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Orvosbotanikai adatok Carolus Clusius néhány kevésbé 
ismert művében 

DI\. ANDHEA UBI\IZSY IN SAVOIA 

A szerzú - dr. Horvát Adolf Olii·ér E1mípa-hírii 
pécsi botanikus 80. szilletésnapja tiszteletére njánl
t'(t - nlagyar nyelven e!.ső ízben folyói-ratu.nkban 
közöl adato!..:at C1rusin.s népi. orroslá.ssal és népi 
gyógynövényhasznúlattal kaJJCsolatos latin forditá-
8aibó!. C?usiu8 e jorclitásai azért érdekesek, UlCrl 
forrásni:unkái tunerili:ffi felfedez(j/c útleírá.sai roltak. 
s tanú.sitjcík a híre.s botan·i/,:,us érdeklődését az a111er1'.
kai flóra é8 népgyógyá8zat iránt. 

A XVI. század második fele mérföldkő a bota
nika történetében. Ebben a korszakban elszakadva 
az orvost.ndon1ánvokt6l a botanika önálló tudo-
1nánnyá és egyete~rni tantárggyá vált; n1indez nut
gával hozta a botanika térnakörének n1egváltozá
sát és a szinte kizárólagosan csak gyógynövények 
tanuhnányozásáról áttér a Hpontán vegetáció fel
tárására . 

• A. nö\·ények tannhnányozásának ezen újjászü
letéséhen dönt6 szerepe volt a híres orvos-botani
kusnak. cia.rolus C?u8iusnak (e latinosított neve a 
C~harles de l'Escluse-h61 szúrrnazik a kor szokásai
nak 1negfelelően.) 01 u.si-us i\.rrashan született~ 
1600-hen Leydenben halt meg [l-10]. A tenné
szettudon1ányok történészei ,.pater phar1nacog110-
siaen círnn1el is illették. s ezt a tudós sok gyógy
növény leír{tsá val érclcn1elte ki. 

l\IúVeiben znintegy 600 aclclig nern publiká~t új 
fajt írt le. közülük igen sok egzotikusat. Az Ujvi
lágból érkezii spontán növényfajok és gyög;rnövé
nyek iránti érdeklődését. olasz barátja, a ferrarai 
fejedelmi udvari orvos és 11 fejedelmi kort felügye
lője, Alfonso Pancio (1530-1610) keltette fel. 
kinek jóvoltából rnegkapta .ZVicoht8 Jlforutrdes 
(1493-1588) spanyol orvos .,Dos Libros de nues
tras Indias Oecidenta.Jes, qué siruen a! uso de lYíecli
cina" (Sevilla. 1565) chnü könJ,-vének rövid, latin 
nyel1.rlí, kézzel írott összefoglalását. 

~i\..z _4..Inerikúhól szAr111azó növények iránti érdek
lődése Clusiust arra vezet.te. hog}' útleírásokat is 
lefordított. E fordítások kitértek a felfedezett. te
rületek növény- és á.llat,·ilágára. Ezeket az angol. 
span3rol, portugál. francia és holland nyelvü út,le
ír1lsokat - a 1ninél szélesebb európai körben való 
elterjedése érdekében -- a kiadók az akkori id6k 
11en1zetközi tuclonuínvos nvolvére. latinra forclít-
tatták. · · 

Olusius legisn1crtcbb, botanikai érdekességeket 
is tartahnazó ln.tin gyelv(i útleírús-forclításai Nico-

/as 1lfowmles. Chri8tobal Acosta. (1500-1580) és 
Franci8 Drake (1543-15()6) írásaiból készültek: 
.. Do Simplicihus Mcdicnment ex Occiclentali India 
delati:;, quorun1 in 1\Iedicina usns est" (1574): 
.,('.hristophori a Costa _\ro1naturn et l\1edivaruen
tnrurn" (1582: bőven tartalrnaz indiai drogokat): 
„_;\liquot notae ín Garc:iae _;\..ro1natu111 flistorian1" 
(1582). 

cnusins fordításai közöt,t szerepel a. rnúsik hárotn 
is. 111elyek közül kett{j alig isrnert. Clusius életrajz
írói. a terrnészettudoinány-történészek ezeket nen1 
is ernlítik. kivéve .J. 1l!eurs 1G25-ben kiadott, 
„--..\thenae ]3ata,·ae" círnü rnüvét és F. TF. T. 
f[unger 1H27-hen és 1H43-ban kiadott kétkötetes 
.. ('.harlcs de L 1Escluse" cünlí tnüvét. n1elyekbe11 
1ninclketten csak hornályosan nt<tlna.k e fordítások 
létezésére. l\1ind ez ideig ezen forclítások tartalrna. 
- f(ileg orvosbotanikai szernpontbr'il - 110111 volt 
feldolgozva. 

A.z en1lített 111iro1n fr>rdítás a híres kiadö. '11/ieo
dor de Bry (1528-1598) gondozásában .. Collectio
nes peregrinationu1n in India1n orientalen1 et Incli
arn oeeidcntalen1" cÍinÜ, Frankfurtban 1500-t(íl 
induló gyüjte111ényében található. 

_:\z el::;{í, „f\<lrniranda narratio ... " cín1t11el lo
fordított útleír{ts szerzlije Tho111rt.s Ilariot (15G0-
1621). angol rnaternatikus. aki leírta R. Greenvi1le 
fclcleríttí útját \\rohokcn-szigetekre. ahc)'rá 1585, 
jún. 25-én érkezett. A„ beszárnoló az utazás ese
rnén~rein túlrnen/-íen n hejárt vidékri>l ad általános 
képet: leírja a henszülöttekct és kitér a látott álla
tokra és növényekre. 111elyek leírásában segítségére 
Yolt az expeclícióhan részt vev6 ,John JVhite, aki 
több n1aclarat. halat és növéIT\'t is lefestett. Ezek 
között C-ios1:.;:y-piun1 és Sabhatin 'rajok isznerhetők fel 
[11]. .t\ növények rü\·icl jelletnzé~ét kiegészíti a 
gyógynövények helyi folhaszn{dási n1ódj1inak leír{t
sa. Így az európa.i orvosok által is használt. a 
bennszülöt.t,ek nyelvén \vapeih-nek nevezett nö
vén~rt (Pterocarpus draco L.) sebek és gyulladások 
kezelésére haszntílták az indiánok. ~;\ sassafras 
(Sassafras albiclum [Nutt.] Nccs) széles körben 
használatc>s volt különféle betegségek gyógyításá
ra. ~4. dohány orvosi használatának leírása igen 
részletes . .t\ növénv leveleit tüzön han1vasztották, 
a keletkez(í filstüt·- a bot.eggel heszívatták. I~z hrí
ny6st váltott ki. így .. tisztult/' rueg a beteg szer
v8zete a kúrokozó1i:'tól. ~i\.. beszárnoló szerint. ez a 
ruódszor ne1n alkalrnas a székrekedés V<tE!Y az elfi
rehaJa<lott betegségek gyógyítására. 1\..z '-·Indiánok 
betegségekre vonatkozó hiedeln1eit is 1negen1lítet
tc. A part.ra bZálló európaiakat természetfeletti 



!. rÍÍ!r11. „llrc1:is narratiu", n1cly1tck fordítását C'lusi11s 
n':1c:lc. s //j[)J.!Jcn Jelent llH.'lj 

lényeknek tartották~ gyúgyitU képe:-;ségot tulajdo
nítottak nekik. fóleg súlyos és ragályos betegségek 
esetéhen. 

Theodor de Bry ,.(\Jllccti\)nes"~ének inásodik út
leír{u;a is tartaln1nz or,·osbotanikai utalásokat. 
Ezt a .,Brcv-is narrat.io ... " (1. ábra) cÍinrnel la
tinra fOrdít:ott út:lcírúst esak n két fent Cinlített 
C~l11sius~hiogrúfu.s éri11li h1nnályos utalással. 

n ábra. _:l „Brcvis narratio"·ban tahílhnf(; 
Florida-tdrl·ép 

Clusius fordítúsa 16fll-l1en jelent n1cg. Ü.'i 1ni11t 
az clőzií. „C. C. A." riiviclítésscl vnlt jdiiln> (C'aru
lus Clusius ... :\trchati::;). ~..\z útleírás szerzújc .fac11ues 
le Jfnyne (cc. 1530--1588) francia fostii volt. aki 
ltcnú la1ulonniéret kisérte el fűlfCdozú út-.júra 15G-i 
és l;J6ö között J~loricláha egy norn1ann ex11edíl'ic'i
\-al. ~i\z útleírúst. n1elvet le 1lJ01111e töhh 1níi\·észi 
rézkarca és térképe ilfusztrúl (:i. ábra). a 1níi,-ész 
üzvegyc adta el a dc Bry-kiad('inak. „~\ bcsz1l1nolr'i 
kitér az utazás során látott nüvényckre is [1 l_j. 
_Ehhen az útleíráshan különösen érdekes a hcrn1af'ro
dítizn1us orvosi jellcn1zé~e. ,-alau1ínt a bennszüliitt 
~,r,-oRlök eljún:í.sainak he1nutatása (f{ílcg n rct,tcgc.:tt 
szifilisz kttf.H:HlÍn). n1elyck f6leg az isteneknek he-
1nutat{Jtt áldozatokból. to\-ó„hhá nö\·ények (fc'ílt\g 
gvükerek) hasz1uílatáhúl álltak. Ígv Ftac.lix C'hina't~ 
;i~ven entlített nü\·énvt (itt 111~·Ufele! a _Panax 
quinquefnlius l.i.-nak) ;1e1ni betegsdgek (luesz) ke
z.clé:.:,ére a!kaln1aztúk. _..\ heivhcli or;;oslúk --- szeru
hen az akkori európai g:y<'igynHíddal --- ne1n ,·úg
túk fCI az erei:. hane1n addig szh-ták a frij/J te.-;trü.-;z 
frdlUetét. ;uníg ahh61 Yé!' ne111 .-;ziYcÍrgott é~ ezzel 
a betegség i.'i elt.{t,·ozot.t. :\ .-;zerz{í „(~y<"1gyítú.-;i 
1tH'1dszerek„ <'Ílll al;itt ( :.;, ábra.) hcn111tat-ta <1 kü
liinfék• kezelési nH'idokat és riiYid 111ngvarúzatot i;-; 
f!íziitt hozzú: 11 beteget lefektl'tik. fejÓl:' n1eglt'.>kí:liJ.::. 
és az eltú \·ozc'i ,-érrel együtt kiengedik a kóroko
~úkat. lJp)":111ezt az eljá;·úst· egészsé,gcs eg~-,0nl'_kn~,l 
!:--< hnsz11al1ak azzal a ('üllctl. hogy 1g:y „ero:-:; e.-: j() 
\·ért" nyerjenek. n1clyel aztán terhe." n6kkel (::-; 
kisgycrrnekes anyákkal 111e~itat11ak. huµ-y 1nirH~l 

;;, úbta . • '1 bc1111H::,ii!Dtt!;i: orco8lási 111(J1is:JJcil 
bc1n 11tató ábrn 
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·Í. úbru. _·1 hu!úlruítt:ltr.ck ri1·/,„·:::.c!..1:ú~ja /s a tcstnJs::cl: 
clforu1rts::lrisa 11 floridai bc1111s:::.ii/6t1ck11é! 

egészségesebbé:-; er()subb fiakat 11e\·elhc8se11ok. 1'<1-
vúhbá áhrúzolja a dohúny korábban leírt- füstiilé
:-;ét és hánvtató hatásút. 

I.i'!orida ~honszü.löt-toi az isteneknek való áldozat
be111ut:at.{t8 hclvctt inkább a körnvez{j tertnészet~ 
h()l vett eszküziJkkol gyógyítot.tak. ftHeg a szifiliszt. 
:-\ :-;uhészeti hea vatkozásokat a bennszülött gyógyí
t:úk nzo11 a1u1-túrniai isn1ereteik szerint végezték. 
n1elyeket pl. a rúgalinazúsért halálra ítéltek YiYi~ 
szckeiúja során szereztek. ~~ fCldarnbolt testrésze
ket azt{1n a törzs tagjai inog is ették (ennek a szor
z(í .sze111t:anúja is volt) ( J. ábra). ~'1.. leírásban azt is 
n1egernlítctte a ;.;zerz6, hogy az európai utazók az 
éleliniszerek tnellett gyögyítúsra hasznúlatos gyü
kereket- is C'Seréltek a bennsziUöt.t-ekkel, 1négis az 
t.1xpcclíci<'i sorún inkúhh j<'1 spanyol borral kezelték 
inagukat. ha erre szükségük volt. 

:l1h. dc 13ry gyííjternénycs 1nüvé11ek IL kötetében 
található (}{u8ilu; harnuulik fordítíÍsa. ruelv - az 
eliíz/iekhez hasonlöau is1neretle11 és ((,ldí;lgozat
lan volt e<ldíg. 

_-\i „Exen1f1lar cluarun1 litt:erarun1'' eítnlí, 15D2-
l>t'n 1''ra11kft1rt/.:\lainhan kiadott fordítftsban beYe
zetil!.:.ént C1111sius leírta. hogy dc Bry biztatására a 
F'loridúha és \'irginiúba tett utazúsok lcírásút ki
hú\-ített.e l'!IY brazíliai útleírússal, tnclvnck szerz(ii 
a hiunh11nr'f' lla.ns 1S1tade11 és n híres f{aneia utazó 
./ean de i:éry. Yalanlint J\7 icolas Barré (aki 15ü5 
körül halt 1neg). toYúhhú két le\-é\lel, rnelyek be~ 
,c_;z{unolnak .i_\r.icola.-; f/illeyayn.on (ce. 1;)10-1571) 

3GH 

lií5G-ban tett. bmzíliai útjáról. E két levelet a Itio 
de Janeiro torkolatánál alapított kolóniúból klild
to Barré EunJpába Villeuagnon közvetítésével. Ez 
az útleírás kitér a látott növényekre is [11]. Bcirré 
111cgernlítette. hogy az utazás során ivóvízhiány 
következtében sokszor .. pestis" és lúzas betegség 
lépett fűl. Terrnészetesen de Bry gytíjten1ényének. 
és így Ol1u:JiU8 fordításának fő célja az úti esen1é
nyek leírása és ábrázolása volt, rnégis érdekes or
voshot<tnikni adatokat is talúlhatunk benniUc 

Az előbb jellemzett három „Clusius-fordításban" 
szerep}{) gyúgynövényeket az eredeti sorrendben 
közöljük, feltüntetve a hennsziilüt.tek általi fOl
használási n1údokat, ahol erre volt utalás a 111tí
\·ekben: Pterocarpus tlraco L. (a l(anári-szigeti 
eredeti ,,só.xkán3rvért'', Dracaena tlraco L. clrogot 
helycttosítettB a koroskoclelemhen). Pinus palus
tris }1i!I. (balzsamként). Sassafras alhidum (Nutt.) 
Nees .. Juniperus \-irginiana L. (aro1natikus olaj
ként). ft.hus radieanH var. toxicoden<lron PerB. 
(rnéregként). Indigofera tinutoria L., Heliant.hus 
an111u1s I..i„ Nicotiana tabacun1 L. (füstölésre), 
~abhati<t nngulari::; Pun:ich. (lúzcsillapítóként), 
.~\ralia nutlü:aulis L. (erlísítti, később a valódi sar
saparillát helyettesítette). Arafü1 raccmosa L. (kö
högés ellen. antüizeptikus szerként), Snülax pseu
du-china l...i. (.szülészetben, nűi betegségeknél). 
Castanca f'lllnila (L.) Mii!.. Cary'' fl!ba Nutt .. 
(~arya uli\·aoí(1r1nis L .. Opuntia sp. (cliuretikus 
hablsúért), JTragaria ,-irginiana Dushesna, Lirio
denclron tulipiíüra L .. ~raxoditun d.istichu1n (L.) 
Itieh., (!orylus a111eric:ana \Valt„ Ilex cassíne L., 
I.lex. opaca' Solad. in „~it... llex vun1itoria Solancl. 
in :\..it:., ll1agus ferruginea ~~it .. lfraxinus an1ericana 
L. (kí!!vún1arás ellen). Pinus tae<la L., Juglans ni
~ra L~~ i\IoruH albit L. l{anuunelis virgitliana L. 
(vérzéscsillapító hatásáért). Panax quinquefülius 
I~., Phaseolus vnlgaritJ I.J., Zea nuiyH L., l\Ianihot 
esculenta Cirantz, .Auanas eoruosus (Stickni.) l\:Iorr., 
()ostus glahratu::; S\v„ _4.rachis hypogaea L„ Sacc
harurn officinarun1 T...i .. Lycupersicon lycoper.sictun 
(L.) Karst.. Citrns medi<'a L .. Citrns limon (L.) 
Bur111„ ~.\.11n<H1<1 squan10;-;a l~ .. Oeinnun 1niuran
tht11u Willd. 

1 HUJ lc\LU}I 

l . . ·l1uniillu. ,':). · Bibliognq1hie n11d 1konogruphio. 
Btirgi•rdnnd.r.-:c!i. F()r:-;elnu1gen ;), 9-9:! ( 197:3) - 2. 
!Iocfcr, F.: Hisi,nin~ d(' ln JJui,atlique. J:luris (1872) -
:L l!11n:vr, l'. ír. '1'. · C!Hlrles dc L'Escluse (Carolus 
C'I usius). Ne( lerlundiseh I\:ruidkundign l 52G-l 609. 
~'-Cfra\'l'td1age Vol.1. (1927), \'ol. !.J. (19,13) -ii.11Icyer, 
i':. rr. F .. (f{'S(~!iielit.t! der 13ot·i.lnik. Vol. 1-:.J.:. I~onigs· 
\1t}l'g (lt-lü-!-lt)f.i7) - ü. Jlorren, fi.:.: Charles de l']~s-
1·lus-e, sa \·ic eii ses oeu\Tes 1:320-1600. Liégo (1875) -
G. Jlorreil, C.?1.: .Prologuc eonsacré ti ln rné1noirc <le Ch. 
d1• !' Escluse. J ... a __ Belgiquo 1·.lort-ieolo S, 5-19 (1853) -
7. Jlil!spa11uh. (Jh., ]·'.: :\1ncric11n ?.:Iedieinul Plnnt..s. 
O()\·c1r l'uhl., Ne,,· "\~ork (1D5•J) - 8. J.liorton, .!. !•'.: 
:\L!us nf 1nediei1u.d planL-; of l\Iidd!c ~\tncricu. Ch. C. 
Thonins l.'ubl., Springfie!d (lOSl) - 9. i11öbíus, JI. · 
U(·se!iit.:hle d('r Boh1nik, von Jen erslen .Anfungcn bis 
zur GPgenwnrL Stuttgnrl (19GS) - 10. F'rit;:;cl, G . .:1.: 
Thesunrus Lilcrnt.urae J3ot.anieae. Lipsino (1872) -
l l. c·bri::.s.1; .A. i11 ,S'a1·oia-Flc11iger, .!. : Cnrolus Clusius 
nnd .·\11H·:riean Plnnis. Tnxnn S::!, '12~1-,J:JD (198~-n. 
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A .. U b rizs y i n S uv o i a: 31ed·ica!. botanical 
datn ht Ro1nc less known works of Carolus Chrnius 

On t·hc occusion of t,hc 80 unnivcrsary of „A. 0. }[or
váth the >vcH kno,vn botunist, a nuti\·c ~of Pécs, uuthor 
publishes duta in this periodicul the first titne, on the 
t.runslations of Clusius \Vritten in r ... ut,in, deuling \vith 

'·1nedicul pruct,ices" und use of rnedicul plunt.s by eth
nical groups. 

'l'hcse t·runslnt-ions of Clusius urc interesting lJecuuse 
his ,,·orks of referencc hu ve been t.hc nccount·s of journeys 
of t,he discovcrcrs of A1ncricu. 'l'hey prove the intercst 
of tbc flunous Lntnnist in thc .:\1nericun flora und ín 
populnr therupy. 

(Di.partin1ento rli. Biologia flegetale, Un,·i-uerstá degli 1Sl'tuli di Ron1a ,,La l:Japienza", 
Oitta' Universitaria - 00100 Roma) 

Érkezett: lü86. XII. 19. 

INTEHFEHO:N 
Jiil:8che 1 Jl.: Üst.. . .:\potli. Ztg .JJ, (·1:3), 8ü6-8H9 (1987). 

:\z utóbbi évtizedekben egy·re szúlesebb körü az inter
feronok iroduli11tl. Bizukodúsok, esulódúsok után roúlis 
kép ulukuli; ki uz interferonok terúpiús alkaln1uzüsU.ról. 
.:\ közlenióny jó összefoglahist uyújt u \·onatkozó isnie
retekröl ulúbbi felépítésben: 

l. .Az int-erfero11-ln1tlit·ús történetén belül isniL•rteLi 
ezek kelct-kczésót., 1nujcl a kututüs főbb eredu1ényeit 
1957-től kezelve. Itészletezi uz interferonok nórnenkhl
túrájút. Leirja lt reko1nbináns interferon kelct-kczését uz 
intronu példáján kercsztiil. 

2 .. Az interferon biológiai ukti\·itUsuiLól először uz 
unti\cirúlis aktivitási, tárgyalja. 1'ulujdonképpen ez az 11 
terület, ahol vúrhutóan n legszélesebb ulkuhnnzússul tn
lUlkozunk 11 jövőben is. Az untiturnorú!is uktivit-ássul 
knpcsolutos isu1erctekról lu1sznos ábrúk segítségével 
nyerhet;ünk tudonuist. S;i;ól u sejtnövekedés güt.Ji.ísúról, 
u rnalignus fenotip sejtdiffereneüilúsru \·aló hutústiról, 
rnujd uz onkogénekkel kupcsolutos effektusokról. J\z 
inununrnodulúló aktivitús chnű fejezet keretében többek 
között u citotoxikus reakciók stinntlációjút, uz ellen
anyag tcr1nolésrc gyakorolt befolyóst túrgyulja. 

i3. :\z interferon terápia területéről a következ(i ténuí.
knt. fogluljn össze: ftirrnnkokinetika, n1ellókhutúsok, irn-
111unogenitús. ls1ncrtcti u t-erüpin jelen és jövő lehct,ősé
gcit u rosszindulatú duganitt.ok és a \·irú!is rnegbetege· 
dósek terén. Itúk esetén elsősorban konibinticiós- vugy 
kiegészítő tei:.típiábun vunnuk lehctúsógek n citoszt-u
tikus-, u sugúr-terápiu, ill. tt sebészi benv11tkozós 1nel
lctt. \:irális 1negbetcge<lések közül ii vírus okozta tu1nor 
képződés, herpes sirnplex é;i -zostcr, hepnt.-it-is eset.ében 
értek cl ered1nónyeket és itt. inég to\·óbbi fejl6dés \"Ül'· 
hut.ó (l:l:J). 

./cl iackné ].\" ikolic8 J.11. 

E;\N: EGl:-SJ~C~ES 
TEHil!ÉK,\ZONOSÍTÓ SZ,Í}!OZ,ÍS 

:\ (i;(óG:i.-sz.EI{'l'.:\lt,13.:\N IS 
llo[!ert11ioser, b'.: SelnYciz. :\pnt.li. ZLg 12;;, (IU), ·1•18 
( 1987). 

1987. junuür elnején h;pet„t, hutú!ybu Svájubu11 uz u 
tncgúllapndús, rnely Bzerint nz E.:\.N-kódot ti jüvöLcn u 
gyógyszerek és 11z ún. !l1cllékvúlasztök csoinugohisün is 
felt.-iintetik. ~\z E.AN rüviditést' az Einhcit.licharticode
n.nrnierung (cg~'séges tennék·kódszi:in1ozds)-nak, 1ncly 
vilúgszcrtc egységes ulnpelvck szerint; terjed. Ez a!kul-
1uns gépi Ieolvusósrtt, 1negnüvcli nz elektronikus udnt
feldölgozüs vonzerejét-; hiszen tud v11\evő, hogy ez 11z áru
kés:.det gépi nyil \-úntttrtüsúnnk fontos része. ?.Iindenfitf, 
ftikuln111zható, n gyógyszerellátüs teriiletón 11c1ncsuk u 
közforgalrnú putiktikbt111 (bürrnilyen széles 1nellókvú
lasztékuk \"Un is), hnucn1 n drogóriUkban és n kórhúzí 
gyógyszertárakban is. 'l'crinészctesen felöleli 11 nern 
gyógyszer jellegü eikkckct is. Lényegében ez az ipur 
szolgúltat,üstinuk foghutó fel n sznkkeroskcdcle111 szá-
1núrn, un1ely segítséget. nyújt. 11bbnn, hogy nhol eddig is 
gt.Spi leolvusúst 11ikult11uzü1k, ott fel kelljen rugusztani uz 

eddigi vonulkó<lokut.. .. c\z J~AN-kúdoi ügy szcrkesztel
ték Illeg, hog~' ez n korühbi szü1njelií kód, urnely eddig 
is kötele:t.ó volt, rnegn1ur11d benpc. 

(Nülunk 11 8/1987. [IX. 2•!.] ~\I-1 sz. rendelkezés, n1e!y 
nz egységes tcr1nél>:azouosító kód alkulni11züsüról szóló 
ö/1985. [\11.I. 20.] .:-\_}l sz. rendelkezést niódositotta, tüb
buk kiJzt a Gyógyúr11értékesító \ 7állalatot és 11 I)cst ll-Ie
gyci G·yóg.rszcrtUri I\:özpontol jelölte ki ún. tcnnókin
forrnüeiós központnuk, eltíbbit u kiszerelt lnu11ün és nni
HHíl gyógyszerek, szcrobaktcriológiui készít1nényck, e1n· 
bcri t,úpszerck, kütszerek, sebvurrófonulak, utóbbil· u 
gyógyászati segédeszközök és gulenusi gyógyszerkészÍt·· 
11Hh1y1..1k körében.) ( 122) 

l\.e1npfrr 

GYÓGYSZEHES TEJdPJA TEHHESSÉG AL,\TT 
Luch, !~'. (;.: .Phurrn. Ztg. 13:2, 0015 (1987). 

Orvosok és gyógyszoré::;zek rú::;zéro közös tovtlbbkép· 
zést rendeztek 'l'rier-bcn (NSZI\:) fenti tén111kürböl. Jt,t 
liungzott el Lnt:b dr. elcíu<lüsa. 

Bovczctójében szólt a gyógyszerek kuinulúlódúsúról, 
u111i nkkor fordul elö, ha a 111újbttn történő lebo111ltis 1,:ngy 
n \"esc kivti!usztUsi 1nííküdése nkadúlyozot-t„. I\.ülünösen 
font.as u terhesség ulatti gyógyszerren<lelés - uz nnyH, 
ill. a 1nagzat sz:o1npont,ji:iból. ltt a gyógyszerek egy fej
!ó!lésbcn lc\·6 kivúlusztüsi funkeióvul tfdá!koznak. 
.·\ rnagzutvíz jelentős hutóunyng-raktúrozó, rncly folyu
inntosun acl le ndagoknt a 11111gznt részére. Ezt. n te\·é· 
kenységót pedig n gyógyszcrudugolús inegszünte után j„ 
folytatjit. _;\ fcttl!is nuíjbnn ugyan vunnuk a biotransz
forrnücióhoz szükséges, kulcsfontossi:igü enzi1nck, dc> 
t:liniinúciós kcipességc 110111 egycnértOkíí a nor1nülis szer
\·czct inújúévnl. 

}'igyeleuune! kell lenni nrrn, hogy niég rnindig. sok 
nyitott kérdés 1,·un az eniberi tcrni.ológiábun. _.\.llut
kísórlctek udutai gyógyszerek er11briol.oxikus huUisürn 
néz\·c liizouytulanok. Így ezek alnpjün nern lclieL kin1on
dt1ni valainely gyógyszerre, hogy tl-:rbcsség ulalt knckü
zal;1nentcse11 adható. NenU"ég f'gy új készít1nóuynél szc. 
reztek ilyen t.t1puszt.nlalot. 'l'crllf:.<1:..a:gi lnínyósnkruí.l 
- 1nclyck csillnpítüsn sziikséges - fcjlörlési rcnclclle
nességckct. tapuszütltak. ~\z cltíadó liungsúlyoztu, hogy 
n terhesség alatt, kiilönöseu az cls6 hurrnudbun, dc to
vübbru is !chelúlcg scuunilyen gyógyszert no rendelje· 
uck. Ezl jól nlátünutsztot.tn núhóny gyógyszeresnporl 
pélcltijún kcrcszUil. 

:\ tcrl1csségl1cz J1usonló külcsiinl1nt.ú::;nk jclentkez11ek 
horinnnüli;.; foga1nzúsgó.tlók és egyiclejfíl(•g ::;zedett. egyöb 
gyógyszerek között. Így hashajtók, nyugtatók, alt,.utók. 
husineuést okozó antibi0Liku1nok gúio!hutjúk a fogain· 
ztisgátJó hatüst. l\fús hor1nonkészítn1én:vek (pl. pttjzs
r11irigy vagy 111cllúk\·esc) vérzési zavnroknt nkozhutnnk. 
Ezérii uz orális fog11n1zúsgútlóknt. csak iin111ngnkbnn szn· 
bad s?.edni. I\:ét ónivnl el<ítt.e vngy 11hi1u1 egyéb gyógy· 
!"izcr ner11 szedhető. 

:\ toirg_ykör lutzánkbuu is ürdcklódésrc szúuiít. 
"\ gyógyszerésznek kellő infonnti.eiós 11nynggal kell ren· 
dclkeznio tcrl1es uuvú.k ~vóg\·szcrszcdósére vonntko-
;-.ónn (l }. · .... ~ · 

Dr. lteú;ncr ]·,'. 


