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Gyi•:!~Hcrü~ct .$$. 419-IJIJ. 1(101. 

Kirándulások a gyógyszeres terápia múltjába 

D1: Dobson s~aholcs 

;\ fenti cínunel jelenik 1neg ez év utolsó hannadúban 
a Bihliotheca Phannaceutica gyógyszerészi tovúbbképző 
könyvsorozat negyedik kötete. 1\ sorozat eddigi kötetei
hez hasonlóan a tétnaválasztús hiánypótló. hiszen gyógy
szerészet-történeti tén1ájú publikációk nagy szá1nban je
lentek és jelennek 1ncg. de gyógyszereink története elha
nyagolt területnek szún1ít. IZülönöscn vonatkozik ez a 

n1agyar n:yelvü szakirodalo1nra. n1ert an1íg a külföldi (fő
ként angol. nén1et. francia). történeti jelentöségü forrúso
kat nagy valószínüséggcl feldolgoztúk/feldolgozzúk. ad
dig a hazai szaksajtóban n1cg_iclent publikúcíókról niind
ez ne1n 1nondható cl ilyen bizonyossággal. Éppen ezért. 
jelen sorozatunkban - a 1negjelcnő kötettel azonos 1nódon 
- olyan régi közlc1nényeket n1utatunk be (szükség esetén 
ko1nn1cntárral cllútva) an1c!yek n1agyar szaklapokban jc~ 
lcntck 1neg. jel\cn1zöen tükrözik az akkori idök tudús
szintjCt. szen1lélctCt. es inai szc1111nel nézve is l:rdcklődés
re tarthatnak sz3n1ot. ;\ be1nutatúsra kerülő írások oktatú
si~kutatúsi célokra szövcggyüjtcn1ényként is hasznúlha
tók, a ,.pusztún csak l:rdek\ődö'' olvasók sz{unúra pedig 
SZL'tné!ycs közL'ls(·gbt.: hozzák olyan korszakok tudon1á
nyút. an1elyckben a tudús 1nég nein dilTcrcnciúlódott any

nyira. hogy az egyes szakterületek ercdn1ényeiröl 111cgje~ 
lent cikkeket a szak1nabeli. dc ne1n specialista olvasónak 
is egyre nehezebb követnie és n1egértenie. 

1872 
/Jogya11 hat a la~ffCi11: a kái·é és a tea élettani 

hatásairól 

Régibb idö óta isn1ert'.tes. hogy a kávébab és a lt:alt:
vél hathatós 1nl:rge1 - koffeint. \'agy· 1núsik nevén leint 
tanalinaz. Dacúra annak az\n1ban vilúgszenc isszák a kú
vl: l:s a tea forrúzatút anélkül. hogy eddig valaki érdcn1es
nek tartotta volna tüzetesen 1neghatúrozní azon kofTein-
111cnnyis~get. 1nclyet egy csésze kúvl:- vagy teúban tna
gunkhoz veszünk. 

Eddig n1~g azt sern tudtúk. hogy a kúvét nagyon vagy 
kevéssl: kell-e n1egpörkölni, hogy hatúsosabb legyen? ls
n1cretlcn tovúbbú az, vajon a kúvét és a teút csak leforráz
ni vagy fözní kell-e, ha bi.:lüle a legjobb kúvé- vagy tca
italt aka1juk készíteni. 

V't'.·gn ... ' nagyon cltérök <l nL-zctck a koffCin élettani ha
túsa. valaniint az irúnt, hogy a kúvé- vagy teaital hatúsa 
egyedül a benne tartal1nazott koffein által t~tclcztctik-e 

!'el. vagy. hogy azon kívül tartahnaztatik-c bennük n1<'is 
hatóanyag? 

;\z eddig is1nerctcs vizsgálatok szerint a kúvébab kü
lönböző frijtúi 0.17-0.87(~..-;) koffeint tartal1naznak. 111íg a 
tealevél többet. egész 2(~,-;)-ig. l.\ kúvé fíno1nsúga koffcin
tartahnú,·al 1neglchctösen arúnyos. 1\ legjobb J\·1okka 
0.6(~1;1-ot tartahnaz. a Ceylon és sárga Jáva 0.87-0,9(~/~1-ot: 

111íg az alsóbbrcndü Do1ningo, :\\exandria. !Vlaninique, 
Cayenne babok 0.17-·0.361 ~.·11-ot adnak. 

;\ kúvé pörkölése közben korfeint csak akkor \·eszt, ha 

túlsúgos erősen n1egpörkö\ik. úgy hogy azt n1ondhatni: a 

rendesrokú pörkölésnél korfein ne1n illan el. t\ forrázús 
últal. a küvékészítés n1ódJ·a szerint, 1ncly núlunk nagyobb
részt szokásos, a koffeinnek legnagyobb része ki\"onatik 

l:s a kúvé sürü aljúban csak n1intcgy 1/6-1/5-nyi része 
nu1rad. 

Egy-egy csl:szérc egy lat kúvébabot vagy L'S - 1/-1 !at 
tcút szá1nit,·a igen crös italt nyerünk: s ennyi teúban s ká
véban 0. l-0. 12 gran1111 koffein tartalinaztatik. úgy hogy 

ez volna azon koffein n1ennyiség. n1clyet egy cseszc jó 
kú,·l:ban vagy tcúban n1agunkhoz veszünk. 

:'\ koffein l:lettani hatúsút vizsgáló kísérletek szerint 
legszcn1betünöbb a hatúsa a rcflcx1nüködés fokozúsúban. 
s ez a hatús nagyobb adag utún dennt: (tetanus) előidl:zé
sl:ben nyilvúnul ineg . .'\ 1nérgezett úllat csekély izgatús 
(l:rintés, zörej) behatúsa últal heves rúngató görcsöket 
kap. rnc\yck a 111érgezés nagyobb rokúval az egl:sz tesin.: 
kitc~icclnck é.'i tonicus görc5ökbc. dennébe n1ennek út. E 
tekintetben a kofTein hatúsa hasonló a sztrichninéhez: 
csakhogy ebbül sokkal kisebb adag kell a 1nl:rgezésre. 
1nint a kofTcinblil. 

En1berekre a 111érgezö adag is1neret!en. Tudo1násunk 
szerint 1.5 gra1nn1 a lcgnagy·obb adag. 1nelyet e1nber egy
szerre be,·ett: ez az adag izgatottsúgot. fej [1júst és lükte
tést, rcszketegségct idézett e\ü. Néhány óra tnúh·a e tüni.:
tek incgszüntck. 

,;\ \,;oO'cin a SZÍ\"Jnüki.idl:s gyorsasúgút fokozza anl:l
kül. hogy azúlla\ az i.:d~nyekben a vérnyo1núst is ni.i\"elnl:: 
nagyobb adagban szívhüdést idéz elö. ;\ !égzl:sre a be.illó 
tetanus gútlólag hat: a int'.:rgezés azonban elég g;.'orsan el-
1núlik. úgyhogy gyakran rü\"id ideig lt:11ntartott incstersl:
ges !~gzés elégséges. hogy a különben halú!os :1dag hatú
s~il clh~1ritsa. 

(Piás:: Pú/: ,·I kú\"l; (·s Eco i:lcffa11i lu1túsúní/. Tcnn. 

lúd. Kú:::.I. 3-/tí,-3./7 (187])) 

:llegjegJ·;.Js: 

tvtint !útjuk, 187:2-bcn \ény·cgébcn n1úr rninden fontos. 
inai sze1nn1cl nézvL' is hclytúlló dolgot isn1t:rtck a(z 18~ 1-
bcn izolúlt) koffein klinikai hatúsairól. búr ké1niai szerke
zetét először csak 1875-ben írják le helyesen. és szintézis
sel 1900-ban bizonyítottúk. Nagyságrendileg rcú\isak az 
egy csl:szc kúvCval 1negivott kofreinrc vonatkozó adatok 
is. an1cnnyibcn a rnai szakkönyvekben is hasonlókat talá
lunk. dc ez terrnészetcsen jelcntösen függ a kl:szítés kö
rültnCny'eitö!. i\t.1napsúg az en1bcrcn halált okozó kof'fein
adagot l () g fölöttinek adj;.ik 111cg. 

ivlai szi..:1n1nc! érdekes viszont, hogy a teofillin és a 
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tcobro111in 1nelletti harn1adik din1e1il-xantint. a paraxan
tint ( 1. 7-diinetil-xantin) púr évvel a fenti cikk 1negírása 
utún. 1883-ban állított<ik elő ernbcri vizelctböL 111ajc! ké
sőbb kiderült, hogy ez a vegyület az cn1bcri szervezetben 
a koffein fö n1etabo!itja (és növényekben jelentősebb 
1nennyiségbcn jelenlegi isn1eretcink szerint nen1 fordul 

clö). Ugyanakkor részletes hu111ún klinikai fannakológlai 
vlzsgálatúról csak 1995-bcn publikú!tak köz!c111ényt. Ha
t<isa a háron1 di1netil-xantin közül a kolfeinéhcz legin
kább hasonló. de gyengébb. 

Sz. Dob s (ln: 1;:\'c11rsio11s ín the p({st of rlic 1/r11g therapy 

Gyágys:erés::et S:erkes::t6sége. Budapest. G~rulai J)á! u. 16. - 1085 

A SEMMELWEIS EGYETEM 
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KARÁNAK FELHÍVÁSA 

TÁMOGATÁSRA 

A Se111111elweis Egyetem Gyógyszerésztudo111ányi Karának minden ol\tatója és hallgatója ne
vében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy anyagi támogatásukkal le
gyenek segítségünkre abban, hogy a Kar egyetlen, Hőgyes Endre utcai tanter111ének i111már 
halaszthatatlan korszerűsítési munkálatai megtörténhessenek. 
Hosszú évek óta kérjük és várjuk, de mindl1iába, hogy az egyete111 és a felettes főhatóság
ok biztosítsák a Kar számára azt az összeget, mely ennek a ma már muzeális értékű tante
remnek az eredeti szépségét megőrző, de a korszerű oktatástechnológiai eszközök besze
relésével a mai l<or igényeit kielégítő felújításához szükségesek lennének. 
Sajnálatos módon az Egyetem jelenlegi helyzete sem teszi lehetővé, hogy az építésénel< 
idején oly szép és a város büszkeségének számító, az akkori kor legmodernebb oktatás
technológiai berendezéseivel büszkélkedő tantermét megóvhassuk a teljes lepusztulástól. 
Ezért született az az elhatározásunk, hogy segítségért fordulunk mindazon vállalkozásokhoz 
és 111agánszemélyekhez, akik reményeink szerint 111egértik és támogatásra érdemesnek tari
ják az alma mater azon törekvését, hogy a gyógyszerészek egyetemi oktatásában, a szak
gyógyszerész-l<épzésben, a doktori képzésben és a gyógyszerészek továbbképzésében egy
aránt nélkülözhetetlen tantermet szeretnénk újra teljes pompájában és korszerüsítve látni. 
A Hőgyes tanterem a XX. század elején, 1902-1904 között épült a hajdani Pasteur Intézet 
épületének részeként. Az intézet falai l<özött olyan nemzetközileg is nagyra tartott szakmai 
kiválóságok dolgoztak és oktatta!<, mint Hőgyes Endre, Mozsonyi Sándor, Alföldy Ferenc, 
Nász István, Végh Antal, Clauder Ottó, Pandula Egon. Úgy érezzük, munkásságuk megbe
csülését is jelentené, ha a felújított tantere111 állhatna az oktatás szolgálatában. 
A Gyógyszerésztudományi Kar létrehozta az Aescu/ap Alapítványt, mely közhasznú szer
vezet. Célja a magyar gyógyszerészet, ezen belül a gyógyszerészképzés elősegítése és tá
mogatása. Az Alapítvány közreműködésével valósítanánk meg a terem íelujítását. 
Úgy látjuk, hogy a jelenlegi gazdasági szabályozói< lrndvező lehetőséget teremtenek a l<ar 
ezen törekvésének megvalósításához, hiszen a közhasznú alapítványol< támogatása a gaz
dálkodó szervezetek és a magánszemélyek számára egyaránt kedvezményezett. 
Terveink szerint a tanterem felujítását támogatók nevét a tanterem falán elhelyezett díszes 
táblán kívánjuk az utókor számára is megörökíteni. 

A Semmelweis Egyetem minden oktatója és hallgatója nevében kérjük segítségüket és meg
értő támogatásukat. 

Dr. Vincze Zoltán dékán 
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