler: Dtsch. l\fed. Wschr. 1910. 
Bor1111.111: Dtsch. ?\:fed. Wschr. 1911. 
Spiegel: Dtsch. 1fed. \X'schr. 1911. 10. 

Jrföller: Dtsch. 1'fed. Wsdir. 1911. 
Loeb: Zbl. f. d. g. Therapie 1911. 7. 
Ne:therg: Ber. Klin. Wschr. 1911. 18. 
Seel és Fricderich: BerlinerK!in. \Xlschr. 

1911. 27. 
Fr?iukel: Dtsch. 1fed. \'7schr. 1911. 38. 
Seel: Ther„ 1fonatshefte 1911. 
Ro1h: 1fed. Klin. 1912. 3. 
Hirschberg: Berl. Klin. \':'schr. 1912. 23. 
Ke1njn1er: 1Ied. l(lin. 1914. 19. 
IiarJányi: Tubcrculosis 1930. 3. 
Kern: Gyógyúszat 1932. 16. 
1.::.cr11: 0. H. 1932. 15. 

Kern: 0. H. 1932. 21. 
Freud: 1-fed. Klin. 1932. 27. 
Liebermann: 0. H. 1932. 38. 
Ferenc::::i: Gyógyászat 1932. 22. 
Gugely: 0. H. 1933. 6. 
Gergely: 0. H. 1933. 20. 
Schaf/ler: Orvosképzés 1933. 2 .. 

HYPEROL. 
HYPEROL SZAJVIZ 

TABLETTAK. 
HYPEROL TRIPLEX. 
(Szilárd hydrogeopero)..·yd.) 

Zwe)'lhurm: 1-fed. Klinik 1912. 13. 
Philipp: 1-fed. \'Vschr. 1912. 16. 
S1eindler: Wien. Klin. Wschr. 1914. 31. 
Linharl: 1Iünch. 11cd. \Vschr. 1915. 2. 
T11rán: Bp. 0. U. 1915. 9. 
S::::ékely: I<öztelck 1916. 27. 
Booer: Journ. of the Soc. of Chem„ 

Industry 1925. 20. 
Berde: Bőrgy. Urol. Ven. Szemle 

1928. 4. 
Us::::ló és Kanyó: Orvosképzés 1928. 31. 
Hirsch/eld: 1-íschr. Ung. Med. 1928. 7·9. 
Lipp.'ty: Zentralbl. f. Chirurg 1928. 9. 
Jrl' ein: 0. H. 1929. 2. 
fleidler: Die i\.rztl. Pra."is 1929. 12. 
Popolitae: Praxis 1Jedici 1929. 5. 
Fla!l1t11 és J?idor: 1.fagyar Fogorvosok 

Lapja 1930. 4. 
S::::egö: Gyógyászat 1930. 36. 
lg/:1uer: Biochem. Zschr. 1930. 4-6. 
K:zlocsay: Gyakorló Orvos I(önyvt. 

1930. 22. 
Török: 1-Ionvédorvos 1930. 25. 
Oravec::::: Természettudományi Kö:dönr 

1931. 63. 
B.1Lí::::s: 0. I-I. 1931. 25. 
B::!á::::s: 1fagyar Fogorvosok Lapja 

1931. 16. 
Pogány: Gyógyász.:it 1932. 1. 

Scl"'ffl"": 0. H. 1932. 17. 
Ud1·11l'hEl)"i: o. I-I. 1933. 9. 
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Grabner: Zschr. f. Stomatologie 1933. 5. 
Zimányi: 0. H. 1933. 34. 
1f7ei11: Gyógyászat 1933. 35. 
Keller: 1-fagyar Fogorvosok Lapja 

1933. 15-16. 
Halás::::: Gyógyászat 1933. 30-31. 
Bézy: Bp. 0. U. 1934. 4. 
Mansfeld: Gyógyászat 1934. 24. 
S=iile: 0. H. 1935. 9. 
Zimányi: 0. H. 1935. 2. 
Frank: Honvédorvos 1935. 1-3. 
Peleskei: 0. H. 1935. 42. 
Lengyel: 1'fagyar Orvos 1935. 9. 
Preinínger: 0. H. 1936. 26. 
Fouq11et: Riechstoff Industrie und Kos~ 

metik 1936. 3. 
Pele.rkei: 0. H. 1936. 43. 
Sch.jflcn 0. H. 1936. 51-52. 
Szi/ág)'i: 0. H. 1940. 29. 
Alföldy: Bp. 0. U. 1941. 40. 

ISOLAX. 
(Diphenolisatin.) 

Jl' ereJs és Za1h11rec::::ky: Gyógyászat 

1930. 20. 
D11s6c::::ky: Therapie der Gegenwart. 

1930. 10. 
i\farkovits: Therapia 1934. 5. 

JOD-CHININ·BISMUTH· 
CAMPHOR COMP. 

Lás::::ló: 0. H. 1939. 34. 

KAFALGOL. 
(Kalmopyrin, coffein.) 

flajós: Gyakorló Orvos Könyvtára 
1931. 23. 

S:ic/: Orvosképzés 1934. 1. 
Schaffler: 0. H. 1938. 11. 

KALMOPYRIN. 
(Ca. acetylosalicyl.) 

KJier: Tb. d. Gegenwart 1911. 13. 
Klier: Bp. 0. U. 1911. 15. 
Frankel: Pharmazeutische Fost 1911. 66. 
Ne11b.'111er: Aerztliche Standeszeitung 

1912. 3. 
Kaszás: Bp. 0. U. 1913. 1. 
Schulhof: Therapia 1913. 7. 
Hyden: Orvosok Lapja. 1914. 9. 
PeJthy: Gyógyúszat 1915. 23. 
Jonass: Wien. 1fed. Wscbr. 1915. 
Daltnady: Bp. 0. U. 1922. 15. 
B11da1: Gyógyászat 1924. 32. 
Kéthly: Orvosképzés 1927. 3. 
BachenL' Münch. 1.íed. Wscbr. 1927. 12. 
.Nag)'/ah1si: Gyógyászat 1927. 18. 
S::::aJankay: Gyógyszerészek Lapja 

1930. 18. 
Harsányi: Tuberculosis 1930. 1-2. 
Torday: Bp. 0. U. 1930. 1. 

Simk6: Therapia 1930. 19. 
Kalocsay: Gyakorló Orvos Könyvtára 

1930. 22. 
Berc::::e/Jer: 1fschr. Ung. 1fed. 1930. 

11-12. 
Harsán)'i: Tuberculosis 1931. 5. 
Scheil::::: Wien. Med. \X'schr. 1932. 5. 
Sebeit::::: Wien. 1íed. \X'schr. 1932. 14. 
Kern: Gyógyászat 1932. 16. 

Kern: 0. H. 1932. 21. 
Torda)': Bp. 0. U. 1932. 17. 
Freud: 1fed. K.lin. 1932. 27. 
S=ékdy: 0. H. 1932. 39. 
Gergely: 0. H. 1933. 6. 
Caj:zl: Romania 1fedicala 1933. 2. 
11farko1•its: 0. H. 1934. 13. 

Bt1jk.'1y: 0. I-I. 1934. 41. 

Gáspár: Gyógyásza.t 1934. 38. 

Peleshci: Gyógyászat 193·L 21. 
Pa/1: Bp. 0. U. 1934. 45. 

Teveli: 0. H. 193·Í. 36. 
Pcleskci: 0. H. 1935. S. 
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Zh11á11)•i: 0. H. 1935. 2. 
Pel1?Jkei: 0. H. 1935. s. 
Frigyes: Bp. 0. U. 1935. 40. 
f7 tÍu:ossy: 0. H. 1936. 45. 
Sch . .-iffler: 0. H. 1936. 52. 
;1/földy: 0. H. 1937. 18. 
Pelle: Gyógyászat 1937. 18. 
Siegl: Ars Med. 1939. 7. 
Somogyi: Egészségvédelem 1939. 1. 

DellamarJina: Bp. 0. U. 1939. 11. 
Peleskei: Gyógyászat 1939. 18. 
Dellamartina: 0. H. 1939. 20. 
Engel: 0. H. 1940. 1. 

KAMPHOSTERIN. 
(Kámfor, guajacol, chinin, cholesterio.) 

Ne!!tes: Gyógyászat 1934. 33-34. 
Gergely: 0. H. 1934. 39. 

KARYON MITE, FORTE 

.llS REACTIVUM. 
(Diófalevél-kivonat.) 

Frisch: Wien. I{lin. Wschr. 1922. 24. 
Oko/ic.rányi-Kuthy: Bp. 0. U. 1924. 18. 
Tf?elJisch: Gyógyászat 1924. 42. 
Okolicsá11yi-K11thy: 0. H. 1924. 46. 
Okolicsányi-Kuthy: Gyógyászat 1925. 2. 

Okolicsci11yi-Ku1hy: G}'Ógyászat 1925. 33. 
Zemplényi: Bp. 0. U. 1925. 30. 
P1írtos: Bp. 0. U, 1925. 52. 

Okolicstinyi.Kuthy: Klinik der Tuberku· 
lose 1925. 64. 

Dax: Bp. 0. U. 1925. 27. 
Oholicsá11yi·Ku1hy: Fortschritte der T11e· 

rapie 1925. 3. 

JVillner: Bp. 0. U. 1925. 5. 
Ho111i: Bp. 0. H. 1925. 24. 
Okolicsá11yi·K111hy: Bp. 0. U. 1925. 26. 
8011is: Giornale di Tisiologia 1925. 30. 

Sclnnied, JP' eidi11ger: 1'-fediziniscbe 
Klinik 1925. 33. 

Zemplé11yi: Bp. 0. U. 1925. 5. 
S=etnerey: Bp. 0. H. 1925. 48. 
Oholics/111)'i·K11thJ: 0. H. 1926. 37. 
Okolicstinyi·Kuthy: Die Tuberkulose 

1926. 5. 
Zol11ai: 0. H. 1926. 35. 
Pallagi: 0. H. 1926. 7. 
Okolicsányi·Kllthy: Gyógyászat 1926. 

2-4. 
Gosztonyi: 1fagyar Orvos 1926. 30. 
Okolicsányi.J(11thy: Bp. 0. U. 1926. 9. 
Okolicsányi·Kuthy: Fortschritte der 

Therapie 1926. 4. 
Okolics(inyi·Kflthy: 0. H. 1926. 10. 
!H.artoncsik: Gyógyászat 1927. 40. 
Okolicsányi.Kuthy: Bp. 0. U. 1928. 11. 
Oholics.i11;·i·K111hy: 0. H. 1928. 21. 
Okolics/u1yi.K11thy: Magyar Orvos 

1928. 4. 
Zemfl/ényi: Gyógyászat 1928. 15. 
Oholicsá11yi·K11thy: Gyógyászat 1928. 13. 
Gálóczy: Magyar Orvos 1928. 23. 
Lehedy: Orvosi Szemle 1929. 4. 
S:::abó: Gyógyászat 1929. 22. 
Peschky: GyógyásZ:lt 1929. 29. 
Okolics(in;·i.Kuthy: Bp. 0. U. 1929. 26. 

Okolics:inyi·K111hy: Tuberculosis 1929 
július. 

Kern: Orvosképzés 1929. 3. 
Okolicsán;·i·Kuthy: Zbl. f. clie ges. Tub. 

1930. 5-6. 
Oholicsáuyi·K11thy: Gyógyászat 1930. 35. 

Peschky: Magyar Orvos 1930. 1. 

Schiichter: Gyógyászat 1930. 35. 
Schiichter: Tuberkuloseforschung 1930. 11. 
S:::e/Je: Gyógyászat 1930. 3. 
Róth: 0. H. 1930. 45. 
Okolicsán;·i-Krah;·: 0. H. 1932. 
Pá11dy: Gyógyászat 1932. 8. 
Gies:;; 0. H. 1932. 6. 

Kitreiber: 0. H. 1932. 6. 
Blaur: 0. H. 1932. 6. 
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Bla11r: Gyógyászat 1932. 18. 
Oho/icsánJi·Kttthy: 0. H. 1932. 6. 
AiártoncJik: Gyógyászat 1932. 40. 
Dax: Praxis 1-fedid 1932. 5. 
Okolicsá11yi-K111hy: 0. H. 1932. 38. 
Okolicsá11yi·Kuthy: 0. I-I. 1932. 39. 
Löblovics: Gyógyászat 1932. 47 .. 
Oko/icsányi.KuJhy: 1fagyar Nőgyógyá· 

szat 1932. 6. 
Okolicsá11yi-Kuthy: 0. H. 1932. 49. 
Zemplényi: V. Orvosok és Gyógysze. 

részek L. 1932. 10. 
Gies:::: 0. H. 1932. 31. 
KiJreiber: Bp. 0. U. 1932. 13. 
Dt:IlamarJina: Wien. ?vfed. Wschr. 

1941. 30. 

LECITHIN. 

De11tsch: 1!. Orvosok Lapja 1903. 12. 
Lewin: 1fed. Klin. 1905. 34. 
Bauer: 1L Orvosok Lapja 1906. 24 . 
Aril: Wschr. für Therapie und Hygiene 

des Auges 1916. 29. 
Gerlóc:::y: 0. H. 1928. 16. 
Gerlóc:::y: 0. H. 1930. 39. 
Surányi és S=alai: Klin. \Vschr. 1930. 46. 
í'tliiller: Gyógyászat 1932. 33. 
Kanóc::: és Líszló: 0. H. 1933. 40. 
Ranschburg: Gyak. Orvos Könyvtára 

1934. 34. 

LIPOBI. 
(T ri·alfa-aethyl·n-capronsavas bismuth.) 

T:ttart1·í\fodrea11: Clujul 11ed. 193'1. 11. 
Dóc:::y: Blírgy. Ural. Ven. Szemle 

1939. 2. 
Dóc:::y: Gyógyászat 1939. 50. 
Döbrc111ey: Gyógyászat 1939. 53. 

LUMBOCAIN. 
(P·aminobenzoyldiaethylamino-aethanol 

chlorhydrat.) 

Dubay: 0. H. 1932. 34. 
·Ha11ber: 0. H. 1933. 7. 
]ttkJ1bo11frh: Gyógyászat 1933. 9. 
J11aJo/a;·: Orvosképzés 1933. 4. 
Rosc11ák: Gyógyászat 1933. 5. 

Jak:tbovich: 1fschr. Ung. 1fcd. 1933. 6-8. 

Liebermann: 0. H. 1933. 22. 

Jáki: 0. H. 1933. 46. 
]ah1tbovich: }.fagy. Nőgyógyászat 1935. 1. 

Gidró: 0. H. 1935. 28. 
Eidös: Gyógyászat 1935. 50. 
Dub:ty: 0. H. 1938. 2. 
D:tb . ..zy: Zbl. für Chirurgie 1938. ·18. 

MAGNES!UM 
SULF. + GLUCOSE. 

J(onrád: Arch. f. Gyn. 1934. 3. 
Konrád: 0. H. 1934. 43. 

Konníd: 0. 1-1. 1935. 28. 
Lieb1nan11: 0. H. 1935. 33. 
Konrád: Lancet 1935. 2. 
Odo,: 0. H. 1935. 2. 
Berend: 0. H. 1940. 40. 

MAGNOPHYLLIN. 
(1fagn. sulf. és theophyllin.) 

D:::sinich és Paul: Klin. \Vschr. 1936. -18. 
R:t}ka: ?vfaf.>y. Nőgyógyászat 1937. 3. 

Sós és ](/instlcr: 0. H. 1938. 30. 
Bcre11d és v. Shnon: 0. H. 19·10. 40. 
J-J,tjós: Gyó!,')'ászat 19-il. 5. 
flerts:::e/111.:t11TJ: 0. H. 1941. 3·!. 
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MAGNOZON. 
(1.fagnesium perO)..")'datum.) 

Klein: Gyógyászat 1929. 40. 

Fekete: 0. H. 1941. 36. 

MIDRIVERIN. 
1fethylatropinnitrat és papaverin.) 

Biró: Gyógyászat 1931. 25. 
Hasen/eld: Gyakorló Orvos Könyvtára 

1936. 39-10. 

NEOKRESIL. 
(Kresolsulfosavas calcium.) 

Deutsch: Gyógyászat 1931. 21. 

NEOTONOCAIN. 
(P-aminobenzoyl-diaethylamino-aethanoI. 

chlorhydrat és adrenalin.) 

Liebermann: Klin. Monatsbl1itter für 

AugenheilJ..."Unde 1930. 84. 

L11m11ic;:er: Orvosképzés 1931. jún. f. 
Blatt: Orvosi Szemle 1931. 3. 

Benedek: Magyar Nőgyógyászat 1932. 3. 

Demia11: Clujul 1fedical 1933. 10. 

Hab . .-z és Konrád: 0. H. 1933. 21. 
S1efa11iu: Revista Romana 1934. 1. 

Findeisen és S;:(ÍTJ/Ó: 0. H. 1934. 41. 

Székely: 0. l"I. 1934. 3. 

R.einhorn és i\fandache: Revista Stoma

tologica 1936. 4. 

Safnu1ek: 0. H. 1937. 49. 

Theodoresc11 és Tii1nplaru: Stomato!ogie 

1937. !. 

Fekete: 0. H. 1939. 9. 

Fórizs: 0. H. 1939. 35. 

NERIANDRIN. 
(Nerium oleander glykosidái.) 

Fritz: 0. H. 1936. 41. 

Zárday: 0. H. 1938. 37. 

Binder: lvfagy. Orvosi Archivum 1938. 6. 

NEROBOL. 
(Phosphatok, lipoidok, szénhydratok, 

vitaminok, vas és calciumot tartalmazó 

idegtápszer.) 

Jf7orringe11: Der Sportarzt. 1933. 7-8. 

Stief: Orvosképzés 1934. 1. 

Ranschburg: Gyakorló Orvos Könyvtára 

1934. 34. 

NEUROTONICUM. 
(Natr. kakodylicum, natr. glycerophos

phoricum és strychninum nitricum.) 

Ujlaki: Gyógyászat 1932. 30-31. 

v. At11br11s: 0. H. 1933. 46. 
R.an.rchb1Jrg: Gyógyászat 1935. 24. 

Fóriz.r: 0. H. 1939. 35. 

NOVOCOL. 
(Guajacol phosphorsavas natrium.) 

NOVOCOLCALCIUM. 
NOVOCOLCHININ. 

!Hi11ei'1111g: 0. H. 1909. 98. 

flfo.ronyi: Orvosok L. 1910. 25. 

Kren1er: .A.rztliche Standeszeitung 

191 !. 18. 

Parssin: Gyógyászat 1912. 18. 

Balog: Gyógyászat 1912. 35. 

Eckh:1r1: \'V'ien. Kiin. Wschr. 1926. 10. 

Deutsch: Gyógyászat 1931. 21. 
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OKISTYPTIN. 
(Cotarninum hydrochloricum.) 

Dózsa: Gyak. Orvos I(önyvt. 1934. 36. 
Fekete: 0. H. 1935. 14. 

OPTI-NOKTIN. 
(Phenylaethylbarbituricum, bromisovale

rykarbamid és amidopyrin.) 

Széky: Gyógyászat 1932. 4. 
Stief: Orvosképzés 1934. 1. 

PANKREAS GLYCERIN 
LIQUOID. 

(Pankreas fermentumai.) 

i\fih:ílkovics: Orvosképzés 1937, 1. 
Nagy: 0. H. 1939. 36. 
Dóczy: Börgyógy. Ural. Vcn. Szemle 

1938. !. 

PEPSINLIQUOID. 

Gergely: 0. H. 1938. 48. 

PERHEPAR. 
(L. hormonkészítmények.) 

PRESTOCAIN 

(Cocainum novum + mcthadren.) 
Stark: Fogorvosi Szemle 1938. 12. 
HallJ'asy-Bánhegyi: Fogorvosi Szemle 

1938. 12. 
Alföldy: Gyógyászat 1938. 41. 
Geiger: Arch. i. Pharm. 1939. 1. 

Geiger: Chcm. Zbl. 1939. 15. 
Gtuzich: 0. H. 1941. 15. 

RHODANCALCO
THEOBROMIN. 

IP"eber: Therapia 1930. 21. 
Zathureczky: Gyógyászat 1931. 16. 
Dalm.-idy: Bp. 0. U. 1934. 50. 

RHODANCHOLIN. 

Schiffma;;n: Wicn. 1fed. \Vschr. 
1937. 20. 

RITOSEPT. 
(p-succinyl-aminobenzolsulfamid-phcnyJ. 

azo-2, 6-diamino-py rid in.) 

Zágon: Gyógyászat 1938. 2. 
Hencz: 1L Urol. 1938. 6. 
DóczJ-Horváth: Bp. 0. U. 1939. 3. 
Biró: Gyógyászat 1939. 31-32. 
Lini: 1L Urol. 1939. 4. 
Franki: Gyógyászat 1939. 27-28. 
Afliller: 1L Urol. 1939. 4. 
J\iinder: Orvosképzés 1939. 4. 

SALTETRAMIN. 
(Hexamethylcntetramin, natr. salicylicum, 

coffein.) 

Páil: Bp. 0. U. 1925. 40. 
Halá1z: Gyógyászat 1925. 45. 
Thurzó: Therapia 1926. 
Dóczy: 0. 1-f. 1927. 42. 
Krón: Gyógyászat 1929. 31. 
Cimoca: Praxis 1fedici 1930. 10. 
Né111eth: Gyógyászat 1930. 49. 
Imre: 0. H. 1931. 6. 
Fried és lF'eisz: Gyógyászat 1931. 18. 
Krón: Therapia 1932. 2. 
i\fiiller: Gyógyászat 1932. 33. 
He11szelman11: Thcrapia 1934. 9. 
Cortstantinescu: Rev. Rom. de Urolog. 

1936. 2. 
Hajós: 0. H. 1936. 52. 
PreiJ: Gyógyász'1t 1937. 24. 
Afinder: 0. H. 1938. 16. 

SENSIVAL. 
(Natr. biphosphoricum.) 

Fuchs és Benedek: Gyógyászat 1930. 51. 
Worringen: Dcr Sportarzt 1933. 7-8. 
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SIDEREPAR. 
(Máj, calc. glycerino phosph„ vas, man· 

gan, besugárzott élesztő.) 

Adler: Gyógyászat 1932. 42. 
Gá1pár: Gyógyászat 1933. 20. 
SJie/: Orvosképzés 1934. 1. 

SINEPAN. 
{Amidopyrin, narcotin, codein.) 

Széky: Gyógyászat 1932. 4. 
SJief: Orvosképzés 1934. 1. 

SOLVURAT. 
(Hexamethylentetramin, piperazin, natr. 

benzok„ lithium carbonicum.) 

Bíró: Therapia 1932. 11. 

STROPHOSE. 
(Strophantin, glucose.) 

Roll: 0. H. 1939. 33. 

SUBISMIN., 
(Bismuthum subsalicylicum.) 

Rajka: Magyar Orvos 1929. 10. 
Ürtnényi: Gyógyászat 1935. 2. 
Pogcíny: Bp. 0. U. 1935. 16. 
BoroJ: Gyógyászat 1935. 43. 
Beck: Thcrapia 1936. 6. 
Sch111id1: Bp. 0. U. 1937. 37. 
iHiron: Börgy. Urol. Veo. Sz. 1938. 9. 
Dóczy: Börgy. Ural. Ven. Sz. 1938. 2. 
Dóczy: Gyógyászat 1939. 50. 

SULFAPYRIDIN. 
( p-aminobenzol-sulf o-a 1 fr1 • pyrid in-amid.) 

11Iiiller: Orvost. l(özl. 1940. 5. 
Szen1khíra)': 0. H. 1940. 17. 
B.1Jsclnl'aroff: Bulgarsk:t J(lin. 1940. 4. 

Ratscheff: Bulgarska Klin. 1940. 5. 
Halász: Börgy. Ural. Ven. Sz. 1940. 7. 
Franki: 0. H. 1940. 37. 
Várady: Bp. 0. U. 1940. 43. 
LJni: M. Urolog, 1941. 5. 
i\1e/czer: 0. H. 1941. 10. 

Bodrogi: 0. H. 1941. 11. 
Dobál: Gyógyászat 1941. 15. 
Görgényi: 0. H. 1941. 29. 
Dóc::y: 0. H. 1941. 31. 
Alföldy: 0. H. 1941. 34. 
Szende: 0. H. 1941. 40. 
Dóczy: Bp. 0. U. 1941. 31. 
Daniilow: Ophtalmologie Méd. 1941. 
Simkoi·ic.r: Börgy. Ural. Vcn. Sz. 1941. 10. 
KiJs: Orvostud. Közi. 1941. 16. 

SUPRACHOL. 
(Natr. dchydrocholicum.) 

JF'eiss: Therapia 1932. 10. 
l.r1ek111z: 0. H. 1933. 22. 
Griinberger: Gyógyászat 1933. 38. 
Karl: Thcrapia 1933. 9. 
Ze111plényi: Orvosképzés 1934. 6. 
Paul: 0. H. 1935. 47. 
Erdős: Gyógyászat 1935. 50. 
Go11sege11: Wien. Klin. Wsdlr. 1935. 36. 
Zemplén)'i: V. Orvosok és Gyógyszeré· 

szek L. 1936. 3. 
Simonovits: 0. l{. 1938. 50. 
Hog)'an: 0. H. 1939. 35. 

Fa=ekas: Magy. Pathologusok Társasága 
1939. 

Engel: 0. H. 1941. 14. 

TANNOPHEN. 
(Cblormctakrcsol, tannin, formaldehyd.) 

Klein: Grógyászat 1913. 21. 

Lengyel: C!ujui 1fedical 1930. január. 
Csák: Orvosi Szen1le 1931. 3. 
Jíig)'á;;ó: 0. I-I. 1934. 6. 

. -· -------------------
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TEBEFORM. 
{Thymoljod_id, camphor, guajacoljodo

form és euca!yptol.) 

,\fiiller: Tubercu1osis 1930. 4. 

l\iiiller: Wien. 1fed. \Xfschr. 1938. 52. 

TOFAMID. 
(Phenylchinolincarbonsav, phenyl~ 

dimethyl-dimethylaminopyrazolon.) 

Dreguss: Gyógyászat 1933. 21. 

Ter11cíjgó: Gyógyászat 1933. 24. 
Deutsch: Gyógyászat 1933. 37. 
D:::sinich: Gyógyászat 1934. 17. 
Ke1111er: \Vicn. ~fed. Wschr. 1935. 11. 
Veress: Gyógyászat 1935. 17. 

Torday: Bp. 0. U. 1935. 31-32. 
El'dös: Gyógyászat 1935. 50. 
D;;1inich: Therapia 1935. 11. 
L1jos: 0. H. 1936. 20. 

Alföldy: 0. H. 1937. 18. 
D:::si11ich: 0. H. 1937. 47. 

D:::sinich: ~fagyar Urologia 1938. 2. 
Zemplén)'i: V. Orv. és Gyógyszerészek 

L. 1938. 4. 
Peleskei: Gyógyászat 1939. 23. 
Nemes: Gyógyászat 1939. 43. 

TONOCHOLIN B. 
( Acetylcholinbromid.) 

ilfarkovit1: 0. H. 1932. 52. 
Benedek: 0. H. 1934. 51. 
Vaida: 0. H. 1934. 15. 
Biichler; 0. H. 1935. 12. 

Alarkovits: 0. H. 1935. 13. 
Horvai: Therapia 1935. 8. 

Biichler: 0. H. 1935. 29. 
Basch: 0. H. 1935. 34. 
Erdös: Gyógyászat 1935. 50. 

Sch:rf/Jer: 0. H. 1935. 10. 

GuiJ1: 1fed. Klin. 1936. 11. 
SiiJnegi: Gyógyászat 1936. 22. 

Rri::gh.-r-Vá/J: 0. H. 1936. 13. 

So111ogyi-Honí11yi: 0. H. 1936. 18. 

Lederer: 1'.fagy, Orvosi Arch. 1936. 6. 
Grosz: Gyógyászat 1936. 37. 
Khs: 0. !-!. 1936. 50. 

Wollek; 0. H. 1937. 19. 
J<..TJ11zc1h: 0. H. 1937. 9. 

Kun:r: 0. H. 1937. 18. 

Zárday: lvf:.igy. Orvos 1937. 1. 

Pap: Gyógyászat 1937. 14. 

11fés::áro.r: 0. H. 1937. 32. 

V církon)'i: Gyógyászat 1938. 2. 

Z:írday: 0. H. 1938. 37. 

Wolfok: 0. H. 1938. 40. 
Dóc;;y: Bp. 0. U. 1938. 20. 

K:dcs.-ír-L1jtaNiry: 0. H. 1939. 5. 
L:jt.'lváry: Gyógyászat 1939. 10. 

Kulcsár: Gyógyászat 1939. 51. 
Kulcsár: 0. H. 1939. 4. 
Bélteki: 0. H. 1940. 28. 

TOPHOSAN. 
( Phenylchi nol incarbonsav.) 

FHchs: Gyógyászat 1926. 12. 
Kétly: Orvosképzés 1927. 3. 

Harsán)'i: Tuberculosis 1930. 1-2. 

Virágh: Honvédorvos 1930. 8. 

SchmidJ: Pra.--..:is lvfedici 1930. 12. 

Bilhei: Orvosképzés 1931. jún. f. 
Korossy: Bp. 0. U. 1932. 44. 

Csépai: 1funkaümli Szemle 1933. 7-8. 
Silnicska: Bp. 0. U. 1934. 23. 

Simicska: Bp. 0. U. 1934. 23 

Teveli: 0. H. 1934. 36. 

Pap: Bp. 0. U. 1934. 54. 
Zimányi: 0. 1-L 1935. 2. 
Torday: Bp. 0. U. 1935. 31-32. 

VtÍ!ltOJS)',' 0. H. 1936. 45. 

Benedek: Gyógyászat 1936. 22. 

18 
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TOPHOSANYL. 
(Phenylchinolincarbonsavas natrium és 

salicylsavas natrium.) 

Takács: 0. H. 1925. 14. 
Kukulievic: Fortschritte der landvlirt· 

sch:ift 1926. 5. 

Rohrböch: 0. H. 1226. 39. 
Kétly: Orvosképzés ·1921. 3. 
Reich: Magy. OrvoS; 1927. 5. 
Nagyfalusi: Gyógrászat 1927. 18. 
Deutsch: Gyógyászat 1927. 45. 
Kémeri: Dermatolog_ia 1929. 1. 

T öröl1: Honvédorvos 1929. 8. 

Dóczy: 0. H. 1930. 14. 
Vajd:t: 1{ed. I<lin. 1930. 36. 

Róth: 0. H. 1930. 45. 
Schmidt: Praxis 1fedici 1930. 12. 

P.1p: Orvosképzés 1931. jún. külön füz. 

ZemplénJi: 0. H. 1932. 4. 
Ber110/áh és Vi:::er: 0. H. 1932. 21. 
Baráth: Orvosképzés 1932. 5. 

iHarko:iilJ; 0. H. 1933. 5. 

Sin1icska: Bp. 0. U. 1934. 23. 

Fésiis: 0. H. 1934. 14. 
S:::e111kir/rlyi: 0. H. 1934. 26. 
Engel: Gyak. Orvos Könyvt. 1935. 37. 
S::e111királyi: Börgyógy. Urol. Ven. Sz.. 

1935. 4. 
Torday: Bp. 0. U. 1935. 31-32. 

Buday: 0. H. 1936. 30. 
Benedek és Th11r::ó: Gyógyászat 1936. 22. 

iHihálko1•ics: 0. H. 193 7. 20. 

TRIAMID. 
(11ethylacetyldimethyloxyamylphenyl

hydrazin.) 

D:uóczhJ: 0. I-I. 1931. 51. 
Klein: Gyógyászat 1932. 12. 
Torday: Bp. 0. U. 1932. 17. 
S::ékelJ: 0. H. 1932. 39. 

V ASOBROMAN. 
(Theobromin, papaverin, bromisovaleryl

carbamid.) 

lriansfeld: 0. H. 1935. 40. 
Czonic::er: Orvosképzés 1936. 2. 
Schaf/la: 0. H. 1936. 10. 
Várkonyi: Gyógyászat 1938. 2. 
Szende: Orvosképzés 1938. 4. 
Plenc::11er: Bp. 0. U. 1940. 7. 

VASOJOD. 
(I<olloidalis jód.) 

Seev1an11: Gyógyisz:it 1936. 27-28. 
Ne1nes: 0. H. 1936. 51-52. 
Bochkor: 0. H. 1937. 16. 
Baráth: 1fagy. Orvos 1938. 1. 

Böhm: Börgy. Urol. Ven. Sz. 1938. 8. 
Sch.1//la: 0. H. 1938. 48. 
Cser: Börgy. Urol. Ven. Sz. 1939. 5. 

VEROPYRON. 
(Diaetbylbarbitursav és dimethylamino

pheny Idimethyl pyrazol on.) 

Széky: Gyógyászat 1932. 4. 
Jf/eichher::: Gyógyászat 1933. 18. 
Ghidrai: Clujul 1.fedical 1933. 5. 
Torday: Gyakorló Orvos KCinyvt. 

1933. 32. 
Stief: Orvosképzés 1935. 1. 

J\tu1ch: British. 1-fed. Journ. 1935. 
B,irtin)·: Clujul 1fedical 1935. 10. 

VISCADYL. 
(Viscum album kivonata.) 

Klein: Gyógyászat 1930. 4. 
Klein: Gyó!,')':ÍSzat 1930. 22. 
Zathurec::ky: Gyógy:ísznt 1931. 16. 
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1906 
1906 

. 1907 

1907 
1908 
1908 

1908 

1908 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár R. T. szabadalmai 

és azok ismertetése orvosi szempontból. 

35573 Eljárás lecithin-albuminat előállítására. 

35574 Eljárás jód- és bromlecithin előállítására. 

39634 Eljárás acetylsalicylsav halogen származékainak előállí
tására. 

39647 
41732 
41741 

41742 

Eljárás a para·nucleinsav sóinak előállítására. 

Eljárás a brom- és jódlecithin előállítására. 
Eljárás acetlylphenolcarbonsavak alkalisóinak előállítására. 

Eljárás phenolok és phenolcarbonsavak olajszerű acetyl
vegyűleteinek előállítására. 

Eljárás a dibrom-beta-oxy-naphtoesavas bismuth előállí
tására. 

1909 45 380 Eljárás az acetylphenolcarbonsavak alkalisóinak előállí-

1909 
1910 
1910 

45892 
49104 
50295 

tására. 

Eljárás savanyú guajacolphosphatok sóinak előállítására. 

Eljárás aminoguajacolphosphorsav sóinak előállítására. 
Eljárás állandó chlormetakresol szappanoldatok előállí

tására. 

1911 50948 Eljárás szilárd fertőtlenítő szer előállítására parachlor-
metakresolból. 

1911 52307 Eljárás az acetylphenolcarbonsavak alkalisóinak előállítá-
sára. 

1911 52723 Eljárás a lecithin vastartalmú vegyületeinek előállítására. 
1911 52724 Eljárás az acetylsalicylsav alkaliföldfémsóinak előállítá-

sára. 

1911 53430 Eljárás diuretikus hatása vegyületek előállítására. 
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1912 

1912 

1912 
1912 

1913 

1913 

1913 
1914 
1914 

1914 

1914 

1915 

1915 
1915 

1916 
1921 
1922 
1926 

1927 

1928 
1930 

55539 

55841 

56146 
58338 

59268 

60880 

61823 
62798 
63619 

63619 

65245 

66507 

66990 
68643 

70279 
79205 
79789 
91580 

93228 

95710 
99212 
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Eljárás új altatószerek előállítására bromisovaleriansav-· 

nak hypnotikus hatású komponensekkel való kombiná, 
lása révén. 

Eljárás bydrogenperoxyd organikus anyagokkal alkotott 
tartós vegyületeinek előállítására. 
Eljárás az acetylsalicylsav calciurnsójának előállítására. 
Eljárás a digitalis hatóanyagainak vízben oldható alakban 
és saponin anyagoktól mentes állapotban való előállítá

sára. 

Eljárás bromozott fahéjsavas glycerinesterek előállítá

sára. 
Eljárás hydrogenperoxydnak organikus anyagokkal alko
tott tartós vegyületeinek előállítására. 

Eljárás a guajacol rézsóinak előállítására. 

Eljárás az acetylsalicylsav rnagneziumsójának előállítására. 

Eljáráshydrogenperoxydnak organikus anyagokkal alko
tott tartós vegyületeinek előállítására. 
Eljárás bydrogenperoxydnak organikus anyagokkal alko
tott tartós vegyületeinek előállítására. 

Eljárás bydrogenperoxydnak organikus anyagokkal alko
tott tartós vegyületeinek előállítására. 
Eljárás bydrogenperoxydnak organikus anyagokkal alko
tott tartós vegyületeinek előállítására. 
Eljárás jódtartalmú pajzsmirigy készítmény előállítására. 
Eljárás gyógyszerül használt therapeutih.-us hatóanyagok 
előállítására finoman porított szén segítségével. 

Eljárás fertötlenítő szerek előállítására. 

Ejárás az acetylsalicylsav alkalisóinak előállítására. 

Eljárás tápcukor előállítására. 

Eljárás jódtartalmában a normalisnál gazdagabb és hat:í:

sosabb thyreoidea készítmény elöállítására. 

Eljárás phosphatid-alkaloida fémtartalmú vegyületeine~ 

elöállítására. 

Eljárás vércukorcsökkentö anyag előállítására. 

Peroxydokat bontó nagy aktivitású katalyzator és eljárás 

annak előállítására. 

1930 99938 

1930 101049 
1930 101105 
1930 101262 

1931 103319 
1931 103352 

1931 103433 

1932 104996 

1932 105653 

1933 107001 

1933 108773 

1933 108839 

1935 112290 
1936 113855 

1937 115893 
1937 115894 

1937 116894 

1937 117216 

1937 117519 

1938 117667 

1938 117668 
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Eljárás organikus savak előállítására különösen gyógyá· 
szati célokra. 
Eljárás tiszta glykosidok vizes oldatainak előállítására. 
Eljárás diphenolisatin előállítására. 

Eljárás az insulin ismert vércukorcsökkentö hatásán~k 

emelésére. 
Eljárás organikus savak előállítására. 

Eljárás a hasnyálmirigy hatékony alkatrészeinek kiterme
lésére. 
Eljárás peroralisan hatékony vércukorcsökkentő anyag 
előállítására. 

Eljárás állandó organikus szilárd hydrogenperoxyd ve
gy'lletek előállítására. 
Eljárás végbélkúpok alakjában adagolt gyógyszerek haté
konyságának fokozására. 
Eljárás kenőcs alakjában alkalmazott gyógyszerek haté
konyságának fokozására. 
Eljárás hashajtó hatású gyógyszerkészítmények előállí

tására. 

Eljárás az agyfüggelék elülső lebeny ivari hormonjainak 
vagy ezekkel azonos hatású hormonoknak elválasztására. 
Eljárás lemezek előállítására gyógyászati célokra. 
Eljárás az aether oldhatóságának növelésére injectiórn 
alkalmas szerves oldószerekben. 
Eljárás acetylcholinsók előállítására. 

Eljárás insulingyártás céljaira felhasználandó hasnyál. 
mirigyek konzerválására. 
Eljárás hím sexualhormonszármazékoknak előállítására 

és tisztítására. 

Eljárás hypophysis gonadotrop hormonját tartalmazó 
oldatok stabilizálására. 
Eljárás tüszőhormon és tüszöhormonszármazékok vizes 
.oldatainak előállítására. 

Eljárás follikularis horn1onszármazékok előállítására és 
tisztítására. 

Eljárás a tüszőhormon koncentrált oldatainak előállítá· 

sára. 
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1938 117670 Eljárás gyógyászati célokra alkalmas aromás sulfamidok 
oldatainak előállítására. 

1938 118217 Eljárás hexamethylentetramin-glykonsav stabil oldatai
nak előállítására. 

1938 119452 Berendezés elektrolytikus folyamatok kivitelezésére. 
1938 119573 Eljárás állati szervkészítmények hatékonyabb alakban való 

előállítására. 

1939 120106 Eljárás telített sterinek és epesavak, valamint azok szár
mazékainak előállítására. 

1939 120724 Eljárás aromás aminosulfamidok polycarbonsavakkal ké
pezett félamidjainak előállítására. 

1939 121002 Eljárás allylcarbamid vízben oldódó higanyszármazéká
nak előállítására. 

1939 121185 Eljárás biologiailag hatékony tobozmirigykivonat tisztí
tására. 

1939 121388 Eljárás vízben gyengén, savas vagy lúgos közegben nehe
zen oldódó hypophysis hormon oldatba vitel<'.re. 

1940 122853 Eljárás olajokban oldható szerves bismuthsók elŐállítá
sára. 

1940 123023 Eljárás telítetlen sterinel::, epesavak, vagy azok származé
kainak előállítására. 

1940 123574 Eljárás telített sterinek, epesavak, vagy azok származékai
nak lebontására kettős anódtérben történő elektrolyzissel. 

1940 123811 Eljárás helyi érzéstelenítő és érszűkítő anyagokat tartal
mazó stabil oldat előállítására. 

1940 124475 Eljárás aromás aminosulfamidok polycarbonsavakkal ké
pezett fél amidjainak előállítására. 

1940 124476 Eljárás a ciklopentanopolyhydrophenantren sorozatba 
tartozó telítetlen ketonalkoholok előállítására. 

1940 125398 Eljárás ergometrin előállítására. 

1941 127536 Eljárás oestrogen hatású diphenylhexenszármazékok elő
állítására. 

• 1941 127660 Eljárás cholestenon illetve halogén származékainak elő

állítására. 
1941 128030 Eljárás progesteron (corpus luteum hormon) előállítá

sára. 
1941 128285 Eljárás telítetlen sterinek előállítására. 
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1941 128824 Eljárás sterinsorba tartozó alkoholok előállítására. 
1941 129238 Eljárás a 4,4'-dihydroxy-alfa-beta-diaet.hylstilben szerves 

savakkal alkotott estereinek előállítására. 

1939 R-7443 Eljárás gyógyászati célokra alkalmas, az aromás gyökben 
hydroxyl gyökkel helyettesített simmetrikus diaryl
dialky 1-aeth y len-vegyületek előállítására. 

1941 R-8110 Eljárás 2-methyl-1,4-naphto-hydrochinon esterek és ezek 
vízben könnyen oldódó sóinak előállítására. 

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár R. T., mint ebből az össze
állításból látható, sok fontos szabadalommal biztosítja készítményeinek 
előállítását. Nem célunk itt a felsoroltakat mind ismertetni, az sem, hogy 

azt a fáradságos munkát, sokirányú kémiai, pharmakológiai és biológiai 
kísérletet leírjuk, ami a szabadalmi eljárások kidolgozásához szükséges, 
hanem csupán orvosi szempontból röviden akarjuk összefoglalni azokat, 
amelyek gyógyászati fontossággal, jelentőséggel bírnak. A könnyebb át
tekinthetőség céljából csoportokba foglaltuk azokat a szabadalmi ismer
tetéseket, amelyek közös therapiás jelentöségüek. 

V1ZBEN OLDHATÓ SALICYLK.llSZlTMliNYEK. 

A salicylsav erjedést és rot.hadástgátló hatását régen felismerték. Rég
óta használják az ízületi rheumatizmus specifikumaként. Azonban minél 

gyakrabban alkalmazták, annál többször jutottak érvényre nem kívánt, kel
lemetlen mellékhatásai. Elsősorban helyi hatása miatt a gyomornyálkahártya 
izgalmának megfelelően émelygést, gyomorégést okozott; nagyobb adagok
ban hányást. Az egyszerre nagyobb mennyiségű salicylsav felszívódása miatt 
fülzúgás, nagyotthallás, a központi idegrendszer részéről izgalmi, majd bódu
lati tünetek, izgatottság, szédülés, látászavarok, deliriumok jelentkeztek. Sok 
esetben kínzó dyspnoe lépett fel. A veseizgalom jeleként rövid ideig tartó 
diurezis, albuminuria, nem ritkán cylindruria volt észlelhető. Bár ezek a tüne
tek múlóak voltak, a szer adagolásának abbahagyásakor megszűntek, mégis 
megnehezítették a szabad salicylsav belső alkalmazását. A korán felismert 
előnyös gyógyító ( antipyreticus, analgeticus, diaphoretikus, antirheurnatikus 
és cholagog) hatás miatt indult meg a kutatás abban az irányban, hogy a 
salicylkomponens néll..iilözhetetlen hatását megtartó olyan készítmények legye-
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nek előállíthatók, amelyek a káros, kellemetlen mellékhatásoktól mentesek. 
Az első próbálkozások, a salicylsav (orthom,)'benzoesav) alkalisóinak alkal
m12ása, nem váltak be. A natriumsalicylicumból a gyomorsósav hatására 
könnyen és nagy mennyiségben szabadult fel a szabad sav s így mind a 
helyi, mind a távolhatások nem kívánt tünetei éppen olyan fokban érvényre 
jutottak, mint volt észlelhető az acidum salicylicum alkalmazásakor. Ered
ményesebbnek ígérkeztek a salicylesterekkel végzett kísérletek. Salicylester 
sokféle variációban állítható elő. Az esterképzés történhetik a carbOJ,)'lgyökön, 
amidőn annak hydrogenjét helyettesítjük all.)'lgyökökkel, miáltal a C„H.,OH. 
COOH vegyületből methyl-, aethyl-, metha>.)'-, monog)ykoll- stb. salicylat 
keletkezik (C,H.,OH.COOCH,; C,H,OH.COOC,H, stb.); a behelyettesítés 
történhetik phenylgyökökkel, amidőn a phenyl-, naphtol-, guajacol-, acetpara
amidophenol-salicylat (C„H., OH.COOC,H,; C,H., OH.COOC,H, OH; stb.) 
nyerhető. Történhetik az esterképzés a salicylsav hydroxylgyökén, ebben az 
esetben az OH gyök hydrogenjét kell helyettesíteni savgyökökkel. fgy képez
hető az acetylo-, salicylo-, methylcitromsavas, borostyínkősavas-, stb. salicyli
cum (C,H.,COOH.0.CO.CH,; stb.). A sok előállított vegyület közül a 
kívánt követelményeknek legjobban az acetylester felelt meg. Bár az acidum 
acetylosalicylicum lényeges haladást jelentett a salicyltherápiában, még ez 
sem mentes a kellemetlen mellékhatásoktól. Vízben nagyon rosszul oldódik, 
ásványi savak, így a gyomorsósav hatására is, szabad sa[icylsav hasad le belőle, 
érzékenyebb, legtöbbször hyperacid betegeken gyomorégést okoz. Hvolhntása 
bizonyos fokban ldilönbözik a natrium salicylicumétól. Kétféle alakban szí
vódik fel. Egy kis hányadából a gyomorsósav hatására lehasad salicylsav, ami 
a bélbe jutva mint natriumsó, a megmaradt része lipoid oldhatóságánál fogva 
változatlanul, mint acetylsalicylat jut a keringésbe. Ez adja magyarázatát 
annak, hogy a salicylsav acetylestere erősebb centralis hatásokkal rendelkezik, 
mint a salicylsav. Az acidum acetylosalicylicum előnyös hatását fokozni lehet 
és egyben hátránya teljes mértékben kiküszöbölhető a vízben oldható sóinak 
alkalmazásával. Vízben oldható sóinak előállítását a 39634, 41741, 41742, 
45380, 52307, 52724, 56146, 62798 és a 79205 számú szabadalmak védik. 
Lithiumsója, hydropyrin néven kerül forgalomba. 95% acetylsalicylicumot 
tartalmaz, fehér szagtalan por; a gyomrot nem terheli; a bél gyorsan resor
beálja, csakhamar bejut a véráramba s mintegy félóra mulva már a vizelet
ben kimutatható. Syruppal ízesítve gyermekeknek minden nehézség nélkül 
adható. Hatisa a natrium salicyiicuménál gyorsabb, mellékhatásai az acidum 
acetylosalicylicuméhoz viszonyítva enyhébb~k. Az acetylsavas magnesium 

-----~-------- ~----~- -

SZABADALMAK 233 

( ueohydro pyrin) vízben szintén könnyen oldódik, oldata teljesen átlátszó, 
kissé kesernyés, de nem kellemetlen. Kevésbé mérgező, mint a natrium
salicylicum. A salicyltherápiában a legnagyobb haladást az acidum acetylo
salicylicum calciumsójának előállítása jelentette. Ez már teljesen kikiiszöböli 
a kellemetlen mellékhatásokat és a meglévő előnyös hatásokat fokozza, sőt 
calciumtartalmánál fogva egyesíti magában a calcium ion hatásának előnyeit 
is. A calcium acetylosalicylicurn, védett néven kalviopyrin, vegyileg di-acetyl
salicyl-calcium. Szerkezeti képlete CH,CO.O.C,H,COO-Ca-OOC.C,H.,O. 
CO.CH,. Fehér, vízben könnyen oldható, kristályos szagtalan por; gyorsan 
resorbeálódik, fájdalomcsillapító, hőcsökkentő és egyéb hatását gyorsan fejti 
ki. A salicylsav komponensnek lobgátló, láz- és fájdalomcsillapító hatását 
a benne foglalt calcium lényegesen fokozza; az idegingerlékenységet csök
kenti; salicylsav csak a bélben hasad le belőle, így a gyomrot egyáltalán nem 
izgatja. Az irodalomban nagyon elismert készítmény és nemcsak az európai 
kutatók, hanem a tengerentúli orvosok előtt is megbecsült szer. 

SZILÁRD HYDROGENPEROXYD. 

A hydrogenperoxyd fontos, veszélytelen, nem mérgező desinficiens. 
Nemcsak mint desinficienst hanem desodoransként is használják a sebek 
öblítésére, tamponálására, 0

1

daszáradt kötések, varok leválasztására, továbbá 
száj. és toroköblögetőnek ajánlható. A folyékony hydrogenperoi.)'d tárolása 
azonban nagy óvatosságot igényel, hosszabb állás után elveszti hatását, 
o:-..11genjét leadva egyszerűen víz marad az üvegben. Ezért a hydrogenperoxyd 
alkalmazásában nagy haladist jelentett a szilárd alakb10 történt előállítása. 
A hydrogensuperoxydnak és carbamidnak szilárd vegyülete hyperol néven 
kerül forgalomba. Előállítását az 55841, 60880, 63619, 63620, 65245, 66507 
és a Í04996 számú szabadalom védi. Képlete CO/NHj,H,O,. Hydrogen
pero:-..1'dtartalma mintegy 3 5 % . l\,.sványi sókat, anorganikus savakat nem tar
talmaz. Allandó vegyület. Szagtalan, vízben m:ír szobahőmérsékleten könnyen 
oldódik. Előnye, hogy mindig a pillanatnyi szükségt~l megkívánt tetszés
szerinti mennyiségben és töménységben, friss, megbízható hatású hydrogen
pero"J'doldat készítésére alkalmas. Alkalmazása gazdaságos. Egy tabletta (1 g) 
hyperol 10 ccm vízben oldva 11 ccm 3%-os hydrogenhyperoxyd oldatot ad, 
melynek bakteriumölő hatása teljesen megegyezik az l:o/a-os sublimat oldat 

1 
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hatásával. A hyperol nemcsak oldatban, hanem porban és kenőcsben is alkal

mazható. Más desinficiensekkel szemben előnye, hogy teljesen ártalmatlan, 

nem mérgez; igen hatékony; kiütést nem okoz és a bőrt nem támadja meg; 

a sarjképződést elősegíti s a bűzös, gennyes, fertőzött sebeket feltisztítja. 

A fejlődő oxygen a sebből a gennysejteket a felszínre hozza és a sebben 

lévő szövetfoszlányokat, levált álhártyákat magával ragadja, ilymódon a sebet 

alaposan és kíméletesen kitisztítja. Alkalmas az erősen tapadó kötéseknek 

vérzés és fájdalom nélküli eltávolítására. Ilyenkor célszerű 6% hyperol 

2% H,0,) oldatot a kötésre önteni, .ezáltal a kötés és a tamponok fel

lazulnak és könnyen eltávolíthatókká lesznek. Ebben a koncentráci.óban már 

érvényre jut a hyperol vérzéscsillapító hatása is. !gy a seb könnyebben át

tekinthetővé válik. A fogászatban nél1.-ülözhetetlen. A száj ápolására az teszi 

alkalmassá, hogy a keletkező oxygen által okozott habzás mechanil.-usan tisz

títja a fogakat és olyan részekhez is eljut, amelyekhez fogkefével nem lehet 

hozzájutni. Színtelenítő hatásánál fogva fehéríti a fogakat. Veszélytelensége 

miatt toroköblítő gyanánt gyermekeknek is adható, mert ha le is nyel vala

mit a folyadékból, semmi kárt nem okoz. A hadisebészetben való kitiinö 

alkalmazhatóságáról az 1914-es világháború tapasztalatai tesznek bizonyságot. 

Hyperollal történt behintés mellett a sebfelület friss, csaknem váladékmentes 

maradt. A kötések könnyen levehetők voltak. A sebfertőzés csaknem mini

mumra csökkent és a gennyedések, phlegmonek általában jóindulatúan foly

tak le. A sebtisztulást elősegíti és főleg az anaerob bacteriumok okozta élet

veszélyes gázphlegmonek esetén a fertőzés tovaterjedését meggátolta. 

LECITHINK1lSZ!TMl1NYEK. 

A lecithin, mint glycerinphosphorsav ester a központi idegrendszer 

és a máj anyagcseréjében fontos szerepel tölt be. A máj feltűnően sok 

lecithint tartalmaz. Kísérletileg bizonyítható, hogy úgy ez, mint a cholin, 

betain, valamint a nyers pankreasban előforduló lipotrop anyagok a máj 

zsíros infiltratióját gátolják. A lecithin védi a májat a különböző 

ártalmakkal szemben. Cirrhosisban a máj lecithinben szegény. A 

lecithin, mint lopoid a sejtfalak lipoidjaiban oldódva, akadály nélkül halad 

keresztül a sejtfalon, ezért minden olyan anyag, mely lecithinben van oldva, 
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va{!;'/ lecithinnel vegyületet alkot, nagyrészt minden vegyi változás nélh.iil 

kerül a sejtek belsejébe. Ezen tulajdonsága miatt a lecithin l.iilönböző gyógy

anyagoknak fontos vivő anyaga. l1rthető, hogy a therápiában nagy jelentő

ségre tett szert a tojásból előí11ított lecithin és a 1.iilönböző lecithinnel képe

zett készítmények alkalmazása. Előállításukat a 35573, 35574, 41732 és az 

5 2723 sz{unú szabadalom védi. A bromlecithin legnagyobb része változat
lanul szívódik fel. l(linikai vizsgálatok szerint a vörösvérsejtek számát sza

porítja, a testsúlyt növeli; neurasthenia, hysteria, a sexualis sphera zavarai 

és haemikrania esetén nemcsak a brom, de a lecithin tartalmánál fogva is 
előnyös hatású. A táplálkozás javul, az erőbeli állapot és a közérzet javul. 

Sexualis neurasthenia, pollutio, ejaculatio praecox, spermatorrhoea esetén 

nemcsak a kóros túlingerlékenységet csökkenti, hanem a szervezet lecithin

veszteségét is pótolja, Gyomortünetet nem okoz, mert a brómot organikus 

kötésben tartalmazza. A jódleciJhin tulajdonképeni specifikus hatása a jódé

val egyezik. A jódalkaliikkal szemben legfontosabb előnye, hogy a gyomrot 

nem izgatja, mert a gyomorban jód nem válik szabaddá. Ez a hasadás a 

szervezetben lassan, e{!;'/enletesen történik, miáltal tartós hatást biztosít. Elő

nyös, amidőn a jódhatás mellett a szervezet roborálásáról is kell gondos

kodni. A vastartalmú lecithinkészitmények közül a ferrobront!ecithin és a 

ferrojódlecithin váltotta be legjobban a hozzáfűzött reményeket. Előbbi külön

böző gyengeségi állapotok, reconvalescentia, vérveszteség esetén vált be, 

amidőn a brornlecithin roboráló hatását a vas a vérképző szövetek izgató 

és a haemoglobinképződést elősegítő hatása útján előnyösen kiegészíti. Utóbbi 

a vas~ és a jódtherápia javallati területét egyesíti magában. Előnyös, amidőn 

a jód specifil.-us hatását vérképző, stimuláló hatással kell összekapcsolni. A 

calcit11n tartal1111í lecithin készítmények e{!;'/esÍtik magukban a lecithin, a bróm, 

illetve a jód hatásait a calcium előnyös hatásaival. A lecithin készítmények 

gyakori alkalmazhatóságáról számos közlemény számol be. 

GUA JACOLK.l1SZITMJ1NYEK. 

A légzőutak betegségeinek kezelésében fontos a guajacol. Kellemetlen 

íze, helyi izgató hatása azonban megnehezítette az alkalmazását. Ezeket a 

hibákat teljesen kiküszöböli a novocol néven forgalomba hozott készítmény, 

mert a benne foglalt guajacolphosphorsavas natrium a gyomron változatlanul 
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halad keresztül, így gyomorzavarokat, kellemetlen mellékhatásokat nem okoz. 
A bélből könnyen felszívódik. A bronchusok nyálkahártyáján kiválasztódva 
desinficiál és az expectoratiót erélyesen fokozza. A guajacolphosphorsav cal
ciurnsója novoco/calci111n néven kerül forgalomba és egyesíti magában a 

guajacol és a calcium hatásait. Caiciumtartalmánál fogva antiexsudativum 

és antispasmodikum. Hatása előnyös főként chronikus bronchitis esetén. 
Görcsoldó hatása baktericidiájával együtt a specifH„i.ls és a secundaer toxicus 
diarrhoeák esetén, mint antidiarrhoeicum érvényesül és fejt ki erélyes hatást. 

A guajacolphosphatok l..-iilönböző sóinak előállítását a 45892, 49104 és a 
61823 számú szabadalmak védik. 

ACETYLCHOLINBROMID. 

Az acetylcholinsók és származékaik a gyógyászatban elterjedten hasz
nálatosak. Az acetylcholinchlorid igen hygroskopikus, könnyen elfolyósodik 
és igen könnyen lehasad belőle az ecetsav komporiens, miáltal hatása száz. 

ezerszerte gyengébbé válik. Hosszas kísérletezések> után kitűnt, hogy az acetyl
cholinbromid nehezebben bomlik és hatástanilag teljesen megegyezik az 
acetylcholinchlorid jól ismert hatásaival. Ez a stabil acetylcholin tonocholin B 

néven kerül forgalomba és előállítását a 115893 szimú szabadalom védi. 

ERGOMETRIN. 

Ismeretes, hogy az anyarozs (secale cornutum) a vízben rosszul oldódó 

ergotoxin és ergotaminon kívül vízben aránylag jól oldódó alkaloidákat is 
tartalmaz. Ez utóbbiak felfedezését sokáig hátráltatta az a körülmény, hogy 
belőlük az anyarozs csak igen kis mennyiséget tartalmaz. 1935-ben sikerült 
Dudley-nek az egyik vízben oldódó alkaloida ell..iilönítése, melyet ergomet
rinnek nevezett el. Az általa leírt anyaggal végzett és az orvosi irodalom· 

ban közzétett klinikai kísérletek szerint az ergometrin több olyan tulajdon
sággal rendelkezik, melyek a vízben nehezen oldódó anyarozs alkaloidák 
mellett vagy azok helyett, alkalmazását a szülészetben és a nőgyógyászatban 
indokolják. Igy azt tapasztalták, hogy a gyomor-béltractusból, szájon át ada
golva, könnyen felszívódik és igen gyorsan kifejti h1tását. Az anyarozs 
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régebben elkülönített hatóanyagaival ellentétben mérgező hatása lényegesen 
kisebb. Űszkösödést, illetve arra való hajlamot kevésbé okoz. Vérnyomás
emelő hatása alig van, az adrenalin reactiót nem függeszti fel, legjellegzete· 

sebb hatása, hogy az uterus egyenletes és ismétlődő összehúzód.ísát már igen 

kis adagokban erőteljesen fokozza. Peroralis alkalmazáskor hatását 4--5 perc 
mulva kifejti. Célszerűen kombinálható a secale vízben rosszul oldódó alka· 
loidával és az így nyert készítmény tökéletesen megfelel a várt követelmé· 

nyeknek, amennyiben gyors, tartós és biztos hatást eredményez. A 125398 

számú szabadalmi eljárás lehetővé teszi előállítását még akkor is, ha a ki· 

indulási anyarozs ergometrin tartalma igen alacsony, mint ez a Középeurópá· 

ban (Magyarországon, Lengyelországban) gyüjtött anyarozsokban legtöbb

ször előfordul. 

HIGANYTARTALMú DIURETIKUM. 

A szerves higanyvegyületek között találhatók olyanok, melyek kifeje
zett diuretikus hatással rendelkeznek és viszonylag alig mérgezők. Irodalmi 

adatokból ismeretes, hogy számos aromás vegyület, mely az oldalláncban 

telítetlen kötést tartalmaz, higanyfelvétellel alacsony toxicitású diuretikus 

hatású szerves vegyületté alakítható át. \Tizsgálataink során s!került olyan 

vízben oldódó telítetlen alifás vegyületet előállítani, melynek higanyszárma
zéka erős diuretikus hatást fejt ki. Ez az eddig ismeretlen vegyület az allyl-, 
succinylcarbamid (CH, :CH.CH,NH.CO.NH.CH,.CH,COH). Fehér, tük
ben kristályosodó anyag. Könnyen átalakítható oxy-oxymercuri-allyl-succinyl
carbamiddi, mely 44--46%-ig higanyt tartalmaz. Theophyllinnel kombinálva 
erélyes és egyenletes diuretikus hatású. Therápiás adagban nem toxicus. 

Injectióban alkalmazva fájdalmatlan. Hatására a vizelettel kiürülő folyadék 
és konyhasó mennyiség lényegesen fokozódik. Ezzel együtt a klinikai kór~ 

kép javul, a kóros vízgyülemek eltűnnek; a testsúly csökken; a légzés meg
könnyebbül. Mint diuretikum alkalmazható a keringés elégtelenségéből szár
mazó kóros vízgyülemek lecsapolására, májbetegségekhez társuló vizenyő, 

vcseeredetű oedemák, transsudatumok, cxsudatumok és elhíz\ís kezelésére. Az 

egyéb higanyos diureticumokhoz hasonlóan· nemcsak renalis, hanem extra· 

renalis úton is fokozza a diuresist. A szövetekből mobilizálja a konyhasót. 

Epesavak, mint a sllprachol fokozza hatását. A készítmény dil11rge11 néven 

kerül forgalomba és a 121002 számú szabadalom védi előállítását. 
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DIGITALIS. 

A sikeres digitalis therápiához szükséges, hogy a készítmény olyan 
formában álljon rendelkezésünkre, mely a hatóanyagokat állandó és pontosan 
ismert mennyiségben tartalmazza és a káros hatású mellékanyagoktól mentes. 
Ezt a kettős célt iparkodtak megközelíteni azokkal a kísérletekkel, melyek
ben a digitalis tiszta hatóanyagait próbálták előállítani. Ezt legjobban a 
digitalis lanata isomorph kristályosítható glykosidáival lehetett elérni. A lanata 
genuin glykosidái, az A-, B. és C-digilanidok stabil, jó készítmény,ket szol
gáltattak. A belőlük készült gyógyszer saponinmentes, melynek előnye, hogy 
a gyomor jól tűri, bélizgalmat nem okoz és teljes digitalis hatást fejt ki. 
A saponinmentesített tiszta glykosiclákat tartalmazó készítményünk adiga11 
néven kerül forgalomba és előállítását az 58338 számú szabadalom védi. 
Gyorsan szívódik fel; hatékonyságát a tiszta genuinglykosidák teljes mennyi
ségben biztosítja, amit mindenkor biológiai értékmeghatározással még ldilön 
ellenörizünk. Hatástani erösségében a hivatalos és forgalomban lévö digi· 
talis készítményekkel teljesen aequivalens. A digitalis összes alkotórészeit 
tartalmazó összetétel állandó, mindig egyforma erösségü, így pontosan ada
golható. A zavaró gyomor-béltünetektől teljesen mentes. Digitalis lanata 
glykosida tartalminál fogva kevésbbé kumulálódik, mint a purpurea készít
mények, de hatását gyorsabban fejti ki. Digitaliskúrák megkezdésére alkal
mas. Számos irodalmi adat bizonyítja a szer tisztaságát és a meliékhatásoktól 
való mentességét. 

MElHADREN. 

Ismeretes, hogy a helyi érzéstelenítők, mint a p-amino-benzoe.diaetyl
amino-aethanol hatása lényegesen fokozódik, ha azok oldata érszűkítő hatású 
anyagot (adrenalin) tartalmaz. Ismeretes továbbá az, hogy az adre
nalin és a hozzá vegyileg hasonló szerkezetű anyagok neutralis, 
alkalikus közegben elbomlanak, állandó savanyú oldatuk gyógyászati 
alkalmazása pedig főként a fogászatban, kellemetlen melléktüneteket okoz. 
:Másik hátránya a forgalomban lévő helyi érzéstelenítő oldatoknak, hogy az 
oldatok nem izotoniásak, mert a p-amino-benzoe-diaethyiamino-aethanol
hvdrochlorid szokásos 41%-os oldata már önmagában hypertoniás, de még 

- -------- ····~ 
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hypertoniásabbá válik a helyi érzéstelenítő hatás kifejtése céljából hozzátett 
egyéb anyagok következtében. A jó helyi érzéstelenítő oldat elkészítéséhez 
a következő körülményekre kell tekintettel lenni: először, az oldat pH-ja 
megközelítőleg 7 legyen; másodszor, az oldat izotoniás és végül harmadszor, 
eltartbztó, stabil legyen. Idevonatkozó vizsgálataink során a helyi érzés
telenítöszerek előállítására dolgoztuk ki a 123811 számú szabadalomban leírt 
eljárást, mellyel az előbb említett követelményeknek megfelelő készítmény 
nyerhető. Az érzéstelenítő anyag sósavas sója helyett annak secundaer phos
phorsavas sójit alkalmaztuk, mert ennek 4%-os oldata közel neutr:ilis 
(pH 6.9) és fagyáspontcsökkenése 0.38°. A hydrogenion koncentráció 
a további járulékos anyagok hozzáadására már alig változik; a fagyáspont
csökkenés értéke pedig neutralis sók feloldásával a kívánt értékre emelhető. 
Az adrenalin kellemetlen mellékhatásait sikerült eliminálnunk úgy, hogy 
helyette az adrenalintypushoz tartozó nitrogenmethyladrenalint, a dimethyl
amino-3,4-dioxyphenylaethanolt alkalmaztuk. Ez az új vegyület, melyet rövid 
néven 1nethadre11nek neveztünk el, az adrenalinhoz hasonlóan fokozza a 
cocainum novum helyi érzéstelenítő hatását, azzal a J...iilönbséggel, hogy tel
jesen mentes az adrenalin kellemetlen és káros hatásaitól. Szívdobogást, vér
nyomásemelkedést nem okoz; az adrenalinnál negyvenszerte kisebb toxici
tású; bátran adható adrenalinérzékeny egyéneknek ( sympathicotonia, Base
do\v-kór). Alkalmazása után elsápadás, szédülés, ájulás vagy shockszerű 
tünetek egyáltalában nem lépnek fel. A vércukorszintet alig befolyásolja, 
ennek következtében májbetegeknek, diabetikusoknak is adható. iHethadren
nel kombinált helyi érzéstelenítő oldatunkat preslocahz néven hozzuk forgaM 
lomba. Mentes az említett kellemetlen hatásoktól, ezenkívül sem szövet
izgalmat, sem hyperaemiát, sem oedemát egyáltalán nem okoz. Helyi érzés
telenítő hatása gyorsabban következik be és ugyanannyi ideig tart, mint az 
adrenalinnal kombinált készítmények hatása. Célszerűen alkalmazható infil
tratiós és vezetéses érzéstelenítés céljaira a kis- és nagysebészet-, a fogászat-, 
az orr-torok~gégegyógyászat stb. terén. 

OLAJBAN OLDHATÓ BISMUTHSÓK. 

Mióta Levaditi és Sazerac a bismuthot a lues therápiájába bevezették, 
a közlemények nagy száma bizonyítja, hogy sokan foglalkoztak a bismuth 
hatásmechanizmusával, hatáserősségével, adagolásával, pontos indikációival. 

19 
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A ldilönböző vegyi gyárak nagy számban állítottak elő bismuthkészítménye
ket. A Iegkiilönbözőbb kombinációit készítették azzal a céllal, hogy azok fel
szívódását hatását, toxicitását, kiválasztódását a therápiás követelményeknek 
megfelelő~é tegyék. Legelőnyösebb hatásúaknak bizonyultak az olajban old
ható szerves bismuthsók, melyek az irodalomban cs:i.k csekély számban isme
retesek. Altalában a szerves bismuthsók olajokban vagy igen kevéssé oldód
nak, vagy pedig bomlékonyak. Kutatásaink során, melyeket főleg az elágazó 
szénláncú telített alifás savakkal végeztünk, azt találtuk, hogy az alfa
aethylen-n-capronsav ezideig ismeretlen bismuthsója a tri-alfa-aethylen.: 
capronsavas bismuth olajban jól oldódik. Oldata állandó és a therápiás köve
telményeknek minden tekintetben megfelel. Az új vegyületet olajos oldat 
alakjiban lipobi néven hozzuk forgalomba. A készítmény előnyei, hogy nem 
kell felrázni, fij dalmat nem vált ki. Lassan szívódik fel, a szokásos therá
piás dosisban ártalmatlan és emellett megbízható antilueticum. Indikált a 
lues minden stádiumában és alakjában. Egyéb megbetegedések közül ton
sillitis follicularis, angina Plaut-Vinccnti és lupus erythernatodes esetében. 
Előállítása a 122.853. számú szabadalom szerint történik. 

SULFONAMID SZARMAZEKOK 

Do111agk és azóta számos szerző kísérleteiből ismeretes, hogy bizonyos 
aromás aminosulfamidok és ezek némely származéka bizonyos bal.i:ériumok 
által előidézett megbetegedések hatásos gyógyszere. lvfindczcknek a vegyüle
teknek egyik hátrányos sajátossága, hogy vízben nem, vagy csak gyengén 
oldódnak, savakkal képezett sóik maró hatásúak. Igy rt. szerveztebe való paren
teralis bevitelre nem alkalmasak. Ezek a körülmények nagy mértékben kor
látozzik az alkalmazási lehetőségeket. Célunk az volt, hogy az aromás amino
sulfamidok vízben jól oldódó származékait állítsuk elő. Az ilyen származékok
nak ntnicsak az alkalrnazási lerületük növekszik meg, hanem gyógyító hatá
suk is fokozódik. Az aromás aminosulfamidok olyan vízben oldható szár
m12ékait kívántuk előállítani, melyek savak és lúgok h:i.tására, további az 
élő szervezetben is hatékony komponenseikre bomlanak, hogy így az amino
sulfamidok előnyös tehrápiás hatása megmaradjon, sőt a lassú bomlás követ
keztében protrahált, tehát kedvező formában jelentkezzék. Eljárásokat dol
goztunk ki az aromás aminosulfamidok polycarbonsavakkal képezett félamid-
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jainak előállítására, melyeknek a következő általános képlet felel meg: 
NH,SO,C„H.,.NH.CO.R.COOX, ahol R valamely alifás vagy aromis gyököt, 
X pedig hydrogent, alkylt, vagy arylt jelent. E vegyületek közül a therápiás 
követelményeknek legjobban a p-succinyl-aminobenzol-sulfamid-natrium felelt 
meg, melyet anibe.rid .rolubile néven hozunk forgalomba. Fehér kristályos 
anyag, vízben neutralis kémhatással kitűnően oldódik. A p-aminobenzolsulfa
middal szemben előnye, hogy per os alkalmazva felszívódása gyorsabb, a 
gyomorbélben kellemetlen melléktüneteket alig okoz. Parenteralisan izomba 
és vénába egyaránt adható, sem fájdalmat, sem semmiféle helyi reactiót nem 
vált ki. Toxicitása alacsony. Erős therípiás hatását bizonyítja, hogy a biztos 
halálos dosisú streptococcussal fertőzött egereket már igen kis adagban védi. 
A baktériumos fertőzések okozta betegségek chemotberápiájában nagy haladást 
jelentenek a sulfamidok újabb származékai, melyek között a pneumonia, a 
jirványos meningitis, a gonococcus, a strepto- és staphylococcus fertőzésben 
a s11ifapyridi11 vált be. A bél bacteriumai ellen legújabb készítmény a s11lfa11yl
g11anidi11„ melyet főként a dysenteria, különböző enteritis és colitis esetén 
-alkalmazhatunk sikerrel. Toxicitása legalacsonyabb az összes sulfamidszárma
zékok között. Veszélytelenül adható, aránylag igen nagy adagban. Sulfamid
készítményeink gyártását 117.670, 120.724 és 124.475. számú szabadal
mak védik. 

V!ZBEN OLDHATÓ, K-VITAMIN HATÁSÚ ANYAGOK. 

1\ K-vitamin hatásáról ismert 2-methyl-1,4-naphtodiinon és a 2-methyl-
1,4-naphthohydrochinin gyógyász~ban való használatit megnehezítik, hogy 
nevezett anyagok vízben nehezen oldódn1k, felszívódásukhoz epesavas sókra 
van szükség, parenteralisan pedig csak olajos oldatban adhatók. A methyl
naphtohydrochinon esterei mint a diecetsavas-, dipropionsa.vas-, dibenzoe
savas- stb. esterek, melyek szintén erős vitaminhatásúak, vízben teljesen old
hatatlanok, ami méginkább nehézkessé teszi alkalmazásukat. Célunk az volt, 
hogy vízben jól oldható K-vitamin hatású anyagot nyerjünk, mely vizes oldat
ban intravénásan adható legyen és peroralisan ne kelljen melléje epesavas 
sókat alkalmazni. l(ísérleteink kapcsán sikerült az R-7377. számú szabadalmi 
leírás alapjín az l,4-d(;tethylamino-acetyl-2-methylnaphthohydrochinon vegyü-

• ]etet előállítani, mely hatásában és alkalmazási lehetőségében kitűzött célunk
nak mindenben megfelel. Alkalmazása semmiféle akadályba nem ütközik, 
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vízben jól oldódik és a béltractusból gyorsan és könnyen felszívódik, oldata 
vénába fecskendezhető, erős és kifejezett K-vitaminhatást fejt ki. A vegyü
let kristályos alakban hosszú ideig állandó, egyáltalán nem bomlik. Frissen 
készített oldata bőr alá vagy izom közé fecskendezve helyi izgató hatást nem 
fejt ki. A K-vitaminhatású vízben oldható készítményünket vitakolan néven 
hozzuk forgalomba. 

A TERMJ1SZETES D,-VITAMIN PROVITAMINJÁNAK 

SYNTHETICUS ELőALLITASA. 

Amidön ismeretessé vált, hogy a természetben főként D 3 -vitamin talál

ható, amely a 7-dehydrocbolesterinből keletkezik, ibolyántúli sugarak hatá
sára, laboratóriumunkban megindult a kutatás ennek a provitaminnak az elő
állítására. Az irodalomban közölt régebbi adatok szerint dehydrocholesterin 
előállítása csak nehézkes és egyáltalán nem racionális módszerekkel volt le-. 
hetséges. A régebbi előállítási mód lényege az volt, hogy a 7-o>.-ycholesterin 
dibenzoatjából indultak ki, amelyet thermikusan bontottak. Az első benzoe
sav lehasadásakor keletkezett a dehydrocbolesterinre jellemző kettős kötés a 
7- és S számú szénatom között. A további fázisban kellett a benzoylestert 

elszappanosítani. A módszer egyik hátránya volt, hogy ezzel nagy mennyi
ségben a provitamin nem állítható elő. Kutató laboratóriumunkban sikerült 
a stednsorba tartozó alkoholokat speciálisan a 7-o>.7chlolestrint jó termelési 
hányaddal és egyszerű műveletekkel előállítani és ebből a vegyületből egy 
lépésben megkapni a 7-dehydrocholesterint. Az eddigi módszerekkel a cyklo
penthanopoly-hydro-phenanthren-sorozatba tartozó alkoholok előállítása alkal
mával a megfelelő steroid ketonokból redukáláskor bizonyos steroidketonok 
egyáltalán nem voltak redukálhatók, illetve a redukálás eredményeként kétes 
összetételű, nehezen azonosítható gyantás termékek keletkeztek. új eljárá
sunkkal a 7-keto-cbolesterin kielégítő termelési hányaddal 7-o>.-ycbolesterinné 
redukálható és a kiindulisi anyag változatlanul visszamaradó csekély része 
szakaszos kristályosítással elldilöníthető. A keletkezett és könnyen izolálható 
7-o>.-ycbolesterinböl a kívánt telítetlen sterint úgy kapjuk meg, hogy azt enyhe 
vízelvonó anyagokkal, nevezetesen szerves savakkal, kezeljük. Eljárásunkkal 
a kiindulási anyag 40-50%-a alakítható át 7-dehydrocholesterinné. A 
128.284. és 128.285. számú szabadalmurLl.:: védi eljirásunkat. 
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INSULIN. 

Az insulin, a pankreas belső secretios produktuma, fehérjetermészetű 

anyag és Így előállítása nagy nehézségekbe ütközik. Ismeretes, hogy az insu
lin gyártására csak olyan hasnyálmirigy alkalmas, amely közvetlen a vágás 
után, egészen friss állapotban nyer feldolgozást. Azok az intézkedések. me
lyek azt célozták, hogy a hasnyálmirigyet hűtött állapotban őrizzék, illetve 
raktározzák, bizonyos mértékig célravezettek. Az eljárás nem volt tökéletes, 
mert a hasnyálmirigy insulin t1rtalmiból jelentékeny mennyiséget veszített 

még az esetben is, ha hűtőházakban teljesen fagyasztott állapotban raktároz
ták. A pankreas insulintartalma valamivel jobban konzerválódott, ha a 
pankreast savakkal kezelték. Azonban ezek a kísérletek sem vezettek teljes 
eredményre. Ugyanis a pankreas egy-egy darabját késsel összevágva kezelték 
savval és így a sav a fehérjeemésztö fermenteket teljes mértékben nem tehette 
hatástalanná. Egyébként is ilyen módon való kezelés nem volt gazdaságos, 
sok oldószert és savat igényelt. Sikerült a 115.894. számú szabadalomban 
leírt olyan eljárást kidolgozni, amelynek alapján a pankreast konzerválni 
lehet gazdaságos módon, csekély mennyiségű savval és a pankreas eredeti 

insulintartalmát hosszú időn keresztül változatlanul megvédeni, hogy az alkal
massá váljék az insulingyártás céljaira. Az ilyrnódon előkezelt pankreasból 
többszörös mennyiségét kapjuk annak :iz insulirunennyiségnek, mint az előbb 

savval nem kezelt fagyasztott állapotban eltartott pankreasból kapni lehetett. 
A 101.262, 103.352 és a 103.433. számú szabadalmi eljárások még inkább 
lehetővé teszik az insulintermelés javítását. Ilyen módon vált lehetségessé az, 
hogy a hazai szükséglet jelentékeny insulinrnennyiségét Magyarországon le· 

vágott állatok pankrelSából tudtuk biztosítani. 

TERtvlESZETES FOLLICULARIS (OESTROGEN) 

HOfu'\10NIIBSZ!TMl1NYEK. 

A follicularis hormon ther.lpiás jelentőségét és alkalmazásának fontos
ságát régen felismerték. Az irodalomb:i.n számos származékát ismertették. 
Ezek közül, főként a 1.-ülönféle hydrogénezett follicularis hormonok közül 
a dihydrofollicularis hormon lényegesen erősebb hatású, mint maga a nem 

' -. 
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hydrogénezett hormon. Kísérleteink kapcsán, melyeknek célja olyan eljárás 

kidolgozása volt, amellyel a nyers follicularis hormont tartalmazó oldatok 

festékanyagait kívántuk elbontani és így a hormon tisztítását megkönnyíteni, 

arra az eredményre jutottunk, hogy mint a 117.667. számú szabadalomban 

leírt eljárásunk mutatja, nemcsak az eredeti célunkat érjük el, hanem ezen

felül a letisztítandó follicularis hormon nagyrésze átalakul dihydro vegyü

letté. A 117 .668. számú szabadalmunk alapján a tüszőhormon koncentrált 

olajos oldatainak az előállítása, a 117 .519. számú szabadalmunk szerint pedig 

a hormon és szirmazékainak vizes oldatba vitele válik lehetővé. A termé

szetes follicularis hormont glandubolin néven hozzuk forgalomba. 

OESTROGEN HATASO STILBENSZARMAZÉKOK. 

A női sexualhormonok molekularis specificitásának tanulmányozása 

közben Dodds és Lacvson megállapították, hogy oestrogen hatást nemcsak az 

oestron jellemző gyökével, a phenantrengyűrűvt! ellátott vegyületek fejtenek 

ki, hanem azok a diphenyl és diphenyirnethan származékok is, a1nelyek para 

helyzetben hydroxylgyököt tartalmaznak. Ilyen vegyület a 4,4'-dihydroxyl

diphenyl. Oestrogen hatása lényegesen gyengébb, mint az oestroné. TO\·ábbi 

kutatások során kiderült, hogy az anol polymerjei az ocstronét n1egközelítö 

oestrogen hatást mutatnak. Dodds és más angol kutatók ezen vizsgálatok 

alapján erős oestrogen hatású stilbenszárn1azékot illítottak elő: a 4,4 '-di

hydroxy-alfa, beta-diaethylstilbent. Minthogy nevezett szerzők kiindulási 

anyaga nehezen hozzáférhető, vizsgálataink során olyan eljárást dolgoztunk 

ki, amellyel az erős oestrogen hatású stilbenszirmazék, annak homologjai és 

származékai technikailag egyszerűbben k~resztülvihető és könnyen hozzá

férhető vegyületekből állíthatók elő. Az R-7743. szimú szabadalomban leírt 

c:ljárásunkkal könnyen előállítható különböző, olyan szimmetrikus diaryl

dialkyl-aethylen vegyület, melyek között, mint a beható biológiai vizsgálatok 

mutatták, több erős oestrogen hatású anyagot találtunk. Analóg példákból 

következtetve várható volt, hogy az erős oestrogen hatású stilbenszárrnazé

kok esterei az eredeti vegyületnél tartósabb (protrahált) hatásúak lesznek. 

Ezt a feltevést részben saját megfigyeléseink, részben pedig irodalmi adatok, 

mint Dodds és Goldberg angol kutatók vizsgálatai igazolták. Nevezett szer

zők a megfelelő savanhydriclekkel állított<\k elő a 4,4'dihydroxy-ala, beta-
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diaethylstilben estereit. :l\1inthogy némely savanhydrid előállítása nehézségekbe 

ütközik, igyekeztünk ezen estereket egyszerűbb eljárással előállítani. Ezirányú 

vizsgálataink során. dolgoztuk ki a 129.238. számú szabadalomban leírt eljá

rásunkat, 1nelynek alapján az erős hatású stilbenszármazékok diacet-oxy-, 

dipropionyl- és egyéb esterei könnyen előállíthatók. A 127.536. számú sza

badalmunk az oestrogen hatisú diphenyl-hexanszármazékok előállításának el

jár;l.sát védi. Az irodalomból ismeretes, hogy egyes diphenylhexanszárrnazékok 

oestrogen hatásúak és gyógyászati célokra felhasználhatók. Ezek közül a 

vegyületek közül hatékonyságával főként a 4,4"dihydroxy-gamma, delta-di

phenyl-n-hexan tünt ki. Két aszimmetriás szénaton1ja 1niatt 4 streoizomer 

módosulatban fordulhat elő, melyek közül egy magasabb (185 C0 -os) és 

egy alacsonyabb {128 C0 -os) olvadáspontú módosulatot ismerünk. Az iro

dalmi adatok amellett szólnak, hogy a magasabb olvad:íspontú módosulat 

hatúsa :iz alacsonyabb olvadáspontúét sokszorosan felülmúlja. Dodds Yizsgá

lataiból vált ismeretessé az is, hogy ha a diaethylstilbeostrolt (171 C0 

olvadáspontú 4,4'-dihydroxyl-alfa, beta-diaethylstilbent) palladium jelenlété

ben katalyzises hydrogénezésnek vetjük alá, a kettős kötés telítődése közben 

csaknem kizárólag az alacsonyabb olvadáspontú módosulat, vagyis az élet

tanilag hatást:.llan 4,4-dihydroA1'·garnn1:i.. delta-diphenil-n-hexan képződik, 

vagyis a katalysises hydrogénezés nem alkalmas ff'!Ódszer a nagy oestrogen 

hatású 185 C0 olvadáspontú dihydrooxydiphenylhexan n1ódosulatinak elő

állítására diaethylstilbeostrolból, mint könnyen hozzáférhető kiindulási anyag

ból. A 137.536. számú szabadalmi eljárásunk bizonysága szerint, kísérleteink 

alapján sikerült olyan eljár<is! találni, amellyel a diacthylstilbeostrol meg

felelő estereiböJ a 185 C0 olvadáspontú élettanilag igen hatásos dihydroxyl

diphenylhexan vegyület esterei kielégítő termelési hányaddal áilíthatók elő. 

Maguk ezek az csterek is értékes gyógyászati tulajdonsúgokkal bírnak és 

belőlük elszappanosítással könnyen előállítható maga a 185 C0 olvadáspontú 

4,4'-dihydroxy-gamma, delta-diphenyl-n-hexan. Oestrogen hatású stilben

szárrnazékot syntestrin néven hozunk forgalomba. A készítmény a természe

tes follicularis hormont tartaln1azó készítményekkel azonos biológiai hatást 

fejt ki. Klinikai kipróbilás során ugyanez volt észlelhető, amennyiben kasz

trált nők uterusán proliferációs szakot idéz elő. növeli az uterus izomzatát, 

a klín1axban szenvedő nők tüszöhonnonhiányából eredő kiesési tüneteit (he

Ylilés izzad~s ideüeS ingerléken)'Ség pruritus vulvae stb.) megszünteti. 
' "', I;:> ._., 

Peroralisan és rectalisan adva éppoly hatásos, mint parenteralisan. 

;.1 
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STERIN SZÁRMAZEKÚ SEXUALHORMONOK 
SYNTHETIKUS ELőALLITASA-

A szervezetben előforduló hím és női sexualis hormonok vegyi szer

kezet tekintetében kivétel néU„-ül a stcrinck csoportjába tartoznak. Laborató

riumban vegyi előállításuk, mint az irodalomból ismeretes, úgy történik, 

hogy a sterineket, főként a cholesterint és a sitosterint oxydálják olymódon, 

hogy a cyclopentanophenantren váz megmaradjon, az oldallánc pedig rész

ben vagy teljesen lehasadjon_ A keletkező oxydatios termékeket a megfelelő 

kezeléssel, több fázison átvive, alakítják át a kívánt termékké. A sterineket 

általában vegyi úton oxydáló szerekkel, legtöbbször anorganikus anyagok 

segítségével (kaliumpermanganat, chromtrioxyd, ózon, stb_) oxydálták A 

120.106, 123.023 és a 123.574. sz. szabadalmunk leírása szerint mi az oxy

dálást in statu nascendi (anódikusan leválasztott) oxygennel végeztük Ez

által elkerültük az ox-ydáló szerektől való elldilönítéssel járó műveleteket 

PROGESTERQN_ 

Dirscherl és Han11sch a cholestenon chromsavas oxydatiója alkalmával 

azt találták, hogy jégecetes közegben a cholestenonból progesteron mellett 

főként androstendion képződik_ Ez az eredmény azért bír jelentőséggel, mert 

először mutatott ri arra a tényre, hogy a telítetlen sterinszármazékok oldal. 

láncának oxydativ lebontása is keresztülvihető a gyűrűrendszer megváltozása 

nélkül. Ismeretes ugyanis, hogy a telítetlen sterinek oldalláncának OA1'dativ 

lebontását Dirscherl és Han11sch vizsgálatai előtt mindig a kettős kötésnek 

halogénnel való telítése előzte meg_ A 128_030_ számú szabadalmunk leírása 

szerint olyan eljárást dolgoztunk ki, amely lehetővé tette az egyébként fáradt

ságos és költséges úton nyerhető progesteronnak cl1olestenonból egy lépés

ben technikai méretekben való előállítását Eljárásunk kapcsán cholestenon

ból csaknem kizirólag progesteron keletkezik elenyésző mennyiségű andro· 

stendion mellett. 
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ANDROSTENDION. 

Dirscherl és Ha1111sch megfigyelései alapján ismeretessé vált, hogy chol
estenonból chromsavas oxydáláskor progesteron ~ androstendion egymás mel
lett kelelkeznek. A két anyagot csak körülményes, veszteségekkel járó műve
letekkel leh~t "egymástól elkülöníteni. A 127-660_ számú szabadalmunkban 
leírt eljárás alapján sikerült a cholestenon és egyes származékainak oxydativ 
lebontását úgy irányítani, hogy végtermékként csaknem kizárólag andro
stendiont kapjunk. Az eljárás szerint az oxydatiós termékben androstendlon 
mellett progesteron gyakorlatilag már nem mutatható ki_ Kísérleteink, me
lyeket az androstendion előállítása céljából végeztünk, némi betekintést enged
nek a cholestenon oxydálásának bonyolult folyamatába_ úgy látszik, hogy 
az oxydálás folyamán előbb progesteron keletkezik, mely az ox-ydáló szer 
további behatására az oldallánc lehasadása mellett androstendionná alakul 
át_ Feltételezhető azonban, hogy a huzamosabb ideig tartó oxydálás folya
mán a keletkezett, de kevésbbé állandó progesteron lassanként egyéb termé
kekké alakul át, mely mellett az állandó androstendion lassanként felhalmo
zódik. Lehetséges azonban, hogy mindkét folyamatnak szerepe van az andro
stendion keletkezésében. 

TESTOSTERON_ 

A cyclopentano--polyhydro-phenantren sorozatba tartozó telítetlen keto
nok (testosteron) előállítására az eddigi ismert módszer diketonokból ki
indulva több közbeeső terméken át több lépésben jut el a végtermékig_ En
nek az eljárásnak a hátránya, hogy bonyolult és termelési hányada sem ki
elégítő. 11'Ia111oli és T7 ercellone-féle biokémiai módszer hátránya az, hogy 
szükségképpen nagy mennyiséggel dolgozik és így jelentékeny a térszükség
lete_ A 124-476_ számú szabadalmunkban leírt eljárásunkkal sikerült az andro
ste~diont egy lépésben átalakítani testosteronná. A testosteron acetatot tartal
mazó készítményünket androfort néven hozzuk forgalomba. Irnpotentia, öreg
ségi tünetek, prostata hypertrophia és infantilismus kezelésében igen fontos. 
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Al\'DROFORT (Inj., sol. és Iinguetta) 
1 ampulla (i 1 cm~) 5, 10, ill. 25 mg. a bedörzsölé$re szolgáló oldat 1 on~.e 
5 mg, 1 linguetta 7.5 mg testosteron acetatot tartalmaz. 

/ ndikációk: lmpotentia. Öregségi tünetek. Prostatahypertrophia. Infan
tilismus. Acne vulgaris. Ekzema. Kóros elhízás. Adagolás: Hetenként 3-6 
injekció intramuscularisan. Egy kúra átlagban 10-20 injekció. Naponta 
1-2-szer 10-15 cseppet bedörzsölni, illetve 2-3 linguettát a nyelv alá 
helyezni. 

Forgalomba kerül: 4 ampullát (U 5 mg, 10 mg, 25 mg) tartalmazó dobozokban, 
10 cm~ solutiót tartalmazó üvegekben, 10 db linguettát tartalmazó dobozokban. 

ANTEOVIN (Dragée.) 
1 dragée 0.20 g szárított hypophysis pars anteriort és 15 internat. egység 
Glandubolint (izolált tüszőhormont) tartalmaz. 

A:r;.JTEOVIN-CH. (lnj.) 
A gömbölyű ampullák 100 nemzetközi egység choriongonadotrop hormont, a 
keskeny ampullák 50 nemzetközi egység tüszöhormont (oestron) tartalmaznak 
aqua bisdestillátában oldva. 

Indikációk: A hypo-, oligo- és amenorrhoea makacs esetei. Pubertás
korbeli menstruátiós zavarok. Sterilitas. Klimaxos panaszok. Frigiditas. 
Adagja: Napjában 1-4 dragée vagy 1-2 naponként 1 injekció intra
muscularisan. 

Forgalomba kerül: 40 dragéet tartalmazó üvegekben és 5-5 ampullát tartal
mazó dobozokban. 

ANTEPHYSAN (lnj.) 
1 ampulla 1 g friss hypohysis elülső lebeny kivonatát tartalmazza. 

Indikaciók: Dystrophia adiposogenitalis. Hypophysaer eredetű törpe
növés. Kryptorchismus. Simmonds-kór. Adagja: Napjában egy-két ampulla 
subcutan vagy intrarnuscularisan. ' 

Forgalomba kerül: 3 és 6 ampullát tartalmazó dobozokb:i.n. 
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At'lTETESTON (Dragée) 
1 dragée 0.075 g sz.1.rított hypophysis pars anteriort és 0.125 g porított testist 
tartalmaz. 

ANTETESTON-CH. (lnj.) 
A gömbölyü ampullák 100 nemzetközi egység chorion gonadotrop hormont 
(Gfo.nduantint), a keskeny ampullák 5 g friss testis fehérjementesitett vizes 
kivonatát 2 cm~~ben tartalmazza. 

Indikációk: Kryptorchismus. Sexualis neurasthenia. Impotentia. 
Adagja: Napjában vagy másodnaponként 1 injekció intramuscularisan vagy 
háromszor naponta 2-4 dragéc. 

. Forgalomba kerül: 100 dragéet tartalmazó aluminium dobozokban és 5-5 
ampullát tartalmazó dobozokban. 

AUXANIN A. (Dragée) 
1 dragée 0.025 g thymus sicc., 0.025 g thyreoidea sicc. és 0.036 g hypophysis 
pars ant. siccumot tartalmaz. 

Indikációk: A pubertas dmultával hypogenitalismus jeleit mutató kis
termetüség ill, törpeség. Adagja: Napjában háromszor 1-2 dragée. 

Forgalomba kerül: 25 és 100 dragéet tartalmazó fiolákban, ill. alumínium 
dobozokban. 

AUXANIN B. (Dragée) 
1 dragée 0.025 g thymus sicc., 0.02 g gl. pinea!is sícc. és 0.043 g hypophysis 
pars. ant. siccumot tartalmaz. 

Indikációk: Pubertas praecox jeleit mutató kistermetűség ill. törpeség. 
Hypecgenitalis idiotia. Schizoid imbecillitas. Adagja: 1-5 dragée napjában, 
fokozatosan emelkedő adagokban. 

Forgalomba kerül: 25 db drag&et tartalmazó fiolikban. 

BIOVIN (lnj. és sol.j 

1 ampulla (U 1 cmJ) 10.000 i. e. Glandubolint {tüsz6hormont) és 0.6 g friss 
petefészek-kivonatot; 1 cmJ solutio 500 i. e. Glandubolint (tüszöhormon) és 
0.2 g friss petefészek-kivonatot tartalmaz. 

1 ndikációk: Genitalis hypoplasia, infantilisrnus. Amenorrhoea, oligo-, 
hypomenorrhoea. Dysmenorrhoea. Sterilitas. Pruritus vulvae, kolpitis senilis. 
Klimaxos zavarok. A gyengült ovarialis tevékenységgel összefüggő bőrbajok, 
izületi bajok, szembajok és idegbetegségek. Adagja: A solutióból háromszor 
naponta 1-2 cm3 kis pohár vízben, az injectióból naponként 1 ampulla 3 
héten át intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 5 ampullát tartalmazó dobozokban, 20 cmJ solutiót tartal
mazó üvegekben. 
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BITESTIN (lnj.) 
1 ampulla 10 g friss testis biologiailag ellenőrzött kivonatát tartalmazza. 

Indikációk: Neurasthenia sexualis, impotentia hypogenitalismus. Pru
ritus senilis, ekzem:ík, ácne vulgaris. Ideges kimerültségi állapotok. Prostata 
hypertrophia, otosklerosis. Adagja: Naponként vagy másodnaponként l am
pulla intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 6 ampullát tartalmazó dobozokban. 

CATARACITIN MASC. ET FEMIN. (Dragée) 
1 dragée „masculin" tartalmaz: 0.02 g thyreoidea, 0.01 g parathyreoidea, 
0.10 g testis sicc.-ot és 0.17 g ca!cium lacticumot. 1 dragée „feminin'· 0.02 g 
thyreoidea, 0.01 g parathyreoidea, 0.05 g ovarium sicc.-ot és 0.22 g calc. lacti
cumot tartalmaz. 
lndikticiók: Szürke hályog. H:Uyogműtétek után visszamaradó lencse

kéregrészek felszívatására. Adagja: Naponta 1-3 dragée. 
Frogalomba kerül: 100 dragéet tartalmazó üvegekben. 

CHINUITRIN (lnj.) 
0.30 g chinincarb;1mid hydrochlorid és 10 intern2tionalis egység Glanduítrin 
(a hrpophysis hátsó lebenr oxytocicus hormonja) kombinációja. 

l nd ikációk: A szülés bevezetésére. Prin1aer és secundaer fájásgyenge
ség_ Adagja: 1/1-Yz-l ampulla intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 3 és 6 dn.rab 1 cm::i-es :i.mpu!lát t:i.rt:i!mazó dobozokb;i.n. 

COLUTAMIN (Dragée és inj.) 

A corpus luteum menstruatiós vérzést fokozó vizes kivonata. l db 1 cn1"-es 
ampulla 4 g friss corpus luteum vizes kivonatát tartalmazza. 1 tabletta meg
felel 2 g friss corpus lutcumnak. 
Indikációk: Amenorrhoea. Oligo-, hypomenorrhoea. Klimakteriumos 

panaszok. Adagja: Hetenkint 3-6 subcutan vagy intramuscularis injekció 
vagy napjában háromszor 1-2 dragée. 

Forgalomba kerül: 20 dragéet tartalmazó fiolákban Cs 6 ampullát tartalmazó 
dobozokban. 

COLUTOID (Dragée és inj.) 

.A corpus lutcum mcnstruatiós vCrzést csillapító olajos kivonata. 1 db 1 cm"-es 
ampulla 2 g és 1 tabi. 0.5 g friss corpus luteum olajos kivonatát tartalmazza. 

Indikációk: Meno. é5 metrorrhagiák, pubertaskori és klimakteriumos 
vérzések. Dysmenorrhoea. Fluor albus. Habitualis abortus. Menstruatiós za
varokkal összefüggő szem- és bőrbántalmak ( iritis rosacea, praemenstrualis 
ekzerna). Adagja: Pro dosi 1-2 an3 intramuscularisan v1gy napjában há
romszor 1-2 dragée. 

Forgalomba kerül~ 40 dragéet tartalmazó üvegekben és 6 ampullát tartdmazó 
dobozokban. 
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COLUV AL (Dragée) 

1 dragée 0.05 g lupulint, 0.05 g bromisovalerykarbamidot és 0.10 g corpus 
luteum pulv. sicc. (1 g = 5 g friss anyag) tartalmaz. 
Indikációk: Praemenstrualisan jelentkező psychicus-nervosus tünetek 

(izgalmi és félelmi á!lapotok, depressiók, labilis kedélyhangulat stb.), ha 
erős, elhúzódó vagy korábban jelentkező vérzés van jelen. Adagja: Három
szor naponta 1-2 dragée. 

Forgalomba kerül: 40 dragéet tartalmazó üvegekben. 

CORPUS LUTEUM „Richter Gedeon" (Dragée és inj.) 
1 dragée, ill. 1 ampulla 1 g friss sárgatest vizes kivonatát tartalmazza. 
Indikációk: Meno- és metrorrhagia. Sterilitas. Habitualis abortus. Hy

peremesis gravidarum. Adagia: Napjában háromszor 1-2 dragée vagy na
ponként egy subcutan vagy intramuscularis injekció. 

Forgalomba kerül: 6 ampullát tartalmazó dobozokban és 40 dragéet tartalmazó 
fiolákban. 

CORTIGEN (Dragée és inj.) 

1 ampulla 25 g friss melléJ..-vesekéreg fehérjementesített vizes kivonata, 1 dra- , 
gée 0.16 Cortex gland. supraren. sicc.-ot tartalmaz. 

Indikációk: Addison-kór és formes frustes-jei (Addisonismus). Base
dow-kór ~s hyperthyreoidismusos állapotok. Constitutionális asthenia, vér
keringé.si gyengeség, hypotonia. Fertőző betegségek. Reconvalescentia. Adyn
amia. Öregkori marasmus. Izomdystrophia és -atrophia. Csecsemők exsicca
tiós állapotai. Psoriasis. Gyermekkori bélintoxicatiók. Terhességi hányás, mér
gezések, égés utáni toxaemia. Adagja: Napjában egy-két ampulla subcutan 
vagy intramuscularisan vagy háromszor naponta 1-3 tabletta. 

Forgalomba kerül: 6 darab 1 cm3-es ampullát tartalmazó dobozokban és 25 
dragéet tartalmazó fiolákban. 

DIPANKRIN (Dragée) 

1 dragée 0.15 g pankreatint {Ph. H. IV.) és 0.05 g duodenum siccumot 
tartalmaz. 

Inclikdciók: Achylia gastrica. Dyspepsiák. A pankreas-működés csök
kenésével vagy kiesésével járó emésztési zavarok. Adagja: 4-5-ször naponta 
1-2 dragée étkezés közben. 

Forgalomba kerül: 25 és 100 dragéet tartalmazó fiolákban. 

EPHETONOGEN (lnj.) 

Ephedrin és Tonogen kombinációja. 1 amp. (ö. 1 cm") 0.0001 g Tonogent és 
0.02 g ephedrin hydrochloricumot tartalmaz. , 

Indikációk: Asthma bronchiale, szénaláz, nátha, szívgyengeség. lnfec
tiosus-toxicus collapsus. Adagja: 1 cm3 subcutan vagy intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 3 és 6 ampullát tartalmazó dobá'zokban. 
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EPHETONOGEN FORTE (lnj.) 

1 ampulla 0.03 g ephedrin hydrochloricumot, 0.00015 g Tonogent és 0.000025 
g atropin sulf.-ot tartalmaz. 

Indikációk: Asthma brond1iale. Status asthmaticus. Adagja: Napjá
ban 1 subcutan vagy intramuscularis injekció. 

Forgalomba kerül: 6 ampullát tartalmazó dobozokban. 

EPIPHYSAN (Tabi. és inj.) 

1 tabletta, ill. 1 ampulla 0.10 g friss toboz.mirigy kivonatát tartalmazza. 

Indikációk: Pubertas praecox. HyperseA~alismus. Schizophrenia. 
Adagja: Naponként 1 injekció subcutan vagy háromszor 1-2 tabletta nap
jában. 

Forgalomba kerül: 6 ampullát tartalmazó dobozokban és 20 tablettát tartalmazó 
fiolákban. 

EXTR. MUSCULO-RENALE „Richter Gedeon" (Inj.) 

1 ampulla tartalma: 0.25 g Tonogen sol. 1°/oo, 0.25 g ephedrin sol. 5% és 
1 g extr. musculorum (1: •l). 

Indikációk: Serumreactiók provocálására a syphiiis minden késői sero
negativ alakjánál, a kezelés befejezésekor, kétes seropositiv esetekben. Adagja: 
Egy ampulla intragluteálisan, vérvétel közvetlenül a befecskendezés előtt és 
lh órával utána. 

Forgalomba ktrül: 3 és 6 darab 1.5 cm3-es ampullát tartalmazó dobozokban. 

FERCUPAR (Dragée) 
1 dragéc 0.15 g Perhepar pulvist (E:xtr. Hepatis 1: 100) 0.05 g ferrum chlora
tum cryst.-ot és 0.0004 g cupr. chlorat. cryst.-ot tartalmaz. 

Indikclciók: Primaer és secundaer anaemia. Fertőző betegségek utáni 
és egyéb reconvalescentia. Gyermekek étvágytalansága, sipadtsága. Adagja: 
Felnőtteknek naponta háromszor 3, nagyobb gyermekeknek naponta 5-6, 
kisebb gyermekeknek naponta 3 dragée. 

Forgalomba kerül: 100 dragéet tartaln1azó fiolákban. 

GLANDIPOSAN (Dragée) 

1 dragée 0.15 g thyrcoidea sicc.-ot és 0.05 g hypophysis p. ant. sicc.-ot tartal
maz, jodtartalma 0.45 mg. 

ludikríciók: Hypothyreosis. Endogen elhízásnál és kóros elhájasodás
nál, nlint sovinyltószer. Adagolás: Napjában 1-'í-szer 1 dragée felmenő 
adagban. 

Forgalomba kerül: 50 dragéet tartalmazó üvegekben. 

20 
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GLANDUANTIN (Dragée) 

1 dragée 0.20 g szárított hypophysis dülsö lebenyt tartalm:J.z. 

GLANDUANTIN-CH. (lnj.) 

A gömbölyű ampullák 100 nemzetközi etr1ség d1orion gonadotrop hormont, a 
keskeny ampullák 2 cm~ aqua destillatát tartalmaznak. 

Indikációk: Kryptorchismus. Genitalis hypoplasia. Amenorrhoea, hypo-, 
oligomenorrhoea. Dysrnenorrhoea. Sterilitas. Habitualis abortus. Hypcremesis 
gravidarum. Dystrophia adiposogenitalis. Hypophysaer kad1exia. Simmonds
kór. Alopecia. Migrén. Adagja: lndividualis. A havi cyklus zavarainál ad
junk átlag napjában 1 ampullát 2 héten át, majd iktassunk közbe 2 heti 
s2Ünei:et. Ovarialis vérzéseknél naponkint 200-500 nemzetközi egységet ad· 
jun1:. Az injekciók intramuscularisan adandók. A dragéek adagja naponta 
1-3·szor 1 szem. 

Forgalomba kerül: 5 gömbölyű (a porított hormon) és 5 hengeres (az oldó· 
szer) ampullát tartalmazó dobozokban; 50 clragéct tartalmazó üvegekben. 

GLANDUBOLIN (Dragée, inj„ suppos. és ungu.) 

Kristályos tüsző- (női sexual) hormon. 1 tabletta 100, 300 és 1000 internatio~ 
na!is egység, 1 ampulla 40, 100 és 20.000 internn.tionalis egység vízbe!1 oldott, 
1000, 10.000 és 50.000 internationalis egység olajban oldott hormont, 1 sup
positorium 1000 intern:itionalis egység, 1 g kenőcs 1000 internation:tlis egység 
hormont tartalmaz. 1 internationalis egysé:; tüszőhormon= 0.1 y ketohydro:o..}'
oestrin. 

Indikációk: Gen!_talis hypoplasia, infantilismus. Amenorrhoea, dys
rnenorrhoea, sterilitas és a hypoplasticus, fejletlen méh gyengeségén alapuló 
habitualis abortus. Juvenilis vérzések. Constitutionalis fluor. Pruritus, leuko
plakia, kraurosis vulvae. I<.olpitis senilis. Gyermekek gonorrhoeás vulvovagi
nitise. Klimaxos zavLLrok. Eklampsia. A lactatio megszüntetése. Bőrbajok. 
Rheumaticus betegségek. Arteriosklerosis, coronaria sklerosis. Koraszülöttek 
életbentartására és erősítésére. Az adagolás a betegség ternészete szerint vál
tozó és egyéni. Egy kúra legnagyobb szokásos dosisa kb. 3-400.000 egy
ség. A 40 és 100 egységes injekciók subcutan, intramuscularisan vagy intra
venásan adhatók, az 1000, 10.000, 20.000 és 50.000 egységes ampullák 
csak intramuscularisan. A kenőcs pruritus vulvae, vulva exulceratiók esetén 
localis kezelésre szolgál. 

Forgalomba kerül: 6 darab 40 egységes, 3 és 6 darab 100 c.i;ységes, 
5 darab 1000 egységes, 1 darab 10.000 egységes, 5 darab 10.000 cgysegcs, 
1 darab 20.000 egységes, 5 darab 20.000 C!,')'séges, 1 darab 50.000 egységes 
1 cml-es, 5 drtrab 50.000 egységes 1 crn:·CS ampullát tartalmazó dobozokban: 
1 darab 5 cml-es 50.000 egységes (cml·enként 10.000 egység) fiol:it tartalmazó 
dobozokban; 20 darab 100 egységes, 20 dai:ab 300 egységes és 15 darab 1000 
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egységes ?ragéet tartalmazó fiol:ikban, 10 darab 1000 egységes suppositoriumot 
tartalmazo dobozokban; 20 g kenőcsöt tartalmazó tubusokban. 

·GLANDUCORPIN (lnj.) 
Sárgatesthormon. 1 cmJ 2 internationalis egységet tartalmaz. 

Indikációk: Poly-, hypermenorrhoea. Dysmenorrhoea. Serdüléskori. 
~rae~~1makteri~'"US ~s gyermekágyi v_érzések. Terhességi hány.is. Ekiampsia~ 
Stenlttas. Hab1tualts abortus. Adag1a: 1-2 naponként egy injekció intra
rr1uscularisan. 

Forgalomba kerül: 6 ampullát tartalmazó dobozokban. 

·GLANDUITRIN (lnj.) 

A hypophysis hátsó lebenyének vizes kivonata. 1 cml-ben 5 és 10 internatio
nalis egység. 

. , ~ndikációk: A s_zülés bevezetésére; fájásgyengeség esetén a tágulási és 
k~t0Ias1 _szak?~n: Aton1a uter_i. Gyermekágyi subinvolutío megelőzésére 5 vér~ 
zesek :siU~p1titsara. Abortu_s mcompletus. lleus. Postoperativ bélhüdések, post
·operat1v v1zeletretentio. Diabetes insipidus. Herpes zoster. Adagja: A szülé
szetben, fájisgyer;g-;ség esetén felaprózott, gyakrabban adott dosisok (0.2-
•0.5 cm , lh-1 orank:tnt) 1ntramusculansan. AtoniánáI 0.5-1 cma intrave
násan óvatosan. Egyébként 1 crn3 subcutan vagy intrarnuscularisan. Az intra
venás injekciót csak lassan, legcélszerűbben 5-10 cm3 physiologiás konyhasó
·oldatban felhigítva adjuk. 

Fo;galomba kerül: 5 egységes 3 és 6 darab 1 cm3cs ampullát, 10 egységes 
3 cs 6 darab 1 on~-es ampullát tartalmazó dobozokban. 

·GLANDULA SUPRARENALIS „Richter Gedeon" (Dragée és inj.) 
Egy dragéeban, ill. egy ampullában 1 g friss melléh.-vese hatóanyagai. 

. Incli~ációk: Addison-kór. Asthenia. Hypotensio. Intoxicatio. Adagja: 
:Naponta haromszor 1-2 dragée vagy hetenként 3-6 subcutan injekció. 

Forgalomba kerül: 25 drag:éet tartalmazó fiolákban, 6 ampullát tartalmazó 
dobozokban. 

·GLANDULAX (Dragée) 
l dragéc 0.11 g. natr. choleinicumot, 0.05 g ferm. lacticumot, 0.05 g pectint 
0.03 g pankreatint, 0.03 g duodenumot és 0.03 g aloint tartalmaz. ' 

Indikáció: Bélregulator chronicus obstipatiók esetén. Adagja: Napjá-
ban 2-4 dragée. 

Forgalomba kerül: 50 dragéet tartalmazó üvegekben. 

-GLANDUOVIN (lnj.) 
1 cmi megfelel 1 g friss ovariumnak. 

20* 
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Indikációk: Ovarialis kiesési tünetek minden formája. Adagja: Na
ponként vagy másodnaponként 1-2 ampulla subcutan, intrarnuscularisan 
vagy intravenásan. 

Forgalomba kerül: 6 és 10 darab 1 cmJ·tS ampullát tartalmazó dobozokban-

GLANDUOVIN CUM ARSENO (lnj.) 

1 ampulla 1 g friss ovarium hatóanyagát 0.05 g natrium kakodylicummal kom
binálva tartalmazza. 

Indikációk: Anaemiás nök klimakterih..'US és menstruatiós zavarai. Chlo
rosis. Adagja: Naponként vagy másodnaponként 1 ampulla subcutan vagy 
intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 6 darab 1 cms-es ampullát tartalmazó dobozokban. 

GLANDUOVIN FORTE (lnj.) 

1 ampulla 5 g friss ovarium kivonatát tartalmazza. 

Indikációk: Ovarialis kiesési zavarok súlyosabb vagy makacs esetei. 
Adagja: Másodnaponként ! ampulla subcutan, intrarnuscularisan vagy intra
venásan. 

Forgalomba kerül: 6 és 10 darab 2 cmJ-es ampullát tartalmazó dobozokban_ 

HAEMOSTOP (lnj.) 

1 ampulla 1 g friss corpus luteum, 1 g friss epiphysis, 0.6 g friss thymus és-
0.6 g friss hypophysis pars. ant. fehérjementesített vizes kivonatát tartalmazza. 

Indikációk: Endokrin eredetű kóros méhvérzések. Adagja: 2-4 cm" 
s:ibcutan, intramuscularisan vagy intraveruísan. 

Forgalomba kerül: 3 és 6 ampullát (:i. 2 cm~) tartalmazó dobozokban. 

HORMOGLAJ\'D ANDROL (Dragée és,inj.) 

1 dragée 0.02 g thyreoidea sicc„ 0.03 g hypophysis p. ant. sicc., 0.10 g testis: 
sicc., 0.10 g pankreas sicc„ 0.10 g calc. Iactophosph. és 0.005 g yohimbint tar
talmaz. 1 ampulla 0.08 g friss thyreoidea, 0.12 g friss hypophysis p. ant„ 
0.40 g friss testis, 0.40 g friss pankreas vizes kivonatán kívül 0.005 g yohim
bint tartalmaz. 

] ndikációk : Pluriglandularis insufficientia. Neurasthenia sexualis .. 
Impotencia . . 1dagj": Háromszor napjában 1-2 dragée vagy hetenként 3-
6 s-ubcutan vagy intramuscularis injectio. 

Forgalomba kerül: 25 dragéet tartalmazó fiolákban. 6 darab 1 cm3-es ampullát 
tartalmazó dobozokban. 
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HORMOGLAND GYNOL (Dragée és inj.) 
1 dragée 0.02 g thyreoidea sicc„ 0.03 g hypophysis p. ant. sicc„ 0.10 g supra
ren sicc„ 0.10 g ovarium sicc„ 0.10 g pankreas sicc. és 0.005 g yohimbint 
tartalmaz. 1 ampulla 0.06 g friss thyreoidea, 0.08 g friss hypophysis p. ant„ 
0.26 g friss supraren, 0.30 p, friss ovarium és 0.30 g friss pankreas vizes ki
vonatán kívül 0.005 g yohimbint tartalmaz. 

Indikációk: Neurasthenia. Pluriglandularis iosufficicntia. Frigiditas. 
Adagja: Háromszor napjában 1-2 dragée vagy heti 3-6 injekció 

subcutan vagy intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 25 dragéet tartalmazó fiolákban, 6 darab 1 cm3-es ampullát 
tartalmazó dobozokban. 

HORMOGLAND IT'. 0. (Dragée és inj.) 

1 dragée 0.03 g thyreoidea sicc.-ot és 0.20 g ovarium sicc.-ot tartalmaz. 1 am
pulla 0.2 g friss thyreoidea és 1.4 g friss ovarium fehérjementesített vizes 
kivonatát tartalmazza. 

Indik,íciók: A klimakterium hypothyreoticus alakjai. Elhízás. Hyper
tonia. Adagja: Háromszor napjában 1-2 dragée vagy heti 3-6 injekció 
subcutan vagy intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 25 dragéet tartalmazó fiolákban, 6 darab 1 cm3-es ampuUát 
tartalmazó dobozokban. 

HORMOGLAND T. 0. H. (Dragée és inj.) 

1 dragée 0.02 g thyreoidea sicc., 0.03 g hypophysis sicc., 0.10 g ovarium 
sicc.-ot tartalmaz. 1 ampullla 0.10 g friss thyreoidea. 0.10 g friss hypophysis 
és 0.70 g friss ovarium fehérjementesített vizes kivonatát tartalmazza. 

Indikációk: Amenorrhoea. Oligomenorrhoea. Hypomenorrhoea. Neur-
asthenia. Kimerülési állapotok. Adagja: Háromszor napjában 1 dragée 
vagy heti 3-6 ampulla subcutan vagy intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 25 dragéet tartalmazó fiolákban, 3 és 6 darab 1 cms-es 
ampullát tartalmazó dobozokban. 

HORMOGLAND T. 0. S. H. (Dragée és inj.) 
l dragée 0.02 g thyreoídea sicc„ 0.10 s ovarium sicc:, 0.10 g cortex gland. 
supraren. sicc., 0.03 g hypophysis total. sicc.-ot tartalmaz. 1 ampulla 0.10 g 
friss thyrcoidea, 0.70 g friss ovarium, 0.60 g friss corte.."( gland. supraren. és 
0.10 g friss hypophrsis fchérjementesített vizes kivonatát tartalmazza. 

lndik(íciók: Az ovarium hypofunctiója (a-, oligo-, hypomenorrhoea). 
Hypogenitalis és mongoloid idiotia. Endogen eredetű elhízások. Adagja: 
Háromszor napjában 1 dragée vagy heti 3-6 injekció subcutan vagy intra
muscularisan. 

Forgalomba kerül: 25 dragéet tartalmazó fiolákban, 3 és 6. darab 1 cm~-es 
.amriullát tartalmazó dobozokban. 
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HORNIOGLAND T. t. S. H. (Dragée és inj.) 
1 dragée 0.02 g thyreoidea sicc„ 0.10 g testis sicc., 0.10 g cortex gl. supraren. 
sicc. és 0.03 g hypophysis sicc .. ot tartalmaz. 1 ampulla 0.10 g friss thyreoidea, 
1.0 g friss testis, 0.60 g friss cortex gl. supraren. és 0.10 g friss hypophysis. 
fehérjementesített vizes kivonatát tartalmazza. 

Indikációk: Neurasthenia sexualis. Impotentia. Általános asthenia és. 
depressio. Endogen elhízás. Adagja: Háromszor 1 dragée napjában vagr 
hctenkint 3-6 injekció subcutan vngy intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 25 dragéet tartalmazó fiolákban, 3 és 6 darab 1 cm'·es. 
ampullát tartalmazó dobozokban. 

HORMOGLAND TONICUM FEM. (Dragée és inj.) 
1 dragée 0.13 g thymus sicc., 0.013 g thyreoidea sicc., 0.032 g hypophysis p. 
ant. sicc., 0.016 g supraren. sicc., 0.032 g ovari~m sicc., 0.032 g mamma sicc. 
és 0.032 g cerebrum sicc.~ot tartalmaz. 1 ampulla 0.50 g friss thymus, 0.05 g 
friss thyreoidea, 0.15 s friss hypophysis p. ant., 0.15 g friss ovarium. 0.15 g 
friss inamma és 0.15 g friss cerebrum fehérjementesített vizes kivonat:ít tar
talmazza. 

indikációk: Asthenia. Neurasthenia. Frigiditas. Klirnakterih."US pana
szok. Adagja: Napjában háromszor 1-2 dragée vagy heti 3-6 injekci& 
subcuta.n vagy intrarnuscularisan. 

Forgalomba kerül: 25 dragéet tartalmazó fiolákban, 3 és 6 darab 1 cm'-es: 
ampullát tartalmazó dobozokban. 

HORMOGLAND TONICUM .MASC. (Dragée és inj.) 
1 dragée 0.13 g thymus sicc., 0.013 g thyrcoidca sicc., 0.032 g bypophysis P~ 
ant. sicc., 0.016 g supraren. sicc„ 0.032 s tcstis sicc., 0.032 g cerebrum sicc.-ot 
tartalmaz. 1 ampulla 0.50 g friss thymus, 0.05 g friss thyreoidea, 0.15 g friss 
hypophysis p. ant. 0.15 g friss testis és 0.15 g ccrebrum fehérjementesített vizes 
kivonatát tartalmazza. 

Indikációk: Neurasthenia sexualis. Impotentia. Adagja: Háromszor 
naponta 1-2 dragée vagy heti 3-6 injekció subcutan vagyt intramuscu
Jarisan. 

Forgalomba kerül: 25 dragéet tartalmazó fiolákban, 3 és 6 darab 1 Cii1\es 
ampullát tartalmazó dobozokban. 

HYPOPHYSIS CEREBRI „Richter Gedeon" (Dragée, inj. és pulv.) 
1 dragée, illetve l ampulla 0.3 g friss mirigynek: felel meg. 

111dikációk: Simmonds-kór. Dystrophia adiposogenitalis. Hypo
physaer infantilismus. Adagja: Háromszor napjában 1-2 dragée vagy 
httenként 3-6 subcutan vagy intramuscularis injekció. 

Forgalomba kerül: 25 darab és 50 darab dragéet tartalmazó fiolákban; 6 darab 
1 cml·es ampullát tartalmazó dobozokban és a pulv. 1 g-os csomagolásban. 

HYPOPHYSIS PARS POSTERIOR PULVIS „Richter Gedeon" 
A hypophrsis hátsó lebenyének szárított pora. 
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Indikációk: Diabetes insipidus. Enuresis nocturna. Adagja: A két ujj 
közé fogott (kb. 0.10 g) mennyiség napjában kétszer-háromszor, mint szip
pantópor alkalrnazandó. 

Forg:ilomba kerül: 1 g-os csomagolásban. 

INARSUNIN (lnj.) 
1 cmi 20 egység Insulin „Richter Gedeon"-t és 0.004 g acidum monomethyl
arsenicumot tartalm:l.Z. 
Indíktíciók: RecDnvalescentia. Roborálás. Hízókurák. Adagja: Nap. 

jában 1 / ~--1 an3 sub::utan, étkezés előtt. 

Forgalomba kerül: 5 cm3-es üves:ekben. 

INDIGOC.Afu.'VHN 0.4% „Richter Gedeon" (lnj.) 
0.04 g indigosulfosavas natriumot tartalmaz 10 on3-es ampullákban. 

Indi.kpciá és alkalmazás: A vesefunctiós vizsgálatok céljaira szolgál 
iP-travenás injekciók al:t.t..jában. 

Forgalomb:i. kerül: 1 darab 10 cm~-cs ampullát tartalmazó dobozokban. 

INSULIN „Rich:cr Gedeon" (lnj.) 
A pankreas Langerhans-szigeteinek belső secretiós productuma. 
Indikációk: Diabetes mellitus. Hízlaló h.-úrák. Májparenchymalaesio, 

ictcrus catarrhalis (glucoséval együtt). Basedow-kór. Atrophiás vagy hypotro
phiás csecsemők, gyermekek makacs étvágytalansága. Hypcremesis gravidarum. 
Acut alkoholmérgezés. Schizophrenia. Adagja: Altalában subcutan adandó, 
intravenísan cs1k coma esetén. Diabetcsnél a dosis megállapítása vagy fokoza
tosan ernelkedö adagokkal történik vagy a kiürített cukor mennyiségének 
megfelelöen. Hízókúrákn:íl napi 20-'iO egység elegendő. Májbetegségek
nél napi 5-10-20 egységnél többet nem tanácsos adni. A shock-kezelés 
céljaira (schizophrenia, asthma) 40 egységtől felfelé, állandó orvosi ellen
őrzés n1ellett. 

For.;:i.lomba kerül; 5 cmJ·CS üvegekben a 100 és 200 egység. 

LACTOANTIN (Inj.) 
1 ampulla 0.003 g standardizált lactatiós hormont tartalmaz. 
l;;dik,íciók: A tejelválasztás zavarai (a-, hypogalactia). Adagja: Na

ponta vagy m..1.sodnaponként egy intrarnuscularis injekció. 
Forgalombl kerül: 5 ampullát tartalmazó dobozokban. 

LUPOVAL (Dragée) 
1 dragfe 0.05 g !upulint, 0.05 g bromisovalerylcarbamidot és 0.10 g ovarium 
pulv. siccumot tartalmaz. 
Indikációk: Praemenstrualis deprcssio és izgalmi állapot. Adagja: 

Atlagban 3-6 tabletta naponta. 
Forgalomba kerül: 40 tablettát tartalmazó dobozokban. 
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LUTEOANTIN (lnj. és suppos.) 
Vemhes kancák vérserumából előállított gonadotrophormon, ampullánként {a 
gömbölyű ampullák a porított hormont, a hengeresek az oldószert tartalmazzák) 
50 internationalis egység, kúponként 100 internationalis egység erősségben. 
Indikációk: Poly-, hypermenorrhoea, metropathia haemorrhagica, ju-

venilis és klimakteriumos vérzés. Hyperemesis gravidarum, dysmenorrhoea. 
Habitualis abortus. Amenorrhoea. Impotentia, seA"llalis neurasthenia, geni
talis hypoplasia. Adagja: Individualis. Altalában naponként 1 ampulla 
subcuran vagy intramuscularisan vagy 1 1."Úp. 

Forgalomba kerül: 5-5 ampullit tartalmazó dobozokban és 10 kúpot tartal
mazó dobozokban. 

LYSASTHMIN (lnj.) 
1 ampulla ( 1 cm1

) 5 internat. egység Glanduitrint. és 0.5 cmJ Tonogen-oldatot 
( 1 : 1 OOO) tartalmaz. 

l11Jikációk: Bronchialis és cardialis asthma, cardialis dyspnoe. Adagja: 
Szükség szerint %-1-3 ampulla pro die subcutan vagy. intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 3 és 6 ampullát tartalmazó dobozokban. 

MYOFORT (Sol. és inj.) 
Coronaria-ereket tágító és vérnyomást csökkentö, biologiailag standardizált 
izom.kivonat. 

Indikációk: Angina pectoris. Oaudicatio intermittens, thromboangitis, 
hypertonia. Paroxysmalis tachykardia. Myocarditis, myodegeneratio cordis, 
Raynaud-féle gangraena, diabeteses végtaggangraena, endarteritis ob!iterans, 
a klimax vasomotoros zavarai stb. Pruritus senilis. Nicotin-abusus. Adagja: 
Anginás roham alatt 1-2 an3 intravenásan, egyébként 1 cm3 másodnapon
kint subcutan vagy intramuscularisan. A solutióból háromszor napjában 
10-15 csepp. 

Forgalomba kerül: 6 darab 1 cmJ-es ampullát tartalmazó dobozokban és 25 g 
solutiót tartalmazó üvegekben. 

NEOTONOCAIN (Tabi. é> inj.) 
A Tonogen suprarenale kombinációja p-aminobenzoyldiaethylaminoaethanol
chlorhydrattal. 

Indikációk: Helyi érzéstelenítöszer. 

A) Tabletták.: 

Tabl. Neotpnocain 1. 1 tabletta = 0.125 g p-aminobcnzoyldiaethylaminoaethanol
chlorhrdrat és 0.000125 g Tonogen. 

Forgalomba kerül: 10 tablettát tartalmazó fiolákban. 

Tabl. Neotonocain II. 1 tabletta = 0.10 g p-aminobenzoyldiaethylaminoaethanol
chlorhydrat és 0.00025 g Tonogen. 
Forgalomba kerül: 10 tablettát tartalmazó fioiákban. 

ORGANOTHERÁPIAS 1;5 HORMONKÉSZÍTMÉNYEK 313 

Tabl. Neo1onoc.'lh1 III. 1 tabletta = 0.02 g p-aminobenzoyldiaethylaminoaethanol
chlorhydrnt és 0.0001 g Tonogen. 
Forgalomba kerül: 20 tablettát t;i.rtalmazó fiolákban. 

B) lnjekdók: 

Inj. Neotonocai11 I. 1 ampulla = 0.5)'o p-aminobenzoyldiaethylaminoaethanol
chlorhydrat és 0.00064% Tonogen 25 cml physiologiás konyhasóoldatba.n. 
Forgalomba kerül: 1 &s 25 db 25 cml·es ampullát tartalmazó dobozokban. 

lnj. Neotonocain II. 1 ampulla = 0.2% p-aminobenzoylaethyJaminoaethanol
chlorhydrat és 0.0009% Tonogen 5 cmJ physiologiás konyhasóoldatban. 
Forgalomba kerül: 6 fs 50 db 5 cm3-es ampullát tartalmazó dobozokban. 

lnj. NeoJonocain Ill. 1 ampulla 2% . p-aminobenzoylaethylaminoaethanol-
chlorhydrat és 0.0015% Tonogen 1 cml physiologiús konyhasóoldatban. 
Forgalomba kerül: 6 és 50 db 5 cml.es ampullát tartalmazó dobozokban. 

lnj. NeoJonocain V. Physiologiás konyhasóoldatban 0.5% p-aminobenzoyldiaethyl
aminoaethanolchlorhydratot és 0.00125% Tonogent tartalmaz. 
Forgalomba kerül: 1 darab 25 cm;·es, 50 cm~-es és 100 cml·es ampullát tar· 
talmazó dobozokban. 

lnj. Neo1011ocain VI. Physiologiás konyhasóoldatban 1% p-aminobenzoyldiaethyl
aminoaethanokhlorhydratot és 0.0025% Tonogent tartalmaz. 
Forgalomba kerül: 1, 2, 5, 10, 25, 50 és 100 cm'-es ampullákat tartalmazó 
dobozokban. 

Inj. Ne0Jonocai11 VII. Physiologiás konybasóoldatban 2o/o p-aminobenzoyldiaethyJ. 
:uninoaethanolcblorhydratot és 0.0021/ó Tonogent tartalmaz. 
Forgalomba kerül: 1, 2, 5, 10, 25, 50 és 100 cm'-es ampullákat tartalmazó 
dobozokban. 

lnj. 1'.'eotonocain VIII. Physiologi:is konyhasóoldatban 2o/c p-aminobenzoyldiaethyl
aminoaethanolchlorbydratot és 0.005% Tonogent tartalmaz. 
Forgalomba kerül: 1, 2, 5, 10, 25, 50 és 100 cm'~es ampullákat tartalmazó 
dobozokban. 

lnj. Neotonocah1 X. Phrsiologiás konyhasóold;J.tban 4% p-aminobenzoyldiaethyl
aminoaethanolchlorhydratot és 0.0025% Tonogent tartalmaz. 
Forgalomba kerül: 1, 2, 5, 10, 25, 50 és 100 cm~-es ampullákat tartalmazó 
dobozokban. 

Inj. Neo1011ocai11 shie To11oge11 VIII. Physiologiás konyhasóoldatban 20% p-amino
benzoyldiaethylaminoaethanolchlorhydratot tartalmaz. 
Forgalomba kerül: 1fint Neotonocain VIII. 

OVAKLI.MAN (Dragée) 
1 dragée 0.05 g bromovariumot, 0.05 g theobromint, 0.19 g calcium Iacticumot 
és 0.01 g papaverint tartalmaz. 
Indikációk: A klimakt~rium összes zavarai. Adagja: Háromszor 

napjában 1-2 dragée. 
Forgalomba kerül: 50 dragéet tartalmazó üvegekben. 
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OVARIUJ\1 „Richter Gedeon" (Dragée) 
1 dragéc 1 g friss ovarium hatóanyagait tartalmazz.a. 

Indikációk: Genitalis hypoplasia. Dysmenorrhoea. O!igo-, hypo
rnenorrhoea. l(limak:terialis zavarok. Adagja: Háron15ZOr napjában 1-2 
dragéc. 

Forgalomba kerül: 40 dragéet tartalmazó fiolákban 6 100 dragéet tartalmazó 
aluminiumdobozokban. 

PANKRIN (Dragée és plv.) 

PANKREAS GLYCERIN LIQUOID 
A pankreas összes fermentumait tartalmazzák. 

indikációk: Acut és chron. pankreatitis, achylia gastrica, hypochlor-· 
hydria. Gastrogen diarrhoe.ík, erjedéses dyspepsiák, furunculosis, acne. Loká
lisan ulcus cruris esetén. Adagja: Háromszor napjában 1-3 dragée vagy 
háromszor napjában 15-20 csepp étkezés közben. 

Forgalomba kerül: Pankrin pulvis 100 g-ot tart:tlmazó üvegekben; Pankrin 
dragée 25, 50 és 100 darabot t'1rtalmazó üvegekben; Pankrcö.s glyc. liqu. 50 S·OS 

üvegekben. 

PARACALS (lnj.) 
10 cm~.es ampulhíkban l g calciumgluconatot és 0.6 g friss pa/athyreoidea 
kivonatot tartalmaz. 
indikációk: Tetania. Allergiás megbetegedések. Rendellenes méhvér~ 

zések. Haemoptoe. Ostcomalacia . .Adagja: Naponta 1 injekció intramuscu
Iaris:tn. 

Forgalomba kerül: 6 ampullát tartalmazó dobozokban. 

PARATHYREO!DEA „Richter Gedeon" (Tabi. és inj.) 
1 tabletta 0.06 g friss mirigy hatóanyagait (0.012 g száraz anyag) tartalmazza. 
1 ampull:'tban (J. 1 cm~) 3 g friss parathyreoidea kivonat foglaltatik. 
Indikációk: Tetania. Spasmophylia. A callusképződés fokozására. 

Allergiás betegségek. Insulin-allcrgia. Ulcus ventriculi és duodeni. Colitis 
ulcerosa. lntertriginosus ekzemik, ekzema dyshidroticum. Rosacea, chorea. 
Adagja: Napjában háromszor 1-2 tabletta, ill. napjában 1-2 cm' sub
cutan vagy intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 3 darab 1 cm'-es ampullát és 1 db 5 cm~-es ampullát tartaI~ 
m:izó dobozokban; 20 tablettát tartalmazó fiolákban. 

PARATHYREOIDEA COMl'. „Richter Gedeon" (Tabi.) 
1 tabletta 0.012 g szárított melléJ..."Pajzsmirigyet és 0.288 g calcium lacticumot 
tartalmaz. 
Jn.iikációk: L. Parathyreoidea. Adagja: Napjában háromszor 1-2 

tabletta. 
Forgalomba kerül: 20 tablettát tartalmazó fiolákban. 
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PERHEPAR (Pulvis, dragée és liquoid) 
1 g pulvis 100 g, l dragée 50 g, 1 cm) 10 g friss mij hatóanyagait tartalmazza. 
indikációk: Anaemia perniciosa. Secundaer és aplasiás anaemiák. 

1-Iorbus Banti. Gyermekkori anaerniák. Adagja: 2-3-szor napj<íban 1 
dragée vagy 0.5 g por vagy 20-30 g solutio. 

Forgalomba kerül: 20 g port tartalmazó üvegekben, 40 dragéet tartalmazó 
aluminiumdobozokban és 100 g liquoidot tartalmazó üvegekben. 

PERHEPAR INJECTIO 
Antianaemiás hatású, febérjementesített mijkivonat. 
Indikríciók: Anaernia pcrniciosa. Terhességi és secundacr anacmiik. 

Sprue. Fertőző betegségek és műtétek utáni reconvalescentiánál. 1fáj~ 
1nsufficientiával járó oedemák és ascites. l\lijcirrhosis. Intoxir.:atiók. Post
cperativ t-hrombosis és thrombophlebitis. Adagja: Vészes vérszegénység 
csetén az eset súlyosságához képest individualisan napi 1-2 ampulla. Álta
lf,ban 1 2mpulla intramuscularisan. 

Forgalomba kerül; 6 darab 2 cm3-es ampullát és 3 darab 5 cm3-es ampullát~ 
6 darab 5 cm3-es ampullát, 2 darab 10 cm3-es ampullát tartalmazó dobozokban. 

PERLIEN (Dragée, inj. és pulv.) 
1 ampullµ. 20 g, 1 g pulvis 100 g, 1 dragée 50 g friss lép hatóanyagait tar
talmazza. 
Indikációk: Vérbetegségek: anaemia, Jeukaemia, polycythaemia, poly

globulia. Pulrnonalis és extrapulmonali,s tbc. Lupus vulgaris. Allergiás és 
vagotoniis betegségek: asthn1a bronchiale, szénaláz, urticaria, allergiás 
ekzemák. Bőrmegbetegedések: dermatitis, chron. nedvedző ekzemák, lichen 
ruber acurninatus, arsenobenzol- vagy higany-erythrodern1iák, pemphigus. 
Adagia: Háromszor napjában 1 késheggyel vagy háromszor napjában 1 
dragée, 12 injekciókból hetenként 3-6 ampulla subcut:in vagy intrarnus· 
a1larisan. 

Forgalomba kerül: 40 dragéet tartalmazó aluminiumdobozokban, 20 g pulvist 
tartalmazó üvegekben, 6 ampullát tartalm:izó dobozokban. 

PERSTOMIN (Pulv. és inj.) 
Antianaemiás gyomor készítmény. 

indikációk: Anaemia perniciosa. Secundaer és aplasiás anaemiák. 
Adct,~ja: Napjában ötször 1 csapott -cvőkan:íl por levesben, tejben vagy 
kávéban feloldva. Az ampullikból napjában 1 subcutan vagy intramuscu-
1aris injekc.ió. 

Forgalomba kerül: 200 g pulvist tartalmazó üvegekben és 6 ampullát (ti. 2 cmJ) 
tartalmazó dobozokban. 

PLACENTA „Richter Gedeon" (Dragée és inj.) 
1 dragée, illetve 1 ampulla 1 g friss méhlepénynek felel meg. 
lndikcíciók: Rendellenes méhvérzések. Dysmenorrhoea. A tejelválasz-
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t:is z1varai. Fejletlen emlők növesztése. Adagja: Háromszor naponta 1-2 
<lragée vagf heti 3-6 subcutan vagy intrarnuscularis injekció. 

Forgalomba kerül: 25 dragéet tartalmazó fiolákban; 6 darab 1 cm~·es ampullát 
tartalmazó dobozokban. 

PROSTATA „Richter Gedeon" (Dragée és inj.) 
1 dragée, illetőleg 1 :lillpulla 1 g friss mirigynek felel meg. 

Indikációk: Prostata hypertrophia. Neurasthenia sexualis. Impotentia. 
Adagja: Háromszor napjában 1-2 dragée vagy heti 3-6 intramuscularis 
injekció. 

Forgalomba kerül: 25 dragéet tartalmazó fiolákban; 6 ampullát tartalmazó 
dobozokban. 

PROTESTIN (Dragée és inj.) , 
1 dragée 0.15 g testis siccumot, 0.03 g cort. supraren. siccumot, 0.02 g· hypo-. 
physis pars ant. siccumot, 0.05 g Jecithint ex cercbro és 0.005 g yohimbint 
tartalmaz. 1 ampulla 1.0 g friss prostata és 1.0 g friss testis hatóanyagain kívül 
0.005 g yohimbint tartalmaz. ; 

Indikációk: Sexualis neurasthenia. Impotentia. Adagja: Naponta há
romszor 1-2 dragée vagy heti 3-6 injekció subcutan vagy intramuscu-
1arisan. 

Forgalomba kerül: 25 dragéet tartalmazó üvegekben; 6 darab l cm3-es ampullát 
tartalmazó dobozokban. 

ROBOROGLANDUOVIN (lnj.) 
2 g friss ovarium hatóanyagait és 0.06-0.20 g-ig emelkedő és 0.20-0.06 g-ig 
csökkenő dosisokban natrium kakodylicumot tartalmaz. 

Indikációk: Anaemiás, lesoványodott nők a-, hypo- és oligomenorrhoeás 
panaszai. Adagja: Heti 3-6 injekció subcutan vagy intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 30 darab l cm'-es ampullát tartalmazó dobozokban. 

ROBOROTESTICULI (lnj.) 
l cm~ 2 g friss testisnek megfelelő kivonatot és 0.06-0.20 g-ig emelkedő és 
0.20-0.06 g-ig csökkenő adagolásban natrium kakodylicumot tartalmaz. 

Indikációk: Sexualis nenrasthenía, impotentia. Adagja: Heti 3-6 
injekció ,:;ubcutan vagy intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 30 darab 1 cm'-es ampullát tartalmazó dobozokban. 

SECUITRIN (lnj.) 
1 ampulla 5 internationalis egység Glanduitrint tartalmaz, 1 g secale cornutum 
hatóanyagaival kombinálva. 

Indikációk: Szülés és abortus utáni vérzések, atonia uteri. Myornás és 
fibromá:; vérzések. Meno- és metrorrhagiák. Adagja: Szükség szerint 1 
ampulla intramuscnlarisan. 

Forgalomba kerül: 6 darab 1 cm3-es ampullát tartalmazó dobcizokban. 

·----------------
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SIDEREPAR (Pulv.) 
A máj hatóanyagain kívül calc. glycerophosphoricumot, ferrum sacch<rratumot, 
mangánfehérjét és besugárzott élesztőt tartalmaz. 

Indikációk: Anaemia. Gyengeségi, kimerültségi és postoperativ vér
szegénységi állapotok. Adagja: Háromszor napjában 1-2 tetézett kávés
kanál. 

Forgalomba kerül: 100 g port tartalmazó aluminium dobozokban. 

SPERMIN (Liquoid és granulée) 

1 cma liquoid 2 g, 5 g granulée 4 g friss testisnek felel meg. 

Indikációk: Neurasthenia. Neurasthenia sexualis. Irnpotentia. Adagja: 
Háromszor napjában 15 csepp liquoid vagy háromszor napjában 1 kávés
kanál granulée. 

Forgalomba kerül: 25 g liquoidot tartalmazó üvegekben, 65 g granuléet tartal
mazó aluminiumdobozokban. 

SYNTESTRIN (lnj„ dragée, kenőcs és supp.) 

1 ampulla (i 1 cm~), 1 dragée, 1 suppositorium l-s 1 g kenőcs 0.001 g 4.4'
dio),.-y-a»J3•diaethylstilben-dipropionatot tartalmaz. 1 mg Syntestrin hatása kb. 
10.000 i. e. tüszőhormon aktivitásának felel meg. 

Indikációk: A petefészek csökkent vagy hiányzó működéséből eredő 
genitaiis és extragenitalis megbetegedések. Adagia: A tüszőh~rmonadago!ás 
általános szabályai szerint történik; általában naponta vagy masodnaponkent 
egy ampulla intramuscularisan, illetve napjában 1--;,3 ".;agée,. vagy_ a su~
positoriumból naponta kétszer 1-1 darabot s a kenocsbol napi 2-> g-ny1t 
bőrbe dörzsölve. 

Forgalomba kerül: 5 ampullát tartalmazó dobozokban és 20 dragéet tartalmazó 
fiolúkban. 10 db suppositoriumot tartalmazó dobozokban és 30 g kenőcsöt 
tartalmazó tubusokban. 

SYNTESTRIN MITE (lnj. és dragée) 
1 ampulla (ö. 1 cmJ), ill. 1 tabletta 0.0002 ·S 4,4'-dioxy.a»/3-diaethylstilben
dípropionatot tartalmaz. 

I 11dikációk: L. Syntestrin. 
Forgalomba kerül: 5 ampullát tartalmazó dobozokban és 20 tablettát tartalmazó 
fiolúkban. 

SYNTOVAR (Dragée) 
1 dragée 0.20 g ovnrium pulvist és 0.0002 g Syntestrint ( 4,4'»dio::-..-y-a.f3-
di aetby Is ti lben-di prop i onat) tartaln1az. 

Indikációk: l(limaxos panaszok, pruritus vulvae, oligo~ és hypo
menorrhoea esetén. Adagja: Naponta 3-szor 1 dragée. 

Forgalomba 'kerül: '!O dragéet tartalmó üvegekben. 

-, 
' 



318 ORGANOTHERÁPIÁS ÉS HORMONKÉSZÍTMENYEK 

TESTICULI „Richter Gedeon" (Dragée és inj.) 
1 dragée, illetve 1 ampulla 1 g friss testis fehérjementesített vizes kivonata. 

TESTICULI FORTE „Richter Gedeon" (Dragée és inj.) 
1 dragée 2 g, 1 ampulla 5 s friss testisnek felel meg. 

J ndjkációk: Neurasthenia sexualis. Irnpotentia. Pruritus senilis. 
Adagi11k: Napjában 3-6 dragée vagy heti 3-6 subcutan vagy intra
. n1uscnlaris injekció. 

Forgalomba kerül: TesJiculi: 50 dragéet tartalmazó fiolákban, 6 darab 1 cm~-es 
ampullát tartalmazó dobozokban. l'esticu/i forte: 50 dragéet tartalmazó fiolák
ban és 6 darab 2 cmJ·es ampullát tartalmazó dobozokban. 

THYMUITRIN (lnj.) 
1 ampulla 10 internat. egység Glanduitrint és 5 g friss thymus kivonatot 
tartalrii.az. 

Indikáriók: A tágulási és kitolási időszakban fellépő fájásgyengeség. 
.A szülés bevezetésére. Adagja: Intramuscularisan esetleg intravenásan 
1--:-2 cm3 • 

Forgalomba kerül: 3 és 6 darab 1 cmJes ampultát tartalmazó dobozokban. 

THYMUS „Richter Gedeon" (Dragée és inj.) 
A borjú kedeszmirigyéböl készül. 1 dragéeban, ill. 1 ampuiláb1n 1 g friss anyag. 

Indikációk: Renyhe callusképződés csonttöréseknél. Otosklerosis. 
Psoriasis. Adagja: Háromszor 1-2 dragée napjában vagy heti 3-6 sub
cutan vagy intraglutealis injekció. 

Forgalomb1 kerül: 50 tablettát tartalmazó fiolákban, 3 és 6 darab 1 cm3-es 
ampullát tartalmazó dobozokban. 

THYMUS FORTE „Richter Gedeon" (Inj.) 
1 ampulla 5 g friss thymus kivonatát tartalmazza. 

Indikációk: L. Thymus. Adafiia: Napjában vagy másodnaponként 
subcutan vagy intrarnuscularis injekció. 

Forgalomba kerül: 6 darab 2 cm'-es ampullát tartalm:izó dobozokban. 

THYREOIDEA „Richter Gedeon" (Drag„ tabl., liqu. és inj.) 
1 dragéet 0.1 g (0.05 mg jódtartalom), 0.3 g (0.15 mg jódtartalom), 0.5 g 
(0.25 mg jódtartalom), ill. 1.0 g (0.5 mg jódtartalom) friss pajzsmirigy ható
anyagait tartalmazza. 1 cm' liquoid 0.25 g és 1 ampulla (U 1 cm3

) 1 g friss 
thyreoidea jódmentes vizes kivonatát tartalmazza. 

IndJ,ó,íciók: Aplasia et hypoplasia gl. thyreoideae. Kretinismus. Myx
oedema. Gyermekkori fejlődési zavarok. Nephroticus eredetű oedemák. 
·Chronicus izületi és izomrheun1atismus. Adipositas. Psoriasis. Acne. Az 
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adagolás igen tág határok között mozog. A dragéek adagja általában 
naponta Y:,-3 db, a liquoidból napi 5-15 csepp, az ampullákból naponta 
egy subcutan vagy intramuscularis injekció. 

Forgalomba kerül: 0.1 g-os, 0.3 g-os, 0.5 g-os és 1 g-os dragi:et tartalmazó 
fioLíkb:tn; 25 g liquoidot tartalm:izó üvegekben; 3 és 6 ampullát tartalmazó 
dc.bozokban. 

THYROXll'I „Richter Gedeon" (lnj.) 
1 ampulla (:\ 1 cm~) 0.0005 g thyroxint (pajzsmirigyhormont) tartalmaz . 

Indikációk: Chronicus nephrosis, endogen elhájasodís. Adagolá1a: 
Napjában vagy másodnaponként 1

1
1:!-l crn:i subcutan. Fogyókúrák céljaira 

e1nelkedő dosisban. 

Forg:üomba kerül: 6 ampullát tartalmazó dobozokban. 

TONOGEN SUPRARENALE 1: 1000 (ADRENALIN) 
a) Tonogen S11pr.1re11„1le: a mellék-vese hormonjának sósavas vizes oldata 1: 1000 

aninyban . 

b) Tono,r;en S11/1positoria: kakaóvajjal készült végbélkúpok. 1-Hnden kúp 0.0005 
g Tonogent tartalmaz. 

e) Tonogen table11ák: 1.finden tabletta 0.0005 g Tonogent tartalmaz. 

d) Tonogen pro inj.: Köbcentiméterenként, illetve ampullánként 0.001 g kris
tályos Tonogcnt tartalmaz. 

I nc'1kációk: Perifériás keringési bénulás, szívbénulás, szívgyengeség. 
Irisulinshock. Vagotoniás és allergiás betegségek. A mütéti terület vértele
nítésére. Orrkagylók duzzadása, orrvérzések, heveny nátha. Orrmellél-üreg
gyul!1dások. Conjunctivitis. Glaucon1a. Fogászati műtéteknél, extractióknál. 
!lólyagvérzések. Adagolás: Tonogen tablettákból napjában háromszor l-;-2 
darah. A suppositoriumokból napjában 1-2 használandó el.. Az ampullak
ból a betegséa s az individuum szerint 0.2-1 crn3 subcutan, rntramusculan
"San, kivétclcs~n intravenásan, végveszély esetén intracardialisan. 

Forgalomba kerül: Tonogen suprarenale: 5 g-os, 15 g-os, 30 g-os, 50 g-os, 
100 g-os és 200 g-os üvegekben; injekciók c<:ljíl.ra 3 és 6 dar:tb ampullát 
tartalmazó dobozokban; Tonogen suppositoria: 10 kúpot tartalmazó dobozok
ban; Tonogen tabletták: 50 darabot tartalmazó üvegekben. 

TONOLYSIN (lnj.) 
P;tpavcrin és Tonogen kombinációja, két külön ampullában. A nagyobbik fehér 
ampulla 0.04 g papaverint, a kisebbik barna ampulla 0.0005 g Tonogent tar
talmaz. 

Indikációk: Asthn1a bronchiale. Pylorospasrnus. Ulcus ventriculi et 
duodeni. Aclagolcís: A két külön ampullában levő anyagot az orvos tetszés 
szerinti arányban kombinálhatja. 

Forgalomba kerül: 10 ampullát tartalmazó dobozokban 
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UTERITRIN (lnj-l 
A hypophysis hátsó lebenyének a méh sín1a izomelemeire ható, oxytocikus 
frakciójának vizes oldata. 1 cma 10 internationalis egységet tartalmaz. 
Indikációk: A szülés bevezetésére. Fájásgyengeség. Atonia uteri. A 

>Ziilés placentiris szaka. Abortus incompletus. Adagja: Esetenként Yz-1 
ampulla intramuscularisan, esetleg hígítva intravenásan. 

Foqp.lomba kerül: 3 ampullát tartalmazó dobozokban. 

U:TEROTHYM (lnj.) 
1 ampulla (a 1 cma) 5 egység Uteritrint és 2 g friss thyrnus kivonatot tartalmaz. 

Indikációk: Fájásgyengeség; a tágulási szakban is adható. A szülés 
első szakában adva a szülés menetét jelentékenyen.gyorsítja. Adagja: 0.5-1 
cm3 intrarnuscularisan. 

Forgalomba kerül: 3 és 6 darab 1 cmJ*es ampullát tartalmazó dobozokban. 

VITAMINOK. 

ACIDU:M NICOTINICUM „Ricbter Gedeon" '(Tab!. és inj.) 
1 ampulla (U 5 cm~) 0.025 g, 1 tabletta 0.05 g acid. nicotinicumot tartalmaz. 
Indikációk: Pellagra. Erspasmusok. Sulfonamidok detoxikálása. Ada

golás: Naponta vagy másodnaponként 1 ampulla subcutan, intrarnusculari
san vagy intravénásan vagy háromszor naponta 1 tabletta. 

Forgalomba kerül: 3 db 5 cm~-es amplillát tartalmazó dobozokban és 20 tab· 
lettát tartalmazó fiolákban, 

BIAMIN 1. Vitamin B1 

CALCOSTERIN (Csokoládé tabletta) 
I csokoládé tabletta 0.5 g calc. gluconicumot és 2000 i. e. D-vitamint tartalmaz. 
Indikációk: Rachitis. Tetania. Spasmophylia. Adagja: Nagyobb gyer

mekeknek háromszor naponta egy, kis gyermekeknek háromszor naponta fél 
tabletta. 

Forgalomba kerül: 20 csokoládé tablettát tartalmazó dobozban. 

CITRIN (Inj.) 
1 cm' 0.04 g citrint (P-faktor) tartalmaz. 
Jndikciciók: Vascularis purpurák, Schönlein-Henoch-féle purpura, co

litis ulcerosa. Haematuriák. Tüdővérzés. Toxikus eredetű capillaris vérzések. 
C-vitamintherapia fokozására. Adagja: Naponta 1-2 ampulla; súlyosabb 
esetben naponta 3-4 ampulla is befecskendezhetö. Az injekciók subcutan, 
intrarnuscularisan és intravenásan adhatók. 

Forgalomba kerül: 5 darab 1 cm~·es ampullát tartalmazó dobozokban. 

• 

----------------- ·~---·~ 

VITAMINOK 

ERGOSTERINUM IRRAD. „RICHTER" 1. Vitamin D. 

HALIVITAN 1. Vitamin A. 

HALSTERIN 1 Vitamin A+D. 

MYKOZIN (Dragée és pulv.) 
Szárított és tisztított sörélesztő. 
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I ndikdciók: a B-vitarnin kompleA'Uill indikációs területe. Obstipatio. 
Acne vulgaris. Furunculosis. Folliculitis. Fluor albus, errosio portionis (loká
lisan). Adagja: Belsőleg háromszor napjában 1 kávéskanál vagy 2-3 
dragée étkezés közben. 

Forgalomba kerül: 50 dragéet tartalmazó fiolákban, 500 dragéet tartalmazó 
üvegekben és poralakban. 

PROFECUNDIN 1. Vitamin E. 

PROSCORBIN !. Vitamin C. 

VITAKOLAN (Dragée és inj.) 

1 dragée 0.005 g 2-methyl-t,4-naphto-chinont, 1 ampulla 0.0125 g 2-methyJ-
1,4-naphto-hydrochinon di-diaethylgJykokoll e.ster dichlorhydratot és 0.0125 g 
galalioset tartalmaz. 

Indikációk: A vér prothrornbin tartalmának növelése. Hepatogen, 
postoperativ vérzések, rnáj-Iaesiók (pl. chloroforrn-narcosis után), elzáró
dásos icterus és icterus neonatorum esetén. Alkal111azcÍs: Az epe műtétek 
előtt é~ utá~ 2-3 napig naponta 2 szemet. Vérzékenység esetén naponta 3 
tablettat. Mmden esetben suprachol tablettával együtt kell szedetni. Naponta 
1-2 ampulla. 

Forgalomba kerül: 20 dragéet tartalmazó fiolákban, 5 gömbölyű (a hatóanya
got tartalmazó) és 5 hengeres (az oldószert tartalmazó) ampullát tartalmazó 
dobozokban. 

VITAMIN A (HALIVITAN) (Sol. és dragée) 
1 cm~ 30.000 intern. egység, 1 dragée 3.000 internationalis egység A-vitamint 
tartalmaz. 

Jnclikációk: Növekedésben, fejlődésben vagy testsúlyban visszamaradt, 
anaemiás vagy sápadt csecsemőknek és gyermekeknek, Az antiinfectiosus 
természetes védőfolyamatok fokozására főleg télen. Xerophtalmia, kerato
malacia és hemeralopia. Ekzema seborrhoicum infantum, irnpetigo. Stoma
titis aphtosa. Basedow-kór és thyreotoxicus állapotok. Adagja: Gyermekek
nek napjában egyszer 6-20 csepp, felnőtteknek napjában egyszer 30-40 

" 
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csepp. A dragéek adagja gyermekeknek naponta 2-4, felnőtteknek 5-10 
darab. 

Forgalomba kerül: 5 cm~ solutiót és 50 dragéet tartalmazó üvegekben. 

VITAMIN A+ D (HALSTERIN) (Sol.) 
1 cm1 30.000 internationa!is egység A-vitamint és 10.000 intcrnationalis egy
ség D-vitamint tartalmaz. 

Indikációk: A rachitis prohphylaxisa és therapiája. Tetania, spasmo
phylia. Csecseméjk és gyermekek ekzemája, exsudativ diathesis, gyermekkori 
fluor albus. Osteomalacia. Terhes nőknek, szoptató anyáknak. Csonttörések 
gyógyulásának siettetésére. Adagja: Gyermekeknek napjában egyszer 6--20 
csepp, felnőtteknek napjában egyszer 30-40 csepp. 

Forgalomba kerül: 5 cm~ solutiót tartalmazó üvegekben. 

VITAMIN B, (BIAMIN) (T~bl. és inj.) 

1 tabletta 1 mg (500 i. e.), 1 antpulla 2 mg (1000 i. e.) kristályos B1-vitamint 
tartalmaz. 

VITAMIN B, FORTI (BIAMIN i'ORTE (lnj.) 
1 ampulla 10 mg (5000 i. e.) kristályos B1-vitamint tartalmaz. 

Indikciciók: Beri-beri. Neuritis, neuralgia, migraine, sklerosis multi
plex. Polyneuritis h.-ülönböző fajtái. Postdiphtheriás bénulások. Adagja: Ál
talában naponta vagy másodnaponként egy injekció subcutan, intramusculan
san vagy intravenásan, a tablettákból háromszor naponta 1-2 darab. 

Forgalomba kerül: Vitamin B,: 20 tablettát tartalmazó fiolákban, 3 és 15 db 
ampullát tartalmazó dobozokban; Vi1ami11 B, forte: 3 és 15 db ampullát tar· 
talmazó dobozokban. 

VITAMIN C (PROSCORBIN) (Inj. és tabi.) 

1 ampulla stabil oldatban 0.15 g, 1 tabletta 0.025, 0.05 és 0.10 g 1-acid. ascor
binicumot (C-vitamint) tartaln1az. 1 internat. egység = 0.05 mg C-vitamin. 

Indikációk: Scorbut, Moeller-Barlow-kór. Fertő~ő lázas betegségek. 
Gyomor-bélme,gbetegedések (colitis ulcerosa). Vérzések és vérzésre hajla
n.osító betegségek. Pathologicus pigmentiltságok ( cb!oasma stb.). Gyer
mekkori pyuriák, cystopyelitis. Ulcus-diéta. Addison-kór. Tüdőtubercu!oS1s. 
Carie!>, stomatitis ulcerosa. Adago/As: Csecsemőknek, gyermekeknek Yi-2 
tabi., felnőtteknek 2-3 tabletta háromszor napjában. Az injekciós készít
ményből naponta 1-2 ampulla subcutan, intramuscularisan vagy intravenásan. 

Forgalomba kerül: 5 darab 2 cmJ-es ampullát tartalmazó doboz.okban, 20 db 
0.025 S·os és 10 db 0.05 g-os és 0.10 g-os tablettát tartalmazó fiolákban, 
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VITAMIN D (ERGOSTERINUM IRRADIATUM) „Richter Gedeon" 
(Dragét, sol. és inj.) 

Ultraviolett sugarakkal besugárzott ergosterin. 1 cmJ sol. 15.000, 1 dragée és 
1 ampulla (i 1 cmJ) 3000 internationalis egység D-vitamint tartalmaz. 

Indikációk: A rachitis prophyla.xisa és gyógyítása. Tetania. Spasmo-
phylia. Osteomalacia. Arthritis chronica. Osteoporosis. Csonttörések gyógyu
lásán.1k siettetésére. Adttgja: Napjában 5-10 csepp vagy 1-2 dragée. Az 
injekrióbói folnőtteknek naponként vagy másodnaponként egy ampulla, gyer
mekeknek %-1 ampulla 3-1 héten át intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 25, 50 és 250 darab dragéet tartalmazó fiolákban, 10 cmJ·es 
üvegekben és 6 ampullát tartalmazó dobozokban. 

VITAMIN D (ERGOSTERINUM IRRADIATUM) FORTE „Richter 

Gedeon" (lnj.) 

1 ampulla (:t 3 cmJ} 15 mg (600.000 internat. egység} D-vitamint tartalmaz 
olivaolajban oldva. 

I nd1'ktíciók: Az angolkór lökésszerű gyógyítására, ill. megelőzésére. 
Adagolás: Egy alkalom.mai 1 ampulla intramuscnlarisan. A Iökéskezelés tel
jes hatása átlagban 4 hét alatt áll be. 

Forgalomba kerül: 1 darab 3 cml·es ampullát tartalmazó dobozokban. 

VITA.c\>!IN E (PROFECUNDIN) (Sol. és dragée) 

A solutio 1% E-vitamin concentratun1ot; a dragée 0.01 g E-vitamin concentra· 
tumot t:lrtalmaz. 

Indikációk: Sterilitas. Habitualis abortus, abortus imminens. Terhes
ség és lactatio alatt a fokozott E-vitamin szükséglet kiegészítésére. Oligo
és a1nenorrhoea, hypoplasia uteri. A férfiúi sexualis sphaera zavarai. Adagja: 
Naponta egyszer 30-10 csepp, illetve háromszor 2 dragée. 

Forgalomba kerül: 10 cmJ so!utiót és 50 dragéet tartalmazó üvegekben. 

VULNOVITAN (Steril sol. és kenőcs) 

1 ampulla (i 10 cm") 10.000 internationalis egység, steril paraffin olajban 
oldott A-vitamint; 1 g kenőcs 500 internationalis e);;ység A-vitamint tartalmaz. 

Indik,íciók: Friss sérülések, égési és fertőzött sebek, genyes börfolya-
matok (phlegmone, carbunculus stb.). Operatiós sebek utókezelése. Acut és 
cl1ron. osteomyelitis. Alka/Jnazcís: Külsőleg, a sebkezelés szabályai szerint. 

Forgalomba kerül: 1 ampullát tartalmazó dobozokban és kb. 30 g kenörsöt tar
talmazó tubusokban. 

21• 
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CHEMO-ÉS PHARMAKOTHERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNYEK. 

ACITETRAMIN (Tab!. és pulv.) 
1 tabl. 0.5 g hexamethylentetraminhydrophosphatot tartalmaz. 

Indikációk: Urethritis. Cystitis. Pyelitis. Pyelonephritis. Adagj": Há
romszor napjában 1-2 tabletta. 

Forgalomba kerül: Poralakban és 20 drb. 0.5 g-os tablettát tartalmazó fiolákban. 

ACITOPHOSAN (Tab!. és pulv.) 
1 tabletta 0.27 g phenylchinolincarbonsavas calciun1ot (Novotophosant) és 
0.25 g acetylsalicylsavat tartalmaz. 

Indikációk: Angina. Influenza. Lumbago. Trigeminus neuralgia. Poly
arthritis rheumatica. Myalgiák. Köszvény. Adagja: Háromszor napjában 1-2 
tablett1 kevés vízben feloldva. Hüléses megbetegedések kezdeti szakában 
nagyobb adag (napi 6-8 tabletta) a betegség kifejlődését kupirozni képes. 

Forgalomba kerül: Poralakban, 10 és 20 darab t:?.blctt.it t;i.rtalmazó fiolákban, 
100 db tablettát tartalmazó üvegekben. 

ACRIGONIN 0.5% és 2% (Inj.) 
5 cm3-es ampullákban 0.5 % , ill. 2 % diaminomethylacridinchlorhydratot tar
talmaz. 

Indikációk: Acut és chronicus gonorrhoea, A gonorrhoea szövődmé
nyei. Adagja: A 2%-os ampullákból hetenkint háromszor, a 0.5%-os ampul
lákból naponta egy injekció intravenásan. Egy kúra tartama átlag 6-12 
injekció. 

Forgalomba kerül: 6 darab 5 cml-es ampullát tartalmazó dobozokban, 0.5%-os 
és 2%-os oldatban. 

ADIGAN (lanara) (Por, tabi., inj,. sol. és supposit.) 

0.1 g por, 1 tabletta, 1 cml solutio, 1 ampulla és 1 suppositorium 0.5 mg 
kristályos disitalis lannta glucosidával egyenértékű. 

Indikációk: A szívműködés elégtelensége és n1indazon kórformák, ame
lyeknél a digitalis használata indokolt. Adagja: Háromszor napjában Y,-1 
cm' (2o--40 csepp) vagy 3-5 tabletta vagy 1-2 bíp. Az injekciókat 
gyors hatás elérése céljából használjuk iotramuscularisan, intravenásan, eset
leg intracardialisan. 

Forgalomba kerül: 15 és 100 cm' solutiót tartalmazó üvegekben; 15 tablettát' 
tartalmazó fio!ákban; 3 és 6 darab an1pullát tartalmazó dobozokban; 10 suppo
sitoriumot tartalmazó dobozokban. 
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ALEXIPON (Sol.) 
Salicylsavas aethylester. 
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1 ndikációk: Rheumás izom- és izületi bántalrnaknál lumbagónál 1.iilső 
bedörzsölésre. ' 

Forgalomba kerül: 25 g-ot tartalmazó üvegekben. 

AMBESID (Tab!.) 
1 tabletta 0.40 s p-arninobcnzolsulfami<lot tartalinaz.. 

Indikációk: 1. „Ambesid solubile" alatt. Adagja: Háromszor naponta 
1-2 darab; gyermekeknek megfelelően kisebb adagok. 

Forgalomba kerül: 10 és 20 tablett:it tartalmazó fiol.ikban. 

fu.\1BESID HINTŐPOR:* 
25% Ambesid, 2% carbamid, 40o/o amylum, 33% ta!cum tartalommal. 

. Indikációk: Mindenfajta sérülésből eredő friss és fertőzött sebek, !epe-
dek,''.; ne~ot1k".s f;kélyek gyófil'.kezelésére. Alkalmazás: Naponta 1-2-szer 
a serult bor feluletet vagy a fekelyt bőven behinteni. 

Forgalomba kerül: 25 g-t és 100 g-t tartalmazó dobozokban. 

'~ Engedélyezés alatt. 

AIYIBESID SOLUBILE (Tab!. és inj.) 
1 tabl~tta O.~O g, 1 db 2 c~3-es a:npulb. 0.20 g, 1 db 5 cm3-es ampulla o.50 g 
p-sucC1nylam1nobenzolsulfam1dnatnumot tartalmaz. 

lndikácíók: Erysipelas, carbunculus, furunculosis. Gonorrhoea és szö
vődményei. Lymphogranuloma inguinalis, ulcus melle, aktinomykosis. Tra
choma. Adagja: A tabletták adagja naponta háromszor két-három darab; 
gycrmekeJ.:nek n_aponta háromszor ;2-2, cSecsernöknek 1;4-1/2 tabletta. A 
parenteralis dosis naponta 2-10 cm3 intrarnuscularisan vagy intravenásan. 

Forgalomba kerül: 10 és 20 t•iblcttút tartalmazó fiohí.kban. 6 darab 2 cm3-es 
és 6 darab 5 cn1~-es ampullát tartaln1azó dobozokb:in. 

ANGICID (Tab!.) 
1 tabl,etta 0.0015 g thymolt, 0.003 g mentholt, 0.0013 g oleum cariophylloru
mot es 0.003 g oleum menthae piperitact tartalmaz. 

l~dikác;iók: ~ rnindenna~os szijhygiene. A száj-, torok- és garatür 
gyulladasos allapota1. Alkalmazas: 1-2 tabletta 1;2 pohár vízben oldandó. 

Forgalomba kerül: 30 tabktt.it tartalmazó üvegcsékben. 

BACTEROCHIN-CASEIN (Inj.) 
Jodoxychinolinsulfosavas natrium 2%-os oldata 4% caseinnel kombinálva. 

. Indikációk: A heteroprotein therapia területe. Adagjai: Individualisak. 
Áitalaban 1ntramuscularisan ~/:2-1 cm3 -rel kezdjük az adagolást, csak ha 
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erősebb reactiót akarunk, adhatunk rnindjirt intravenás injekciókat (0.2-1 
an3 ). Az egyes injekciók 1-2-3 napos időközökben adandók az általános 
reactiók lef~lyása szerint. Egy kúra tartama 6-12 injekció, amit kellő szü
net után megismételhetünk. 

Forgalomba kerül: 6 db 5 cm7.·es ampullát tartalmazó dobozokban. 

BELLAFIT (Tabi„ inj. és sol.) 
1 tabletta 0.00025 g, 1 ampulla (1 cm~) 0.0005 g, 10 cm~ solutio 0.005 g 
belladonna összalk;1!oida kénsavas sóját (ki:nsavas atropinban kifejezve) tar
talmazza. 
I ndik!tciók: Hyperaciditas. Ulcus ventriculi és duodeni. Cholelithiasis. 

Asthrna bronchiale. Gyomor-, bélgörcs. Hólyagtenesmus. Dysmenorrhoea. 
Terhességi hányás. Postencephaliticus parkinsonismus. Spasticus tünetek. Ve~ 
getativ idegrendszeri zavarok. Éjjeli izzadás. Nyálfolyás. Hydrosis. Adagja: 
Individualis. Általában pro dosi 1/.i--1 cm3 subcutan vagy intramusculari~ 
san, 1-2 tabl. kétszer-háromszor naponta. 

Forgalomba kerül: 20 tablettát tartalmazó fiolákban, 6 an1pullát tartalmazó 
dobozokban és 10 cm3·t tartalmazó Ü\'egekben. 

BELLETOV AL (Tabi.) 
1 tabletta 0.25 mg belladonna összalkaloida kénsavas sóját (kénsavas atropinban 
kifejezve) és 0.05 g butybethylbarbitursavat tartalmaz. 
indikációk: Ideges, izgalmi állapotok. Paralysis agitans. Migrén. Dys

menorrhoea. Hyperemesis. Adagolás: lndividualis. Általában 1-'Í tabletta 
naponta, gyermekeknek megfelelően kisebb adagok. 

Forgalomba kerül: 20 tablettát tartalmazó fiolákban. 

BETACID mire és forte (Tab!.) 
Betacid rnite 

I. : 0.05 g betainum hrdroch!oricum 
II. : 0.20 g pepsínum Pb. H. IV. 

Betacid forte 
I. : 0.40 g betainum hydrochloricun1 

II. : 0.10 g pcpsinum Ph. H. IV. 
Indikációk: Achylia gastrica ( anaemia perniciosánál is). Anaciditas. 

Hypaciditas. Gastrogen diarrhoea. Rothadásos dyspepsia. Adagja: Ugy az 
1., mint II. sz. lablettákból 1-1. vagy 2-2 darab kis borospohá.rnyi vízben 
oldva étkezés előtt. 

For~alomba kerül: 20-20 db 1. és II. jelzésű t;Jb\ettákat tart;J!mazó fiolák, 
kiizös dobozba csomagolva. 

BIENZYM (Dragée) 
1 ker;Jtinozott dragée 0.10 g p:inkreatint (Ph. H. IV.) és 0.05 g acid. choleini
cumot tartalmaz. 
Indikációk: Achylia gastrica. Hypo- és anacid gyomorzavarok. Gastro· 
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gen diarrhoeák, pank.reas·ferment zavarok. Adagja: Napjúban háromszor 
1-2 dragée a főétkezés után. 

Forgalomba kerül: 40 dragéet tartalmazó üvegekben. 

BISMOSALVAN (Inj.) 

1 cm" 0.10 g jod-chinin·bismuth olajos suspensióját (0.022 g fémbismuth) tar
talmazza. 

I 11dikációk: A syphilis minden stádiuma és alakja. Angina tonsillaris 
acuta. Angina Plaut-Vincenti. Lupus erythematodes. Adagja: Pro dosi 1-2 
cm3 intramuscularisan. Egy J...{ira 10-16 injekció. 

Forgalomba kerül: 10 és 100 d:irab 2 cm"-es :!.mpu!lát tartnlmazó dobozokbnn 
és 20, 30, 50 és 100 cm"·es üvegekben. 

BISMOSAL VAN SUPPOSITORIA 

1 kúp 0.30 g jod-chinin-bismuthot tartalmaz. 

Indikációk: Tonsillitis follicularis. Adagja: Napjában 1 kúp. 

Forgalomba kerül: 6 kúpot tartalmazó dobozokban. 

BROMCALCOSOL 103 (Inj.) 

Bromcalcium·carbamid steril oldata. 

Indikációk: Haemoptoe. Meno- és metrorrhagiák. Epilepsia. Adagja: 
1-2 naponként egy-egy intravenás injekció (1-10 cm3 az életkor s a be
tegség szerint). 

Forgalomba kerül: 6 darab 1, 5 és 10 cm~-es ampullát tartalmazó dobozokban. 

BROMLECITHIN (Dragée) 

Lecithinhez kötött brom, 0.05 g és 0.30 g hatóanyagot tartalmazó dragéekban. 

Indikációk: Neurasthenia. Hysteria. A sexua1is sphaera zavarai. 
Adagja: Napjában háromszor 1-3 dragée. 

Forgalomba kerül: 100 db 0.05 g-os dragéet tartalmazó üvegekben és 20 darab 
0.30 g-os drngéet tartalmazó fiolákbnn. 

CALCI.l\IUSC (Inj. és pulv.) 

10</Ó calciumgluconatot tarta]m;JzÓ ampullák intramuscularis és intravenás iniek~ 
ciók céljaira. A pulvis tiszta C;Jiciumgluconatot tartalmaz. 

Indikációk: A calciurn kezelés javallatai. 

Forgalomba kerül: 1 d;Jrab 10 cm3·es, 6 darab 5 és 10 cmJ·es ampullát tartal~ 
1n;JZÓ dobozokban, 100 g pulvist t'1rt;J!mazó üvegekben. 
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CALCIUM CHLORATUM 10% és 20% „Richter Gedeon" (lnj.) 
Cakium chloratum steril oldata. 

Indikációk: Asthma. Urticaria. Haemoptoe. Adagia: Napjában 1-2 
intravenás injekció. 

Forgalomba kerül: 6 darab 1 cm3·es 20o/o-os, 6 darab 5 cm3·es 10%-os és 
6 darab 10 cm3-es 10%0-s ampullát tartalmazó dobcnokban. 

CALCIUM GLUCONICUM CSOKOLAD!l „Richter Gedeon" (Tab!.) 
1 tabletta csokoládés alapanyagban 0.5 g calcium gluconicumot tartalmaz. 

Indikációk: A peroralis calciurntherapia területe. Adagia: Napjában 
háromszor 1-2-3 tabletta. 

Forgalomba kerül: 20 tablettát tartalmazó dobozokban. 

CALCIUM LACTICUM „Richter Gedeon" (Dragée) 
1 dragée 0.25 g calcium lacticumot tartalmaz. 

J 11dikációk: A szervezet calcium tartalmának növelésére. Adagja: Nap· 
jában háromszor 1-3 dragée. 

Forgalomba kerül: SO és 100 dragéet tartalmazó dobozokban. 

CALCOBROMOCITHIN (Dragée) 
1 dragée 0.15 g calc. bromatumot és 0.35 g lecithin-albumint tartalmaz. 

Indikációk: Neurasthenia. Hysteria. Epilepsia. Adagja: Naponta há
romszor 1-2 dragée. Epilepsiánál nagyobb adagok. 

Forgalomb:i kerül: 20 dragéet tartalmazó fiolákban. 

CALCOJODOCITHIN (Dragée) 

1 dragée 0.15 g calcium jodatumot és 0.35 g lecithin albumint tartalmaz. 
Indikációk: Arteriosklerosis. A lymphaticus szervek hypoplasiái. 

Adagj,t: Napjában háromszor 1-2 dragée. 
• Forgalomba kerül: 20 darabot tartalmazó fiolikban. 

CALCOTHEOBROMIN (Dragée és pulvis) 

1 dragée 0.25 g theobromin calciumsalicylicumot tartalmaz. 

l ndikációk: Arteriosklerosis. Angina pectoris. Essentialis hypertonia. 
Adagia: Háromszor naponta 1-2 dragée vagy 0.5 g pulvis. 

Forgalomba kerül: Poralakban és 40 darab 0.25 g.os dragéet tartalmazó üve
gekben. 

CARBO IvIBDICINALIS „Richter Gedeon" (Tab!., granulée és por) 
Tiszta, magas hatásértékü szén (Ph. H. IV.). 
lndikcíciók: Intoxicatiók, gyógyszeres mérgezések, gomba-, hús-, hal

mérgezés. Heveny fertőző bél bajok ( dysenteria, typhus, paratyphus). Acut és 
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d1ron. enterocolitis, rothadásos és erjedéses dyspepsia. Prurigo. Adagja: 
Napjában háromszor 1-2 tabletta (mérgezéseknél nagyobb adagok) vagy 
1-2 kávéskanál por vagy granulée. 

Forgalomba kerül: 25 és 50 darab tablettát tartalmazó dobozokban; 25 g, 
50 g és 100 g port tartalmazó dobozokban; 25 g, 50 g és 100 g granuléet 
tartalmazó dobozokban. 

CARBOACID (Tabi. és pulvis) 
29Ó·OS sósavval praeparált szén (Ph. H. IV.) 0.25 g-os tablettákban és por
alakban. 

Indikációk: Acut és chronicus enterocolítis. Achylia gastrica. Anacidi
tas. Hypaciditas. Adagia: Napjában 3-szor 2--4 tabletta vagy l kávéskanál 
por étkezés után. 

Forgalomba kerül: 25 g port tartalmazó dobozokban és 50 tablettát tartalmazó 
üvegekben. 

CARBOACID CUM PEPSINO (Tabi.) 
0.25 g carbo medicinalis (Ph. H. IV.), 0.25 g pepsin és 2% sósav kombi· 
nációja. 

1 ndikációk és adagolás mint fent. 
Forgalomba kerül: 50 tablettát tartalmazó üvegekben. 

CARBOLAX (Tab!.) 
OAO g carbo medicinalis (Ph. H. N.) és 0.02 g Extr. Sennae kombinációja. 

Indikációk: Obstipatio habitualis. Colica mucosa. Colica membranacea. 
Erjedéses dyspepsiát követő obstipatio. Adagia: Naponta 3-szor 2-4 tabletta. 

Forgalomba kerül: 50 tablettát tartalmazó dobozokban. 

CASCARA LIQUOID „Richrer Gedeon" 
Extr. cascarae sagr. examaratum spiss. (1: 5) ízesített syrupban. 1 cml 1 g 
drog hatóanyagának felel meg. 

llldikációk: Az obstipatio minden formája. Adagia: Felnőtteknek há
romszor napjában :y2-l kávéskanál, gyermekeknek háromszor napj.í.ban 

.1-2 an3 kevés vízzel higítva. 
Forgalomba kerül: 100 g-ot tartalmazó üvegekben. 

CENTEDRIN (Tab!. és inj.) 
1 tabletta 0.015 g, 1 ampulla 0.015 g phenylaminopropansulfatot tartalmaz. 

Indikációk: Kóros fáradékonyság. Szellemi képesség élénkítése. 
Adagi<z: Naponta egy-háromszor l tabletta vagy napi l injekció subcutan 
vagy intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 5 ampullát tartalm;izó dobozokban és 20 tablettát tartalmazó 
fiolákban. 
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CHINAMBESID (Dragée) 

1 dragée 0.13 g chinin. hydrochloricumot és 0.085 g .:\mbesidet (p-amino
benzolsulfamidot) tartalmaz. 

Indikációk: Meghüléses betegségek, tonsillitis follicularis, kruppos és 
bronchopneumonia, influenza. Adagja: Háromszor naponta 1-2 dragée. 

Forgalomba kerül: 20 dragéet tartalmazó fiolákb<ln. 

CHINETHAN MITE és FORTE (lnj.) 

Chhu:1ha11 1nite: 1 cm~-cs umpullákban 0.10 g cbinin. bihrdrochloricun1ot és 
0.05 g urethant tartalmaz. 
Chi11f!lh:n1 forte: 2 cm~-es ampullákban 0.30 g chinin. bihydrochlorícumot és 
0.30 g urethant tartalmaz. 
Indikációk: Malaria. Kruppos vagy postoperativ pneumonia. Influenza 

és pulmonalis szövődményei. Paroxysmalis tachycardia. Adagja: Malariánál 
roham előtt, pneumoniánál az elsö három napon át, fájásgyengeségnél szük
ség esetén 1 ampulla intrarnuscularisan. Paroxysrnalis tachycardiánál, malariá
nál igen óvatosan intravenásan is adhatjuk. A „rnite" a gyermekgyógyászati 
therapia céljait szolgálja. 

Forgalomba kerül: j\Jite 3 és 6 darnb 1 cm::·es, Forte 3 és 6 darab 2 cm~-es 
ampull;it tartalmazó dobozokban. 

CHINOCAL (lnj.) 

5 cm~-es ampullákban 0.30 g chinin. gluconicumot és 0.50 g calcium gluconi
cumot, 2 cm~-es ampullákban (a gyermekgyógyászat céljaira) 0.12 g chinin. 
gluconicumot és 0.20 g calcium gluconicumot tartalmaz. 

lnclikációk: Pneumonia. Malaria. Adagja: Felnőtteknek 1 ampulla 
(5 cm'), gyermekeknek l-2Yi cm', csecsemőknek :y2-1Yi cm' pro dosi, 
intrarnuscularisan vagy intravenásan. 

Forgalomba kerül: 3 darab 2 cm3-es és 6 darab 5 cm\es ampullát tartalmazó 
dobozokban. 

CHLORAETHYL „Richter Gedeon" 

l ndikációk: Narcosis. l:Ielyi érzéstelcnítéS. 
Forgalomba kerül: Csavaros fiolákban 15 g, 30 g, 50 g és 100 g, emeltrüs 
fiol:iban 15 g:, 30 g, 50 g és 100 g, álló fiolában 50 g és 100 g tartalommal. 
I!!atosítva „Chlorae1hy/u171 odorst11111" néven kerül forgalomb:l 100 g-os csava
ros fiolákban. 

CHLOROZON (Tab!.) 

1 tabletta 0.5 g paratoluolsulfonchloramidnatriumot tartalmaz. 

Indikációk: Desinficiens kezek, műszerek számára. 1\ntisepticum seb
kezelésnél. Alkalmazása: 1,(1-1%-os oldatban. 

Forg:tlomba kerül: 20 és I 00 darab tablettát t:i.rtalmazó fiolákban. 
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CHOLESTERIN „Richter Gedeon" (Capsula és inj.) 

1 kapsula 0.50 g, 1 ampulla 0.05 g cholcsterint tartalmaz ol. olivarumb:tn oldva. 

Indikációk: Neurasthenia. Chlorosis. Adagja: Heti 3-6 intran1uscu
laris injekció, a capsulákból naponta 1-3 db. 

Forgalomba kerül: 10 kapsulát tartalmazó dobozokban és 6 darab 2 cm
3
-cs 

ampullát tartalmazó dobozokban. 

COERULAMIN (Dragée és inj.) 

Egy dragéc 0.10 g Acitetramint és 0.02 g methylenkékct, 1 ampulla 2 g he.."(a· 
methrlentetramint és 0.02 g methylenkéket tartalmaz. 

Indikációk: Urethritis, cystitis, pyelitis. Adagja: Háromszor napjá
ban 1 dragée vagy egy-két naponként 1 intravenás injekció. 

Forgalomba kerül: 40 dragéet tartalmazó üvegekben és 6 darab 5 cm!·es ~m
pullát tartalmazó dobozokban. 

COREDIOL (Sol. és inj.) 
Prridin-/3-carbonsavdiaethylamid 25</b-os vizes o!d:lta. 1 cm~ solutio 0.25 g, 1 db 
2 cm;-cs an1pulla 0.50 g, 1 db 5 cm3-es un1pulla 1.25 g hatóanyagot tartalmaz. 

I ndiktlciók: Collapsus, vérkeringési és légzési zavarok, szívgyengeség, 
chronicus szívbántalmak. Alkoholmérgezés, Légző és Yasomotoros centrun1 
izgatása. Adagja: Pro dosi ampulla (2-5 cm3

) subcutan, intramuscularisan 
vagy intravenásan, többször naponta. A solutióból háromszor-négyszer naponta 

Yi-1 cm'. 
Forgalomba kerül: 10 és 50 cm~ solutiót tartalmazó üvegekben. 5 db 2 cn1J·es 
ampullát és 3 db 5 cmJ·es ampulloít tartalmazó dobozokban. 

COREDIOL-CALCIUM (Tab!.) 
1 tabletta 0.40 g pyridin·/3-carbonsavdiaethyl:imidoca!ciumrhodanidot tart:dmaz. 

lndik/tciók: Bronchitis, pneumonia, emphysema. Szívgyengeség. Ser
kenti a vérkeringést és a légzést. Adagja: Háromszor naponta 1-2 tabletta. 

Forgalomba b.:rül: 10 tablettát tartalmazó fiolíikb;1n. 

COREDIOL-CHININ (lnj.) 
1 db 2 cm3-es ampu!la o.489 g chinin. hydrochloricumot. 0.111 g acidum 
Jactícumot és 0.700 g betapyridincarbonsavdiaethylamidot tartalmaz 2 cm3 aqua 
bidestillatában oldva. 

lllclikáci'ók: Heveny fertőző-betegségek. A légutak és tüdő gyulladá
sos betegségei. A szülészetben fájásgyengeség, abortus imperf. esetén. 
Adagja: Altalában napjában egy-kétszer 11~-l ampulla intramuscularisan 
(intragluteálisan). 

Forgalornba kerül: 5 Jb 2 cmJ·CS ampull:lt tartalm::izó dobozokban. 
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DALGOL (Tabi.) 
1 tabletta 0.50 g 4-/2-phenylchinolin-4-carbonsavamido/-benzolsulfonamidot tar
talmaz. 

Indikációk: Polyarthritis acuta rheumatica. Erythema nodosum. Bél
infectiók (dysenteria, typhus, paratyphus). Adagolás: Napi 3 X 3 tabletta. 

Forgalomba kerül: 20 tablettát tartalmazó dobozokban. 

DIAPHYLLIN (Tabi., inj. és suppos.) 
1 ampulla 0.24 g, 1 tabletta 0.10 g, suppositorium 0.36 g theophyllin-
aethylcndiamint tartalmaz. 

Indikációk: Anginás állapotok. Asthma bronchiale. Arteriosklerosis 
és hypertonia. Decompensált vitiumok. /ldagolás: 1-2 naponként 1 ampulla 
intravenásan, a tablettákból naponta háromszor 1-2 darab, a J...-úpokból na
ponta 1 darab. 

Forgalomba kerül: 6 darab 10 cm~-es ampullát tartalmazó dobozokban, 20 
tablettát tartalmazó fiolákban, 10 kúpot tartalmazó dobozokban. 

DILURGEN (lnj.) 
• 

1 cmJ 0.10 g O:q•-o::-..-ymcrcuri-ailyl-succinyl-carbamid-ot ("i-í--46!/ó Hg tarta
lommal) és 0.043 g theophyllint (Ph. H. IV.) tartalmaz. 

Indikációk: Keringési elégtelenségből, májbetegségekből, vesebetegsé
gekből eredő vizenyők. Endogen elhízás. A syphilis bármely stádiuma. 
Adagja: Naponta vagy másodnaponként 1 injekció intramusculárisan. Gyer
mekeknek kor szerint %-Vz cm'. 

Forgalomba kerül: 5 db 1 és 2 cmJ-es, 10 db 1 és 2 cm3-es ampullát tartal
m;i.zó fiolákban. 

ELEKTROCITHIN (ROBOCITHIN) (Inj.) 
Állandó hydrogen-ion koncentrációra beállított, a tengervízzel ísotoniás emul
sióban 0.10 g lecithint tartalmaz. 

Indikációk: Neurasthenia. Reconvalescentia . .1ldagja: Naponta 1 am·
pulla intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 10 darab 1 cm'-es ampullát tartalmazó dobozokban. 

EPHEDRIN „Richter Gedeon" (Tabi., inj. és gyöngydrngée) 
1 tabletta és 1 ampulla 0.05 g, 1 gyöngydrngée 0.01 g cphcdrinum hydro
chloricumot tattalmaz. 

indikációk: Asthma bronchiale. Urticaria. Szénaláz és egyéb allergiás 
betegségek. Szívgyengeség. Fenyegető coUapsus. Keringési elégtelen.ség. Hy
potonia. Mydriaticum. Légutak katarrhalis betegségei. Adagja: 1 ampulla 
subcutan vagy intramuscularisan vagy 1-2 tabletta napjában 1-3-szor vagy 
napjában 3-6 gyöngydragée. 

Forgalomba kerül: 20 tablettát tartalmazó fioiákban, 6 és 10 darab l cm'-es 
ampu!Lít tartalmazó dobozokban és 50 db gyöngydragéet tartalmazó fiolákban. 
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EPHEDRIN INHALASOL „Richter Gedeon" (Sol.) 
1 g = 0.01 g ephedrin basíc., 0.005 g menthol, 0.005 g cnmphor, 0.005 g 
eucalyptol, o!. paraffini alb. ad 1 g. 

Indikációk és alkalrnazás: Garat-, gégehurutoknál, rhinitis acutánál és 
vasomotoricánál belégzés vagy orrb1cseppentés céljaira. 

Forgalomba kerül: 30 cm3-t tartalmazó üvegekben. 

EPILA.tVUN (Tabi.) 
1 tabletta 0.04 g natr. phenylaethylbarbituricumot, 0.65 g kalium broinatumot, 
0.05 g c;i.lcium glycerophosphoricumot, 0.20 g calcium formicicumot és 0.02 
cm~ ergosterin sol.-t tartalmaz. 

Indik:íciók: Epilepsia. Az idegrendszer organicus és functionalis ere
detű izgalmi állapotai. Adagja: Epilepsia diurna esetében napi 1-5 tabletta. 
Epilepsia nocturnánál 1-2 tabletta lefekvés előtt. Egyébként naponta há
romszor 1-2 tabletta. 

Forgalomba kerül: 20 tablett~í.t tart:llmazó fiolákban. 

ERGAM (Dragée, sol. és inj.) 
1 dragée 0.001 g, 1 cm~ solutio 0.001 g. 1 ampulla 0.0005 g ergam tartaratot 
tartalmaz. 
Indikációk: Abortus incompletus. A szülés placentáris szaka. Atonia. 

Menorrhagia. Basedow-kór és hyperthyrcosisok. Glaucoma. Migrén, sympathi
cotonia. Adagja: Napjában háromszor 1/2-1 dragée vagy 15-20 csepp, vagy 
Yz-1 cm:1 napjában egy-kétszer subcutan vagy intramuscularisan. 

Forgalomba kerül: 15 dragéet tartalmazó fiolákban, 10 g solutiót tartalmazó 
üvegekben, 3 és 6 darab 1 cm~-cs ampull:it tartalmazó dobozokban. 

ETOPURIN (Tabi.) 
1 tabletta 0.03 g Etovalt {butylaethylbarbitursavat) és 0.10 g theophyllint 
tartalmaz. 
Indikációk: Angina pectoris, szívneurosis, migfén. Arteriosclerosis. 

Klimoxos vasoneurosis. Hypertonia. Adagja: Háromszor naponta 1-2 
lobletta. 

Forgalomba kerül: 20 tablettát tartalmazó fiolákban. 

ETOVAL (Tabi., sol., inj. és suppos.) 
1 tabletta 0.10 g, l cm' sol. (20 csepp) 0.25 g, 1 amp. 0.10 g, 1 k-úp 0.20 g 
butylaethylbarbitursavat tartalmaz. 
Indikációk: Sedatívum, hypnoticum. _rldagjt1: l\1int sedativum naponta 

két-hfromszot Yz tabletta, 1/2-1 1.-úp vagy 5 csepp sol. Mint altatószer este 
lefekvés előtt 1-2 tabletta, 1 kúp, 1 injekció vagy 10-15 csepp sol. 

Forgalomba kerül: 10 tablettát tartalmazó fiolákban, 6 kúpot tartalmazó dobo
zokb:i.n, 10 g solutiót tartalmazó üvegekben és 3 ampullát tartalmazó dobo
zokban. 
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ETOVALETTA (Tabi.) 

1 tabletta 0.03 g butylaethylbarbitursavat tartalmaz. 

Indikációk: A centrális idegrendszer izgalmi állapotai, epilepsia, 
neura')thenia, hysteria, essentialis hypertonia, anginás .állapotok, asthma car~ 
diale, migrén stb. Adttgja: Huzamos kezelés céljaira naponta két~háromszor 
1 tabletta. 

Forgalomba kerül: 30 tablettát tartalmazó fiolákban. 

FELAGOL (Dragée) 

1 dragée 0.10 g natr. choleinicumot, 0.05 g hexamethylentetramint, 0.09 g 
natr. sa!icylicumot, 0.03 g benzyl. succinicumot, 0.03 g ferm. lacticumot és 
0.005 g ol. menthae pip .. t tartalmaz. 

Indikációk: Icterus catarrhalis. Cholecystitis. Cholelithiasis. Adag;a: 
Napjaban háromszor 1-3 dragée. 

Forg:domba kerül: 25 dragéet tartalmazó fiolákban. 

FERROBROMLECITHIN (Dragée) 
V:is, brom és lccithin vegyülete. 1 tabletta 0.05 g anyagot tartalmaz. 

Indikációk: Gyengeségi állapotok. Reconvalescentia. Vérszegénység. 
Adagja: Napjában háromszor 1-2 dragée. 

Forgalomba kerül: 50 dragéet tartalmazó üvegekben. 

FERROCONSTANS (Dragée) 
1 dragée 0.055 g ferrum chloratumot (ferrochloridot) tartalm:iz. 

l ndik!tciók: Chlorosis. Secundaer és essentialis hypochrom anaemiák. 
/ldagja: Napjában háromszor 2 dragée, gyermekeknek háromszoc 1 dragée. 

Forgalomba kerül: 50 dragéct tartalmazó üvegekben. 

l'ERROCONSTANS CUM ARSENO (Dragée) 

1 dragée 0.055 g ferrum chloratumot (ferrochloridot) és 0.001 g natr. arsenico
sumot tartalmaz. 

I ndik(íciók: Secundaer és hypochrom anaemiák. Chlorosis. Reconvales
ccntia. Lesoványodás. Neurasthenia. Adag;a: Felnőtteknek napi 1-6, gyer
mekeknek napi Y2-,! dragée felmenő dosisban. 

Forg.domba kerül: 50 dragéet tartalmazó üvegekben. 

FERROJODLECITHIN (Pill.) 
1 pillub 0.05 g fcrrojodlecithint tartalmaz. 

Indikációk: Lymphatikus testalkat. Lues. Scrofulosis. Arteriosklerosis. 
Adaf!p: Napjában háromszor 2-4 tabletta. 

Forgalomba kerül: 100 pillulát tartalmazó fiolákb:in. 

GALAKTOSE PURISS. „Richrer Gedeon" (Pulv.) 

A máj-functio vizsgilatához, 
Forgalomba kerül: 40 g-ot tart:i.Im.:uó aluminium dobozokban. 
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GLUCOPHEDRIN (Suppos.) 

1 suppositorium tartalma: 1 g glucose, 0.05 g cphedrin hydrochlorícun1 és 
0.03 g anaesthesin. 

Indikációk: Nodi haemorrhoidales. Adag;a: Napjában 1-2 supposi
torium. 

Forgalomba kerül: 10 suppositoriumot tartalmazó dobozokban. 

GLUCOPHYLLIN (Inj.) 

10% szülöcukoroldat és 2% theophyllin kombinációja. 

Indikciciók: Decompensált vitiurn. Májfunctiós zavarok. ~ngin~ pec
toris. Arteriosklerosis. Myodegeneratio cordis. Claudicatio interrntttens. 
Asthma bronchiale. Adag;a: Naponkint vagy másodnaponkint 1 ampulla 
iutraven.1.san. 

Forgalomb:l kerül: 6 d:trab 5 t-s 10 cm"-es ampullát tartalm:lzÓ dobozokban. 

GLUCOSE 10, 20 és 40% „Richter Gedeon" (Inj.) 

Vegytiszta szülücukoroldat. 

Indikációk: A szívizom és erek betegségei: Interrnittiló sántítás. Diure
ticurnok adjuválására. Nephritis. Operatiók utáni acídosis. Coma di:ibeticum, 
fenyegető acidosis, hypoglykaemiás shock. Májbetegségek, terhessógi hányás. 
Intravenásan adandó gyógyszerek (arsenobenzol, strophantin stb.) számára 
oidószerül. Adag;a: Altalában napi 1 ampulla intravenásan. 

Forgalomba kerül: lOo/o-os, 3 darab 10 cmJ·es ainpullát tartalmazó dobozokban; 
20o/c-os, 3 darab 10 és 20 cmJ·cs ampullát tartalmazó dobozokban; 40!/'Ó-os 
3 és darab 10 cm:'-es és 3 darab 20 cm4-es ampullát tartalmazó dobozokban. 

GLUCOSE 66% „Richter Gedeon" (lnj.) 

Vegytiszta 66%-os szőlőcukoroldat. 

Indikációk: Nod( haemorrhoidales. Varices és ulcera cruris. Adagolás: 
Egy-egy nodusba 5-8 csepp, nagyobb végtag-varixba 5-8 cm', kisebbe 
3-5 cm" fecskendezendö; egy alkalommal legfeljebb 20 cm'. 

Forgalomba kerül: 6 darab 10 cmJ·es ampullát tartalmazó dobozokban. 

GLUCOSE-EPHEDRIN „Richter Gedeon" (lnj.) 
1 darab 10 cm\es ampulla 0.0-i g cphedrinum hrdrochloricun1ot és 2 g glucosct 
tartalmaz. 

Indikációk: Asthma bronchiale, status asthm:iticus, rhinitis vasomoto
r!ca, 5zénanátha. A szív- és vérkeringési gyengeség különböző alakjai (in
fluenza, pneumonia stb. kapcsán). Adagja: Naponta egy intravenis injek-
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ció. Súlyos brond1ialis asthma vagy keringési gyengeség esetében az injekciók 
naponta két-háromszor megismételhetők. 

Forgulomba kerül: 3 ampullát tartalm:.ttó dobozokban. 

GLYCOCOLL „Richter Gedeon" (Pulvis) 
Vegytiszta glycocoll. 

Indikációk: Dystrophia musculorum progressiva. Neuralis izon1dystro
phia. :tvfyasthenia. Dystrophia myotonica. Polyomyelitis utáni bénulások. 
Adag;a: Felnőtteknek napi 15 g, háromszorra elosztva, gyermekeknek napi 
10 g, két dosisban. Dystrophia myotonicánál ajánlatos herehormont ( A11dro
fMt) is adni. A glycocoll lokálisan elektroforézis útján is alkalmazható. 

Forgalomba kerül: 100 R-ot tartalmazó alumínium dobozokban. 

HEXAMETHYLENTETRAMIN „Richter Gedeon" (Tab!. és inj.) 
1 tabletta 0.5 g, 1 ampulla (1 cmn) 2 g hcxrunethylentetrrunint (40%) tar
t:tlmaz. 

Indikációk: Urethritis. Cystitis. Pyelitis. Adagja: 1-2 tabletta több
S.í!'Ör naponta vagy naponként egy ampulla intravenásan. 

For,s:i.lomb:i. kerül: 20 darab 0.5 g-os tablettát tartalmazó fiolákban és 6 da.rab 
5 cm'-es ampullát tartalmazó dobozokban. 

HISTA..t'11IN „Richter Gedeon" (lnj.) 
1 cm~-cs ampulla 0.001 g histamiot tartalmaz. 

indikációk: Achylia gastrica. Migrén. Sebészeti műtétek előtt a collap
SLskéezség megállapítására és annak leküzdésére. Pruritus. Adagia: AltaLí
ban ~1S-l an3 subcutan. Diagnosticus célokra és allergiás betegségek ellen 
előírás szerint. 

Forgalomba kerül: 6 ampullát tartalmazó dobozokban. 

HISTA..t'lílN SOLUTIO „Richter Gedeon" 
1 cm' 0.005 g histamint tartalmaz (1/2 9ó-os oldat). 

HIST AMIN UNGUENTUM „Richter Gedeon" 
:2<;-'é-os histamin-kenöcs. 

Indikációk: Izom- és izületi rheumatismusnál, ischiasnál, rnyalgiák
nál, arthritis deformans, neuralgiák esetén lokálisan. Ulcus cruris. Raynaud
kór. Alkaln1azás: A solutio az elektroforézis céljaira szolgál, a kenőcs külső 
b~dörzsölésére. Mindkettő előírás szerint. 

Forgalomba kerül: Solulio: 5 cm3-t tartalmazó üvegekben, U11gue111:111J.' 10 g-ot 
tartalmazó tubusokban. 

• 
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HISTODIL mire és forte (Inj.) 

Histodi! mite 1.: 0.0005 mg histamin dihydrochlorid 

III.: Sol. natrii chlorati physiol. 

Histodil forte II.: 0.05 mg histamin dihydrochlorid 

III.: Sol. natrii chlorati physiol. 
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J ndikációk: Allergiás betegségek: asthma bronchiale, urticaria, gyógy
szer-exanthema, Quincke-féle oedema, szénaláz, conjunctivitis és rhinitis 
vasomotorica, migrén, serumbetegségek. Adagolás: Előírás szerint. 

Forgalomba kerül: flistodil mite: 1 darab 1. sz. és 1 darab Ill. sz„ Histodil 
forte: 1 darab 11. sz, és 1 darab III. sz. 5 cm~-es gumisapkás fiolát tartalmazó 
dobozokban. 

HYDROPYRIN (Pulv. és tabl.) 
Az acetylsalicylsav vízben oldható lithiumsój~. 

Indikációk: Láz- és fáj dalomcsiliapítás. Izornrheumatisrnus. Poly
atthritis 1heumatica. Influenza. Meghűléses betegségek. Aclagia: Napjában 
háromszor 1-2 tabletta; maxim. dosis 5-7 g pro die. 

Forgalomba kerül: 10 és 20 darab 0.5 g-os tablettát tartalmazó fiolákban és 
poralakban. 

HYPEROL (Pulv. és tabl.) 
Hydrogensupero::-..·yd és carb:1n1id kristályos szilárd vegyülete 35% H:O:·tarta· 
lommal. 

Jndikticiók: Külső desinficiens testüregek, sebek kezelésére. Alka/. 
mazás. Külsőleg 1-10"/„-os oldatban vagy pulvis alakjában. 

Forgalomba kerül: 50 g Cs 100 g pulvist tartalmazó üvegekben i 10 és 20 da.rab 
tablettát tartalmazó fiolában, 50 és 100 darab tablettát tartalmazó üvegekben. 

HYPEROL SZA JV!ZT ABLETT AK 
Illatosított Hyperol tabletták. 

Indikációk: ~lindennapos szájtoilette. Bismuth- és higanykúráknál a 
stomatítis megelőzésére . .tldagja: 2 tabletta félpohár vízben oldandó. 

Forgalomba kerül: 50 és 100 darab tablettát tartalmazó üveg<:kbt:n. 

HYPEROL TRIPLEX (Tabi.) 
3 g-os hydrogensupero:x·yd tabletták. 

Indikációk: Hüvelyöblítéshez. Adagolás: 1 liter vízben 3 tabletta 
oldandó. 

Forgalomba kerül: 10 tablettát tartalmazó fiolákban. 

22 
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ISOLAJ{ (Csokoládé-tabletta) 
I csokoládés tabletta 0.005 g diphenolisatint tartalmaz. 

d Este lefekvés előtt Indikációk: Az obstipatio minden faja. A agja: 
1, esetleg 2 szem. 

Forgalomba kerül: 10 csokoládé-tablettát tartalmazó dobozokban. 

JODCALCOTHEOBROMIN (Dragée) 
1 dragée 0.25 g theobromin-calcium-salicylicumot és 0.05 g jodatumot 
tartalmaz. 

Indikációk: • __ Arteriosklerosis. Angina pectoris. Hypertonia. Asthma 
bronchiale. Adagja: Háromszor naponta 1-2 dragée. 

Forgalomba kerül: 40 dragéet tartitlmazó üvegekben. 

JOD-CHININ-BISMUTH-CAMPHOR COMP. „Richter Gedeon" (lnj.) 
1 11 ( . o cm') o 10 g i'odchininbismuthot, 0.04 g b1sm. subsahcyl1cumot ampu a a - · . . · 'b 
{Ph. H. IV.) és 0.05 g kámfort tartalmaz oltva olaJos s.uspens1? an. 

Indikációk: Ulcus ventriculi és doudeni. Adag1a:· . M'.5.od-harmad-
naponként 1 intramuscularis injekció. Egy 1..'Úra 12-16 1n1ekc10. 

Forgalomba kerül: 10 ampullát tartalmazó dobozokban. 

JODLECITHIN (Pii!. és dragée) ., . . . 
Jód kombinációja lecithinnel. Tablettánként 0.25. g Jo?!ec1th1nt (0.06 g t1sztll 
·ód) és pillulánként 0.10 g jódlecithint (0.024 tiszta. Jod) tartalmaz. . 
;,,dikJciók: Az alsó légutak száraz hurutjai. Asfüma bronch1ale. 

Arteriosklerosis. Adagja: Napjában háromszor 1-2 p1llula vagy 1-2 
dragée. 

k l darab 0.10 g-os pillulát fs 20 darab 0.25 g-os dragéet Forgalomba ·erü : 5 
tartalmazó fiolákban. 

KAFALGOL (Tab!.) 
0.5 g Kalmopyrin és 0.05 g coffein kombinációja. 

Indikációk: Migrén, fejfájás. ideges kimerültség, neuralgiák. Adagja: 
napjában háromszor 1-2 tabletta. 

Forgalomba kerül: 10 tablettát tartalmazó dobozokban. 

I\:AFALGOL FORTE (Tab!.) 
1 tabletta 0.50 g I(almopyrint, 0.05 g coffeint és 0.03 g pbcnylaethrlbarbitur
savat tartalmaz. 

Indikációk: Migrén> fejfájis, szellemi és testi túlerőltetés folytán 
létrejövő depresszív állapotok. Adagja: Pro dosi 1-2 tabletta, amely adag 
naponta két-háromszor megismételhető. 

Forgalomba kerül: 10 tablettát tartalmazó dobozokban. 
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KALMOPYRL.'I (Pulv. és tabl.) 

Láz-

Az acetylsalicylsav vízben oldható calciumsója. 

Indikációk: Influenza. Angina. Polyarthritis rhcumatica. Lumbago. 
és fájdalomcsillapítás. Adagja: Napi 2-4 g por vagy 3-9 tabletta. 

Forgalomba kerül: 10 és 20 darab 0.5 g-os tablettát tartalmazó dobozokban 
és poralakban. 

KAMPHOSTERIN (Inj.) 

1 ampulla 0.20 g camphort, 0.05 g guajacolt, 0.05 g chinint {:s 0.05 g chole
sterint tartalmaz olajos oldatban. 

Indikációk: Tüdőtuberculosis. Adagja: Hetenkint 3 injekció intra
muscularisan. 

Forgalomba kerül: 6 dara1Y 2 cm3-es ampullát tartalmazó dobozokban. 

KARYON mire, forte és reactivum (Inj.) 

A diófa levelének kivonata. 1 cml·es ampullákban; mite (1.f), forte (F), reac
tivum (R). 

Indikációk: Tüdő- és extrapulmonalis gümőkór. Phlyktaena. Thc.
<fisgnostica. Adagja: Előírás szerint 0.5-2.0 crn3 subcutan, intramusculari
san vagy intravenisan. 

Forgalomba kerül: Karyou AJ. 10 ampullás, F. 6 ampullás és R. 6 ampullás 
dobozokban. 

LECITHIN „Richter Gedeon" (Dragée és granulée) 
0.05 g és 0.10 g ledthint tartalmazó dragéek. A granulée kakaó, 
cukor keveréke. lecithin és 

Indikációk: Ncurasthenia. Reconvaicscentia 
Adagja: Napjában 2-3 dragée. A granuléet főleg 
adjuk, napjában háromszor l-2 kávéskanállal. 

Máj működészavarok. 
a gyermckpra..xisban 

Forgalomba kerlil: 50 darab 0.05 és 0.10 g-os dragéet tartalmazó dobo
zokban és 65 g granuléet tartalmazó üvegekben. 

LIPOBI (Inj.) 

1 :impulla 0.17 g trio-a-aethyl-n-capronsavas bismuthot tartalmaz (1 ampulla 
fémbismuth tartalma 0.05 g) olajos oldatban. 

lna'ikációk: A syphilis minden stádiuma és alakja, tonsillitis folli
cularis, angina Piaut-Vincenti. Adagja: Hetenként 2-3 injekció intramus
cularisan; egy 1..-úra kb. 12-15 injekció. 

Forgalomba kerül: 10 ampullát tartalmazó dobozokban és 25 cm~-es üvegekben. 

LU.tvIDOCAIN 0·05, 0·10 és 0·12 (Pulv. sterilis.) 
Szárazon csirátlanított p-aminobenzoyldia.ethylaminoaetha.nolchlorhydra.tot tartal
maz a zöld ampullában 0.05 g, a fehér ampullában 0.10 s és a barna ampu!!~
ban 0.12 g tartalommal. 
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Indikációk: A gerincvelői érzéstelenítés céljára. Alkalniazása olykép 
történik, hogy a XII. háti és 1. lumbal csigolya közötti résbe szúrva 2 cm' 
li1uort kiszívunk és ebben oldjuk a Lurnbocain port, majd a benthagyott 
tűn keresztül a gerincvelőzsákba visszafecskendezzük. 

Forgalomba kerül: 3 ampullát tartalmazó dobozokban (0.05 g, 0.10 g, 0.12 g)_ 

LYSOCHLOR (Sol.) 
Liquor chlor-meta-cresoli saponatus oldata. 

Indikációk: Desinficiens. 
Forgalomba kerül: 50, 100, 500, 1000 g-os üvegekben. 

MAGNESIUM SULFUR. + GLUCOSE „Richter Gedeon" (lnj.) 
I ampulla 4 g (20(j~) glucosét és 2 g (10%) magnesium sulfuricumot tartal
maz 20 cml aqua destillatában oldva. 

Indikááók: Praeeklampsia; eklampsia sub partu és puerperalis. Migrén. 
Adagja: Altalánosságban praeeklampsiánál naponta 2 ampulla, eklampsiánál 
óránként 1 ampulla intravenásan. Egyéb indikációnál naponta ~/2-1 ampulla 
intravenásan. 

Forgalom~a kerül: 6 ampullát tartalmazó dobozokban. 

MAGNOCARBON (Tab!.) 
1 tabletta 0.25 g :tvfagnozont, 0.25 g carbo mcdicinalist (Ph. H. IV.) és 0.005 g: 

extr. Belladonnaet tartalmaz. 
Indikációk: Meteorismus, enteritis acuta, hyperaciditas. Adagja: Nap

jában háromszor 1-2 tabletta. 
Forgalomba kerül: 50 tablettát tartalmazó dobozokban. 

MAGNOPHYLLIN (Inj.) 
1 ampulla (:i. 5 cmJ) 25 % (1.25 g) inagnesium sulfuricumot és 0.2% (0.01 g)' 

theophyllint tartalmaz. 
Indikációk: Bronchialis asthma, urticaria, gyógyszerexanthema, Quin

cke-f. oedema, szénaláz, conjuctivitis, rhinitis vasomotorica és serumbeteg
ség. „1dagja: Naponta egyszer 1-2 ampulla intravenásan. A befecskende
zést lassan kell végezni. 

Forgalomba kerül: 6 darab 5 cm~-es ampullát tartalmazó dobozokban. 

ll{AGNOZON (Pulv. és tabi.) 
25o/o magnesium peroAydatum poralakban és 0.5 g-os tablettában. 
Indikációk: Hyperaciditas. Gastritis nervosa. Ulcus ventriculi. Erjedé

ses és rothadásos dyspepsia. Enteritis. Colitis. Adagja: Háromszor napjában 
1-4 tabletta vagy a porból három5zor napjában %-1 kávéskanál. 

Forgalomba kerül: 25 g, 50 g és 100 g port tartalmazó dobozokban; 20, 50 és 
100 darab 0.50 g-os tablettát tartalmazó dobozokban. 
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MANGALBIN (Tab!.) 
Tablettánként 0.10 g mang:infehérjét tartalmaz. 

Indikációk: Anaemia, leukaemia, chlorosis. Adagja: Napjában há
romszor 1 tabletta. 

Forgalomba kerül: 50 draséet tartalmazó üvegekben. 

MANGALBIN CUM ARSENO (Tab!.) 
0.10 g manganfehérjét és 0.001 g acid. arsenic.-ot tartalmaz. 
Indikációk: Anaemia, leukaemia. Neurasthenia. Adagja: Háromszor 

napjában 1 tabletta. 
Forgalomba kerül: 50 dragéet tartalmazó üvegekben. 

.METOPHOSAN (Pulv.) 
Phenykhinolincarbonsavas methylester Ph. H. l\'. 
Indikációk és adagja: L. Acitophosan. 
Forgalomba kerül: Poralakban a receptura részére. 

MIDOKALM (Tab!.) 
1 tabletta 0.15 g Triamidot (dioxy-amidopyrin), 0.25 g phenacetinumot, 0.10 g 
bromaethylcarbamidot és 0-05 g coffeinwnot tartalmaz. 

, Indikációk: Fejfájás, migrén, fogfájás, dysmenorrhoea. Meghüléses 
es rheumattcus megbetegedéseknél. Adagja: Fájdalomcsillapítás céljából 
1-2 tabletta. Rheurnaticus és meghüléses betegségeknél napjában három
szor-négyszer 1 tabletta, gyermekeknek fele adag. 

Forgalomba kerül: 10 tablettát tartalmazó dobozokban. 

MIDRIVERIN (Tab!.) 
1 tabletta 0.001 g methylatropinnitrátot és 0.0-1 g papaverin hrdrochloricumot 
tartalmaz. 

, Indikációk.: Ulcus ventriculi, ulcus duodeni, hyperaciditas. Cholecys
titis es chole!tth1astS. Asthma bronchiale. Bélspasmusok, hólyag- és végbél
trnesmusok, spasticus obstipatio (gyermekeknél is). Dysmenorrboea. :Ér
spasmusok. Hypertonia. Adagja: Háromszor napjában 1-2 tabletta. 

Forgalo/erül: 20 tablettát tartalmazó fiolákban. 

NEOBISMÓSALVAN (lnj.) 
Jodchininbismuth-lecithin olajos suspensiója, 1 cmJ-ben 0.10 g hatóanyag 
(= 0.011 g fémbismuth). 

Indikációk: A syphilis minden stádiuma és alakja. Adagja: Egy 1.-úra 
W-16 intraglutealis injekció másod- vagy harmadnaponként. 

Forgalomba kerül: 10 és 100 darab 2 cm~-es ampullát tartalmazó dobozokban; 
15, 30, 50 és 100 cm,-es üvegekben. 
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NEO-HYDROPYRIN (Tabi. és pulv.) 
Az acetylsalicylsav vízben oldható magnesium sója. 

Indikációk: Főleg a gyermekgyógyászatban láz_ és fájdalomcsillapí
táSra, rhcumaticus és meghüléses megbetegedéseknél. Adagja: Csecsemők
nek 0.5 g, kisgyermekeknek 1.0-1.5 g, nagyobb gyermekeknek 2.0 g pro 
die. Felnőtteknek maximális dosis pro die 5-7 g. 

Forgalomba kerül: 10 és 20 darab 0.5 g-os tablettilt tartalinazó dobozokban ~s 
poralakban. 

NEOKRESIL (Syrup) 
Kresolsulfosavas calcium. 

Indikációk: Bronchitis, acut és chronie>.ls gége- és tüdötuberculosis. 
Adagja: Gyermekeknek háromszor napjában 1 gyermekkanál, felnőtteknek 
háromszor napjában 1 evőkanál. 

Forgalomba kerül: 130 g syrupot tartalmazó üvegekben. 

NERIANDRIN (Sol. és suppos.) 
1 cm~ solutio 0.4 mg, 1 kúp 0.2 mg nerium oleander lcveleiböl készült kristá
lyos glycosidát tartalmaz. 

Ind1kációk: Mindazon kórformák, amelyeknél digitalis adagolása 
pvalt. Adagja: Napjában 1/.,-1 cm' solutio vagy 1-4 bíp az eset súlyos
sága szerint. 

Forgalomba kerül: 15 cmJ solutiót tartalmazó üvegekben és 5 kúpot tartalmazó 
dobozokban. 

NEROBOL (Pulv.) 
Az idegállomány phosphatidjait és lipoidjait, szénhydratokat, valamint vitami
nokat, vasat és calciumot tartalmazó idegtápszer. 

Indikációk: Neurasthenia. Lesoványodás. Kimerülési állapotok. Re
convalescentia. Adagja: Felnőtteknek háromszor napjában 1-2 kávéskanál~ 
gyermekeknek fele adag. 

Forgalomba kerül: 100 és 250 g.ot tartalmazó alumínium dobozokban. 

' NEUROTONICUM A, B és C (lnj.) 

Ampullánként 0.05 g natrium kakodylicumot, 0.10 g natrium s.lycerop~o~phori
cumot és 0.0005 (A), 0.001 (B), ill. 0.002 (C) g strychntnum n1tncumot 
tartalmaz. 

l ndikációk: Anaernia. Chlorosis. Asthenia. Reconvalescenia. Adagja: 
Naponkint vagy misodnaponkint 1 ampulla subcutan vagy intrarnuscula
risan. 

Forgalomba kerül: 20 ampullát tartalmazó dobozokban. 
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NOVOCOL (Tabl., pulv. és syrup) 
Guajakolphosphorsavas natrium 45% guajakoltartalommal. 

Indikációk: Bronchitis. Bronchopneurnonia. Kruppos pneumonia. A 
tuberculosis l-ülönböző formái. Adagja: Háromszor napjában 1-2 tabletta 
vagy egy kávéskanál syrup. Gyermekeknek fele mennyiség. Poralakban egyéb 
gyógyszerekkel kombinálható. 

Forsalomba kerül: 130 g syrupot tartalmazó üvegekben; 20 dragierozott tab· 
lettit tartalmazó fiolákban és poralakban. 

NOVOCOLCALCIUM (Dragée, pulv. és syrup) 
.A guajakolphosphorsav ca.lciumsója. 

Indikációk: Chronicus brondlitis. Pneumonia. Béltuberculosis. Adagja: 
L. fent. 

Forgalomba kerül: 130 g srrupot tartalmazó üvegekben; 20 dra,géct tartalmazó 
fiolákban és poralakban. 

NOVOCOLCHININ (Dragée) 
A guajakolphosphorsav chininsója. 

Indikációk: Pertussis. A tuberculosis lázas formái. Chronicus bronchi
tisek. Adagja: Gyermekeknek hiromszor naponta egy dragée, felnőtteknek 
háromszo: naponta 2-3 dragée. 

Forgalomba kerül: 50 darab 0.05 g-os dragéet tartalmazó fiolákban. 

NOVOTOPHOSAN (Pulv. és tabi.) 

1 tabletta 0.5 g pbenykhinolincarbonsavas cakiumot tartalmaz. 

Indikációk: Köszvény. Izom- és izületi rheurnatisrnus. Adagja: Há· 
romszor napjában 1-2 tabletta. 

Forgalomba kerül: 20 tablettát tartalmazó fiolákban és poralakban. 

OKISTYPTIN (Dragée) 

1 dragée 0.05 g cotarninum hydrochloricumot tartalmaz. 

Indikációk: Méhvérzések. Dysmenorrhoea. Adagja: Napjában 1-2 
dragée. 

Forgalomba kerül: 20 dragéet tartalmazó fiolákban. 

OPTI-NOKTIN (Tabl.) 

1 tabletta 0.10 g pbenylaethylbarbitursavat, 0.20 g bromisovalerylcarbamidot 
és 0.20 g amidopyrint tartalmaz. 

Indikációk: Mindennemű fájdalomcsiliapítás. Sedativum és hypno· 
ticum. Adagja: 1-2 tabl. pro dosi kétszer-háromszor napjában. 

Forgalomba kerül: 10 és 20 darab tablettát tartalmazó fiolákban. 

1 

1 

1 



344 CHEMO- ÉS PHARMAKOTHERÁPIÁS KÉSZÍTMENYEK 

OXYGEN-FÜRDŐ „Richter Gedeon" (Pulv.) 

Adagonként kb. 20-25 1 o:-..-ygent fejleszt. 

lndikádók: Szívbajok. Arteriosklerosis. Morbus Basedowi. Alkalma
zás: A dobozhoz mellékelt utasítás szerint. 

Forgalomba kerül: Eredeti bádogbenger·dobozokban. 

p-AMINOBENZOLSULFAMID „Richter Ged;on" (Tab!.) 

1 tabletta 0.40 g hatóanyagot tartalmaz. 

Indikációk és adagolás: Lásd Ambesid-nél. 
Forgalomba kerül: 10 és 20 tablettát tartalmazó fiolákban. 

PEPSIN LIQUOID „Richter Gedeon" 
1 : 100 standardizált pepsinkészítmény. 1 cm~ 0.5 g pepsinum Ph. Hung. IV. 
aktivitásával egyenlő hatásértékü. 

Indikációk: Helyi (infiltratiós és vezetéses) érzéstelenítés. Adagja: 
Háromszor napjában 10-15 csepp étkezés előtt. 

Forgalomba kerül: SO g-os üvegekben. 

PRESTOCAIN 2% és 4% (Inj.) 

1 ampulla (a 2 cm~) 0.04 g, ill. 0.08 g cocainum novum phosphoricumot 
és 0.002 g methadrent (methyl-adrenalin) tartalmaz. 

Indikációk Helyi (infiltratiós és vezetéses) érzéstelenítés. Adagja: 
Egyénenként és a műtéti terület szerint változó. 

Forgalomba kerül: 25 és 100 db 2%-os 2 cm3-es ampullát tartalmazó dobo
zokban; 25 és 100 db 4%-os 2 cml·es ampullát tartalmazó dobozokban. 

PROTAVEN (lnj.) 
Növényi, kristályos fehérjekészítmény. 

Indikációk: A fajidegen fehérjék alkalmazásának egész területe. 
Adagja: .l\.z esetekhez mérten 0.2-1 cm3 subcutan, intramuscularisan vagy 
intravenás?n, másod-harmadnaponként. 

Forgalomba kerül; 10 ampullát tartalmazó dobozokban. 

RHODANCALCOTHEOBROMIN (Dragée) 

1 dragée 0.20 g Cakotheobromint és 0.05 g cak. rhodanatot tartalmaz. 

Indikciciók: Essentialis és klimakteriurnos hypertonia. Angina pec
toris. Ncphrosklcrosis. Arteriosklerosis. Spasmusos vasomotor-zavarok. Inter
mitt:íló .:;ántítás. Adagja: Háromszor napjában 1-4 dragée. 

Forgalomba kerül: 40 dragéet tartalmazó fiolákban. 
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RHODANCHOLIN (Inj.) 
Az I. sz. ampullákban 0.05 g rhodancholin. a II. sz. nmpullákban 2 cml oldó
szer foglaltatik. 

Indikációk: Arteriosklerosís. Essentialis hypertonia. Nephrosis. Er
spasmusos megbetegedések. Adagja: Napjában eg'f ampulla subcutan vagy 
intramusr:ularisan. 

Forgalomba kerül: 5-5 ampullát tartalmazó dobozokban. 

RITOSEPT (Tab!.) 
1 tabletta 0.20 g p-succinyl-aminobenzolsulfamid-phenylazo-2,6-diaminopyridint 
turtalmaz. 

Indikációk: Gonorrhoea és szövődményei, urogen és egyéb eredetű 

s•opsis, a húgyutak egyéb eredetű fertőzéses megbetegedései. Adagja: Alta
lában háromszor naponta 1-2 tabletta. A lökéskezelés céljaira az első nap 
háromszor 2, a második, harmadik és negyedik napon háromszor 3 tabletta. 

Forgalomba kerül: 10 tablettát tartalmazó fiolákban. 

SALTETR.AlvIIN (Inj.) 
1 ampulla (:l S cml) 2 g he.'i:amethylentetramint, 0.80 g natr. salicylicumot és 
0.20 g coffeinum natr. salicylicumot tartalmaz. 

llhlikációk: Cystitis. Pyelitis. Pyelonepbritis. Adagja: 1-2 napon-
1..::ént 1 ampulla intraven.1.san. 

Forgalomba kerül: 6 ampullát tartalmazó dobozokban. 

SCILLAFIT (Tab!., inj., sol. és suppos.) 
1 tabletta 0.0015 g, 1 ampulla 0.001 g, 1 cm~ sol. 0.0015 g és 1 kúp 0.0021 g 
scilla glucosidát tartalm~z. 

Indikációk: Decompensált szívbillentyűbántalmak, myodegeneratio 
cordis, myocarditis. Digitalis-refraktaer keringési zavaroknál a diuresis 

fokozására. Adagja: Napjában háromszor l tabletta, napi l/z-1 ampulla 
intraven:ísan, naponta háromszor 1 cm3 solutio va~ naponta 1-2 kúp. 

Forgalomba kerül: 20 tablettát tartalmazó fiolákb.:tn, 6 ampullát tartalmazó 
dobozokban, 15 cm3 solutiót tartalmazó üvegekben és 10 kúpot tartalmazó 
dobozokban. 

SENSIV AL (Tab!.) 
1 tabletta 1 g natr. biphosphoricumot tartalmaz. 

Indikációk: Gyengeségi, kimerültségi, depressiós állapotok. Recon
valescentia. Adagja: Háromszor napjában 1-2 tabletta. 

Forgalon1b1 kerül: 20 és 50 darab tablettát tartalmazó fiolákban. 
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SINEPAN (Tab!.) 

1 tabletta 0.20 g amidopyrint, 0.025 g narcotin. hydrochlor.·Ot és 0.025 g 
codcin. hydrochlor .. ot tartalmaz. 

Indikciciók: 1viindennemű fájdalom csillapítására, főkép műtétek után 
morphium helyett. Adagja: 1-3 tabi. pro dosi. 

Forgalomba kerül: 20 tablettát tartalmazó fiolákban. 

SOLVURAT (Gran.) 

1 kávéskanál (kb. 5 g) tartalma 0.40 g hexamethylentetramin, 0.10 g piperazin. 
0.05 g natr. bcnzoic. és 0.05 g lithium carbonicum. 

Indikációk: Húgysavas diathesis. Köszvény. Nephrolythiasis, ureterkö, 
hólyagkő. Adagja: Napjában háromszor 1 kávéskanál. 

Forgalomba kerül: 100 g granuléet tartalmazó aluminium dobozokban. 

STROPHOSE (Inj.) 
1 ampulla (l 10 cmJ) 0.0005 g strophantin cryst.-ot (g·strophantin Ph. }I. IV.) 
és 2 g glucoset, aqua bidestillatában oldva tartalmaz. 

l ndikációk: Súlyos acut keringési gyengeség. Chronicus szívinsuffi
cientia. Adagja: Vz-3

/.1-1 ampulla intravenásan. 

Forgalomba kerül: 3 ampullát tartalmazó dobozban. 

STRYCHNODYL A és B (Inj.) 

1 cm3-es ampullákban 0.0005 g (A), illetőleg 0.001 g (B) strychninum nitri
cumot és 0.05 g natrium kakodylicumot tartalmaznak. 

Indikációk: Primaer és secundaer anaemia. Chlorosis. Reconvales
rentia. Neurasthenia. Ideges kimerültség. Adagja: Napjában vagy másod
naponkir.t 1 subcutan vagy intramuscularis injekció. 

Forgalomba kerül: A: 10 és 20 darab ampullát tartalmazó dobozokban, B: 10 
Cs 20 darab ampullát tartalmazó dobozokban. · 

SUBISMIN (Inj.) 

1-3 

1 cml 0.10 g - oleum olivarumban suspendált - bismuthum subsalicylicumot 
tartalmaz. 1 cml fémbismuth tartalma 0.056 g. 

Indikációk: A lues minden sládiwna és alakja. Adagja: Hetenként 
intraglutealis injekció; egy kúrában 10-16 injekció. 

Forgalomba kerül: 30. 50 és 100 cma-t tartalmazó üvegekben. 

SULFAGUANIDIN (Tabi.)* 
1 tabletta 0.50 g sulfaguanidint tartalmaz. 

Indikációk: BaciIIaris diarrhoea, bacillaris dysenteria. Typhus, para
typhus c;oport bacillusgazdáinak kezelése. Vastagbélmütéteket követő bél-
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infectiók meggátlása . ..rldagja: 4 óránként 4 tabletta, néhány napon 
keresztül. 

Forgalomba kerül: 30 és 60 tablettát tartalmazó dobozokban. 
* Engedélyezés alatt. 

SULFAPYRIDIN „Richrer Gedeon" (lnj„ tabi. és suppos.) 
1 tabletta, ill. 1 ampulla 0.50 g, 1 supp. 1.00 g para-amino·benzol-sulfo-u
pyridinamidot tartalmaz. 

Indikációk: Pneumococcus-pneumonia, -peritonitis, -meningitis, menin
gococcus-meningitis. Gonorrhoea és szövődményei. Adagja: Pneumo- és 
meningococcusok okozta megbetegedéseknél 2 ampulla i. v„ majd négy 
óránként 1-1 ampulla. További kezelés individualis. Tablettából 4 órán
ként 2 tabletta, gonorrhoeá.nál háromszor naponta 2 tabletta 3 napon át, 
majd 2 napig háromszor naponta 1 tabletta. A suppositoriumból naponta 
3 danb. 

Forgalomb:i kerül: 5 ampullát tartalmazó dobozokban. 10 és 24 tablettát tartal
mazó fiolákban és 5 darab suppositoriumot tartalmazó dobozokban. 

SULFAPYRIDIN HINTŐPOR: 
25% sulfapyridin. 2% carbamid, 40S:'o amylum és 33% talcum tartalommal. 

Indikációk: Mindenfajta sérülésből eredő friss és fertőzött sebek, 
lepedéke;, nekrotikus fekélyek gyógykezelése. Alkalmazás: Naponta 1-2-
szer a sérült bőr felületét, vagy a fekélyt bőven be kell hinteni. 

Forgalomba kerül: 25 és 100 g-ot tartalmazó dobo2okban. 

SUPRACHOL (Dragée, 51% és 20% inj.) 
A dragéek 0.25 g, a 10 cm~.es ampullák 5o/o és 20% natr. dehydrocholicum
oldatot tartalmaznak. 

Indikációk: A máj- és epeutak megbetegedései (rnájscirrhosis, cholan
g1t1s, icterus simplex, cholecystitis, cholelithiasis, cholecystektomiák utáni 
panaszok). Tüdőtályog. Mint diureticum-adjuvans incompenzált billenytü
bántalm1k okozta oedemáná!, ascitesnél. Az ideg- és elmegyógyászatban 
meb.ncho!ia, depressio esetén. Adagja: Napjában háromszor 1-2 tabletta 
vagy 1-2 naponként 1 intravenis injekció. 

Forgalomba kerül: 20 tablettát tartalmazó fiolákban és 6 ampullát tartalmazó 
dobozokban. 

SZENSAVAS FÜRDŐ „Richter Gedeon" (Pulv.) 
Indikációk: Vitium. Szívneurosis. Arteriosklerosis. 

Forgalomba kerül: Eredeti dobozokban, használati utasítás szerint. 
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TANNOCARBON (Tabi.) 
Tablettánként 0.12 g carbo med·c· 1· t (PI H IV) · t ina is 1. . . cs 0.12 g tanninum 
albuminatumot tartalmaz. 

Indikációk: Enterocolitis. Mérgezéses gyomor- bélbántalmak Adag;a: 
Napjábau háromszor 1-3 tabletta. ' ' . 

Forgalomba kerül: 50 tablettát tartalmazó dobozokban. 

TANNOPHEN (Pulv.) 
Chlormetakresol, tannin és formaldehyd condensatiós terméke. 

Indikációk: A sebkezdés céljaira genyedö sebek, alszárfekélyek, 
ekz~r;ia, pemph1gus, intertngo esetén. Alka/111azása: h.iilsöleg hintőpor 
abkpban. 

Forgalomba kerül: 10, 25 és 100 g-os dobozokban. 

TEBEFORM (Inj.) 
1 ampulla ?!. ol!varumba.n oldott 0.015 g thymoldijodidot, 0.075 g camphort, 
0.15 g gua1acol-1odoformot és 0.0775 g eucalyptolt tartalmaz. 

Indikációk: Pulmonalis és extrapulmonalis tuberculosis. Ada~ja: 
Gyerme~eknek s„ éves korig ~~ cm3 hetenként háromszor, s éven túl Yi ~cms 
naponkent. Felnotteknek 1-2 naponként l cm' Az injekciók intragluteali-
S•n adandók. · 

Forgalomba kerül: 6 ampullát tartalmazó dobozokban. 

TEMOFEL (Dragée) 
1 ~ragéc tartalma:. 0:125 g Extr. Cucumae, 0.025 g p-tolyl. methylcarbinol, 
0.0_5 g natr. chole1n1C4_m, 0.035 g natr.-nitrosum. 

Indikációk: Cholecystitis acuta és chronica. Cholelythiasis. Cholangitis. 
Icterus catarrhalis. Adagja: Háromszor naponta 1-2 dragée 3-4 héten 
át. A h.-úra 2-3 heti szünet után megismételhető. ' 

Forgalomba kerül: 25 dragéet tartalmazó üvegekben. 

THEOBROMIN. NATRIUMSALICYLICUM „Richter Gedeon" 
(Pulvis és tabL) 

Indikációk: Acut és chronicus vesebajok. Incompensált szívbajok. 
Angina pectoris. Adagja: Háromszor napjában l tabletta. 

Forgalomba kerül: 20 0.50 g-os tablettát tartalmazó fioiákban és poralakban. 

TOFAMID (Tabl. és pulv.) 
1 t?bletta 0.25 g phenylchinolincarbonsavat és 0.23 g phenyldimethyl-dimetbyl
am1nopyrazolont tartalmaz. 
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l na'ikációk: Influenza és annak szövődményei. Heveny fertőző beteg
ségek. Rheumaticus megbetegedések. Adagja: 0.5-1.0 g pro dosi, szükség 
esetén 2-3 óra mulva a dosis megismételhető. A láz csökkenésével napi 
3--4-szer 0.5 g vagy l tabletta. 

Forgalomba kerül: 10 és 20 tablettát tartalmazó fiolákban. Pulvis alakban a 
receptura részére. 

TONOCHOLIN B (Tabl. és inj.) 

1 tabletta 0.05 g, 1 ampulla 0.10 g acetylcholinbromidot tartalmaz. 

l udikációk: Periferiás érzavarok. Raynaud-kór. Endarteritis obliterans. 
Claud1catio interrnittens. Angina pectoris. Arteriosklerosis. Klima..xos és 
vasoneurotikus hypertonia. Migrén. Paralyticus ileus. Glaucorna. Retinalis 
érgörcsök. Adagja: 1-2 naponként 1 ampulla subcutan vagy intramuscula
ri.;;an. A tabletták adagja háromszor napjában 1-2 szem. 

Forgalomba kerül: 6 ampullát tartalmazó dobozokban. 50 tablettát tartalmazó 
fiolákban. 

TOPHOSAl'l (Pulv., tabi. és inj.) 
1 tabletta 0.5 g phenylchinolincarbonsavat tartalmaz. Az injekciós kész.ítmény 
I. sz. ampullában 0.5 g phenylcbinolincarbonsavas natriumot a II. sz. ampul
lában 0.04 g cocainum novum bydrochloricumot tartalmaz. 

Indikációk: Köszvény. lzületi bántalmak. Adagja: Napjában három
szor 1-2 tabletta, illetve naponta 1 intramuscularis injekció. 

Forgalomba kerül: Por 100 g-os dobozokban; 10, 20 és 100 tablettát tartal
mazó fiolákban; 6 darab 1. sz. és 6 darab II. sz. ampullát tartalmazó dobozokban. 

TOPHOSANYL (lnj.) 
1 ampulla 0.5 g phenylcbinolincarbonsavas natriumot és 0.5 g salicylsavas 

natriumot tart;:i!maz. 

l ndikációk: Polyarthritis rheumatica acuta et chronica. Arthritis de" 
formans. Arthritis gonorrhoica. Adagja: Naponta vagy másodnaponként 1 
injekció intrarnuscularisan vagy intravenásan. 

Forgalomba kerül: 6 darab 10 cm3-es ampullát tartalmazó dobozokban, vörös 
címkével, csak intravenás adagolás céljaira. 6 darab 5 cmJ-es ampullát 
(Tophosanyl I.) és 6 d:tr;:ib 1 cml·es ampull:\.t (Tophosanyl II.) tartalmazó 
dobozokban, kék címkével, csak intramuscula.ris adagolás céljaira. 

TRIAMID (Tabi. és pulv.) 
1 tabletta 0.10 g, ill. 0.25 g methylacetyldimethyloxamylphenylhydrazint tar~ 
talmaz. 
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Indikációk: Lázcsillapítás. Fejfájás, rheumaticus és köszvényes fáj
dalrn1k. Adagja: Pro dosi 1-2 tabletta napjában háromszor-négyszer. 

Forgalomba kerül: 10 darab 0.10 g-os és 0.25 g-os tablettát tartalmazó fiolák
ban és poralakban. 

VASOBROMAN (Tab!.) 

1 tabletta 0.25 g theobromin cak. salycilicumot, 0.04 g papaverin hydrochlori
cumot és 0.20 g bromisovalerylcarbamidot tartalmaz. 

I nd1kációk: Essen ti alis és vasoneuroticus hypertonia. A klimaxban 
jelentkező hypertoniás és vasomotoros tünetek. Angina pectoris.I' Migrén. 
Nephrosklerosis. Adagja: Háromszor naponta 1-2 tabletta. 

Forgalomba kerül: 20 tablettát tartalmazó fiolákban. 

VASOJOD (lnj.) 
Kolloidális jódoldat, cm~-enként 2 mg jódtartalommaI. 

Indikációk: Lues és lueticus szervrnegbetegedések. Arteriosklerosis, 
essentialis hypertonia. Bronchitis chronica. Adagja: Naponta vagy másod
n~ponként egy intravenás, intramuscularis vagy subcutan injekció. 

Forgalomba kerül: 6 ampullát tartalmazó dobozokban. 

VEROPYRON (Tabi.) 

1 tabletta 0.15 g diaethylbarbitursavat és 0.35 g dimethylaminophenyldimethyJ. 
prrazolont tartalmaz. 

lmlikáriók: Sedativum. Analgeticum. Enyhe hypnoticum. Adagja: 
Szükség esetén 1-2 tabletta. 

Forgalomba kerül: 2 tablettát tartalmazó csomagokban; 10 és 20 tablettát tar· 
talmazó fiolákban, 100 tablettát tartalmazó dobozokban és pulvis alakjában 
a receptura számára. 

VISCADYL (Liquoid é; pi!!.) 

A fehér fagyöngy (viscum album) kivonata, 1 cml liquoid 1 g, 1 pillula 0.05 g 
kivonatot tartalmaz. 

Indikációk: Arteriosklerosis. Hypertonia. Adagja: 3-szor napjában 
20-25 csepp vagy 1-3 pillula. 

Forgalomba kerül: 30 cm~ solutiót és 50 pillulát tartalmazó üvegekben. 

YOHI11'1BIN „Richter Gedeon" (lnj. és tabi..) 

1 ampulla, ill. 1 tabletta 0.005 g rohimbinum hydrochloricumot tartalmaz. 

Indikációk: Impotentia. Neurasthenia sexualis. Adttgja: Heti 2-3 
arnpuUa subcutan vagy intramuscularisan vagy napjában 1-2 tabletta. 

Forgalomba kerül: 6 darab 1 cm~.es ampullát tartalmazó dobozokban és 20 
tablettát tartalmazó fiolákban. 
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