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t saponinok fölszlvóüáet elösegitő hatásáról. 

Lektori értekezésem feladata az volt, hogy a sapo-
ninoknak a fölszivddáat elősegítő hatásával foglalkozzam, 
iíilőnőské ;en épen olyan saponinoknak viza álata volt a fel-
adatom, amelyek peroralisan az emberi szervezetre kára« ha-
tás il ninosenek. A glyzyrhizin és a spenót saponinok se-
gítségével próbáltam ezt a kérdést uj oldalról megvilágí-
tani« 

A oéloa az volt, hogy sgyszerü, de mégis aegbizható ki 
eérleti mddsserrel bizonyítsam bs a saponinok felszívódást 
el segitfi hatását, öikerült ezt a problémát a vitális fes-
téssel megoldanom. így élő állatokon, tehát vitális fcőrül-
iaériyek között tudtam a saponinok felszívódást elősegítő ha-
tását egyszeri optikai módon demonstrálni.A másik célom volt 
tiszt zni azt, hogy milyen a saponinokaak felszívódást elő-

» 

se itő hat1 sárnak a mechanizmusa. 
A modem pharmaxológia saponiuok elnevező a ala££ lyan 

vegyületeket ért, melyek nitrogén mentes glykosidák, optiakai-
lag aktivak, maradandó kolloid oldatot adnak, vizzel öuszeráz* 
va habzanak, a vörc svérteatekre haemoljftikusan hatnak. 

óvatos hydroliais után a saponinokból előbb másodlagos 
glykosidák keletkeznek, melyeket kezdeti sapogenineknek vagy 
prosapogenineknek neveznek, fzek biológiai szempontból az ere-
deti glykosidákhos hasonló tulajdonsággal rendelkeznek.Erőtel-
jes továooi hydroliais után egy u.n. vég-sapogenin keletke-
zik, aint aglykon. a saponinok egyrészt neutrális, misrészt 
savanyu karakterűek.a savanyu saponinok vizben ak or oldódnak 
jól, ha előbb alkali-k arbonátot, vagy lúgot adunk a vizhez. 
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A saponinok a növényvilágban annyira el vannak terjedve, hogy 

fontos nővén fiziológiai funkciót kell a saponinoknak tulajdo-
nítani. Mivel a saponinoknak a szénhydrát kompónensük van, mint 
cukor raktározók játszanak szerepet a növény életében. Azonki-
vül az állatok rágása elLen is védi a növényzetet, pl. a mezei 
egér rágása ellen. Az emberi és állati táplálékokban gyakran ta 
lálkozmnk saponinokkal tehát fontos a saponinoknak hatásának a 
vizsgálata a táplálkozás szempontjából is. 

Több kutató vizsgálata szerint a növényekben egymás mel-
toUr 

lett^amorf saponin található, Mohert már 1891-ben megállapította 
a saponinok általános formuláját G^^rj^-O. a formulának 
kb.4G saponin képlet felel meg. Ujahban még több saponint vizs-
gáltak, melynek általános képlete C Hgr- ide tartozik a 

* 

digitonin is. 
Ha a saponint teljesen hydrolisáljuk saénhydrátokat ka-

punk, igy glucosét, fructosét, arabisohét, galactosét,rhamnosét, 
methylpentosét, glucoronsavat, galacturonsavat stb. Az utóbbi idő 
ben a saponinokat 2 csoportra osztották, AZ első csoportban azok 
a saponinok t rtoznak, melyeknek aglykonjuk triterpen, a máso-
dikban, melyeknek aglykonjuk cholán csoport, ha& a csoport kü-
zeli rokon a sterinekkel. A triterpen csoporthoz sok saponin tar-
toaik, mig a cholán csoporthoz kevés, ilyen a digitonin, gitonin 
és a solanin. A glyzyrrhiZin, a quillaja- és a primulasaponin a 

1. 
triterpen csoporthoz tartozik./ Blumanschrom Archiv f. exp. Patja. 
u. ftharm. 197.b.6.H.584. 1941./ Ha a saponinekaéx erős alkalival 
kezeljük, zsirsavak hasadhathak le, ecetsav, propionsav, vajsav, 
valériánsav, keletkezhet. 

A saponin vegyületei küzül a saponincholesteridnek van je-
lentősége. A saponin haemojjrtikus hatsa is ezen a kémiai kötésen 
alapszik. A saponincholesterideknek nagy jelentőségük az, hogy 
egyesek kristál-yosak és igy a saponinok kémiai képletének meg-



állapításánál, a tisztán való előállitásnái/van fontosságuk. A 
saponmnok lecithinnel is vegyületet képeznek. Ha a saponixxx 
vizes oldatába kálium jodidot vagy brómvizet teszünk jódsapo-
nin ill. brómsaponin keletkezik. 

Hogy a saponinoknak az orvosi gyakorlatban történő Hasz-
nálatát megértsük, meg kell emlitenünk röviden a fiiikai tu-
lajdonságait is. Már nagyon rígen ismerték és Használták a sa 
ponin tartalmú növényeket, melyeknek vúzes oldata erősen Hab-
zik. Ezeket különösen szénsavas fürdőknél alxalmaiták. A görö 
gök és rómaiak is Használták már a vörös és fehér szappangyö-
keret. Napjainkban borotvaszappanokba és shamponokba szokták 
belekeverni. 

A saponinok jó emulgensek. Eicinus, sopaivabalzsam, terp 
pentinolaj nagyon jó emulziót adnak saponinokkal. 

Éppen a nagy habképződés mutatja a saponinoknak a fe-
lületi feszültségre gyakorolt aktivitását.Woodward és Als-

2. 
berg/ Journ.of.Pharmacol.a.exp.therapeut.8.1u9. 1911/12 növény-
nél vizsgálták a saponinoknak a hatását a felületi feszültség 
csökkenése között, párhuzam azonban nem vonható. 

A perorálisan bevett saponinokra az enzimek hatással van 
nak. Brandl és Mayr /Arch.f.Exper.Path.u.Pharm.59.266.1908./ 
kimutatták, hogy a phyaiin és sósavas pepsin a saponinokra 
nincsen hatással. Kobert szerint a bél enzimjei a saponáakkxa 
XKxnimsKKH^gitxbLaJtáxxai.ket egészen sapogeninekig lebonthat és 
ezek a bélsárban kimutathatók. 

A régi görögök és még más népek is a saponinokat halfo-
gásra használták, a halak kopolt^üjára a saponin hatással van 
és a respirációt megakadályozza. ¡íalószinüleg a saponin itt a 
üpoidokhoz kötődik és azért tapasztalható ez a jelenség. 

Ha az ember szemébe saponiWán oldatot csepegtetünk rög4 
tön vörösödés keletkezik és erős fájdalomjiucjfeA patikában quil-
laja-kérget és szappangyökeret poritanak gyakran conjunctivi-
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tist és náthát kapnak. Erős helyi izgató hatása van a sapo-
ninnax az orr nyálkahártyájára és a légcsőre. Ezen a jelenségei 
alapszik a saponinoknak az alkalmazása mint köptetükxxek.A sa-
ppninok a bélben nem szivódhatnak fel, azonban a bélmirigyek 
secretióját növelik és a bél-peristaltikát igy fokozzák. Ha a 
növényevő állatoknál /Lami oka 1 fogva bél-katharnus keletke-
zik, a saponinok lebomlása, kiürülése megváltozik és enteri-
tist kapnak. A saponinok a. i. normális esetben nehezen és 
általában egyáltalánan nem szivódnak fel a gyomor bél-trak-
tusból. különféle állatfajoknál aszerint, hogy a gyomor-bél-
traktus fermentjei hogyan hatnak, más és más mértékben nasad-
nak le a saponinok. Az egyetlen sapotoxin az agrostemma-sapo-
toxin; mely állatoknál betegséget okozhat sőt el is pusztul-
hatnak tőle0 Ez a sapotoxin felszivódik. 

Ha a Pawlow féle kisérlettel kutyának o,5 g saponint ad-
nak a gyomornedv mennyisége 3-tól 7-szeresére emelkedik. A 
nyulak sokkal kevésbbé érzékenyek ebből a szempontból mint a 
kutyák, lassan növekedő dózisban azonban bizonyos immunizálódá 
áll elő a saponinokkal szemben. 

A fel szivódott, vagy intravénásán beadott saponinok a ki^ 
válsztása már a nyálmiriggyel kezdődhet, ahogyan azt Schulz 

4. 
/Arb.d.Pharmakol.Inst.zu horpat 1475.1896./ a sarsaparilla sar 
sasaponinjára vonatkozólag kimutatta. Pontos még az a kérdés, 
hogy a saponinok változatlanul kiválasztódnak -e a vizelettel« 
Erre már 1903-ban Prieboes megadta a feleletet./heitraege zur 
Kenntnid der Guljaxpreparate,Stuttgart/ ; vizeletben tisztán k 
kimutatott guajak-saponint. A Herba Herniariae-t már évszázadom 
óta használják hólyagbántalmaknál. A herniaria-saponin szin-
tén változatlanul megy át a vizeletbe. 
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A saponinoünak mint expector.ansoknak a használata azon alap-
szik, hogy a nyálmirigyek, bronchusok már a saponinok igen kis 
mennyiségére igen erősen reag Inak és dus, folyékony secretió 
indul meg. A Dronchusekirigyek secretió megnövekedése reflek-
torikus uton történik, me.-t a saponin a száj nyálkahártyáját 
izgatja, Reflektorikus izgalom hatására történik a gyomornedv 
mirigyek secretiójának a megnövekedése is. A verejték-miti-
gyek működésének a megnövekedését azonban még nem vizsgálták 
meg kellőképen de évszázadok óta ismerik a saponinek izzasztó 
hatását. 

Robert már 1904-ben kimutatta macska kisérlettel, 
hogy saponin nem letális dózisának intravénás beadása után bi-
zonyos fokú immunizálas jön létre. A vérplazmában a Choleste-
rin tartalom megszaporodik és igy történik az, hogy a további 
saponin adagolá ssal szemben az érzékenység megszűnik,Rywosh— 
nak /Arch.f.d.ges.Rhysiol.196.643. 1921./ sikerükt patkányok-
nál nagy mennyiségű Cholesterin beadása után a vörosvértestek 
ellenálló képességét a saponin haemoiyzis,Lel szemben megnövel-
ni. 

A saponinok felszívódást elősegitő hatását glyzyrrie 
zin és spenót-saponirmal vizsgáltam. 

A glyzyr-ryzin és a spenót saponin jának előállítása. 

ezelőtt mint értékes főzeléket te& 
kintették a spenótot, sőt orvosságnak is tartották. Az ujabb k 
kutatások kimutatták, hogy a spenót sok ahiorophyllt, vasat, 
vitaminokat tartalmaz. Ha guantitative vizsgáljuK ezeket az a-
nyagokut, a spenótban, rájövünk arra, hogy sok más főzelék is 

tartalma2iia ezeket, sőt még nagyobb mennyiségben is. A spe-



nótban nincs több vitamin, mint más zöldfőzelégben. mégis van 
egy alkotórész a spenótban/ami becsesebbéteszi a spenótot, «mint 
mint a többi zöláfőzeléket, és ez az alkotórész a saponin. A sa-
ponin elősegiti a spenótban lévő értékes alkotórészek felszivó-a 
dását. György kísérletei szerint csecsemőknél spenótadagolás-
ra súlynövekedés állott elő. A spenótban a saponinokat Kobert 
már 1914-ben felfedezte.Kobert ekkpr a spenótnak a táplálkozás-
fiziológiai jelentőségét annak tulajdonította, hogy a benne lé-
vő saponin elősegiti a gyomornedvkiválasztást. 

kobert egy neutrális és egy savanyu saponinról tesz 
emlitést. Kóbert halála után a kutatók nem sokat törődtek a spe-

r • 

nót saponin tartalmával inkább a vitaminok kutatása lépett ké-
sőbb előtérbe« 

Kísérleteimben azt találtam, hogy a spenót saponinjának 
igen nagy biológiai jelentősége van, a felszívódást nagymértékben 
gyorsitja. 

Kobert szerint több spenót féle tartalmaz saponint, de 
nálunk általában csak a spinacea oleaceat használjuk. 

A spenót saponinjának a haemoljrtikus hatását ph.6.1 
mellett vizsgáljuk. A pht phospatpuffer-rel állitjuk be.'A ph 
nagy szerepet játszik itt a haemol^iisnel. A tfionok általában a 
a haemolj^sisre hatással vannak. Ebből a szempontból eddig két ti-
pust különböztettek meg. Az. első tipusnál a haemol^tikus hatás 
8.7ph és 9.6 ph.-között a leggyengébb és növekszik a reaktio el-
tolódásával. a második tipusnál a haemolytikus hatás kb.10.5ph e-
lőtt nagyon csekély, vagy pedig teljesen megszűnik* viszont sa-
vanyu környezetben 5.6 ph mellett sokszoros értéket ér el. A spe-
n<5t saponinja ehhez az utóbbi cspporthoz tartozik. A spenót sapo-
nmnak savanyu kcrnywzetben sokkal nagyobb a haemolvtikus hatása 
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Mig 6.1ph.-nál a a vérgelatináíi elég erős haemoljítikus hatás mu-
tatkozik,?^ ph mellett a haemolpis elég gyenge.Ez érvényes nem 
csak a levelekből, hanem a magból készült saponinekre is. A gyö-
kereknél a savanyu vérgelaton n a haemolisis erős, de ahogyan a 
reactió az alkali félé 'hajlik, a haemolizis csökkenése nem olyan 
erős m nt az előbb emiitetteknél. Ezt Eafert /¿éitschr.f. Unter. 

7 

such.lebensmittel 1930.60.406./ azzal magyarázza, hogy a spenót 
gyökér saponinja savanyu karakterű. A savanyu saponinnak a sa-
vanyu gelatinban nem kedvező az oldása,- a leveleknél és a magok-
nál viszont a saponin neutrális. Eafertnek az a vizsgálata, hogy 
a levelek csak igen csekély saponint tartalmaznak, arra vezethe-
.tő vissza, hogy a ph.-t a vizsgálatainál nem vette figyelembe. 

8 
Kofler és Fischer/ Arch,f,Exp.Path.u.Pharm.1926.116 5 5 / 

a spenót magjából állitottak elő saponint és ezt használták a 
fölszivódásra vonatkozó kísérleteiknél. Ez a mag saponin nem 
tiszta, valószínűleg neutrális saponin is van benne. Én a leve-
lemből előállitott nyers sápon nt használtam a kísérleteimnél. 

Friss spenótleveleket először átamló levegővel meg-
fonnyasztottam. majd kb.50.fokos meleg levegőn megszárítottam. 

Az igy nyert száraz leveleket poráá törtem. Ennek a 
pornak a mennyisége kb. az eredeti friss levél mennyiségének 10^ 
a. Visszafolyó hűtővel a levélpuából a saponint forró 45^-os 
alkohollal kivonáam. Az alkoholt leszűrtem., ledestilláltam 
majd a vizes maradékot vizfürdőn beszárította. 
A még kissé tapadós masszát exsiccatorban tovább szárit&am és 
porrá törtem. Az igy kapott zöld port a nyers spenótsaponint 
jól záró üvegben exciccatorban tartoártam. 10 gr megszárított 
drogban kb. 3 Sr* nyers saponin van. Ennek a saponinnak a hae— 
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lytikus indexe 6,1 Ph mellett 1:400- Sikerült még electrodyalis 
• 

sissel a nyers saponint továrA tisztitani, ekkor a haemolyti 
kus index 1:730,l:1000-re nőtt. Próbálták még ezt tovább 
tisztitani különböző lecsapásommal, azonban az igy nyert anya-
goknak sem volt nagyobb a haemolytikus indexük. 

Ismeretes, hogy a biológiai hatás a saponinoknak to-
vábbi tisztitása után gyakran nem csak hogy nem nő, hanem még 
csökken is. A merek féle sponin haemolytikus indexel:20,000 6: 
1 Ph mellett. A megszárított spenót levelek olyan haemolytikus 
hatást fejtenek ki, ami 0,7$ Merck saponinnak felel meg.Ha 150 
gr. friss spenótlevélből főzeléket főzünk, a főzelékben annyi 
saponin van, aminek a haemolytikus hatása megfelel O.lgr.Merck 
féle saponinnak. Ha a spenót-saponin felszívódást elősegitő ha-
tását vizsgálják kurareval, arra a megállapításra jutottak, hogy 
a hatása a Merck saponinhoz viszonyitva 1:125. Azaz 150 gr. 
friss spenótból készült fő 

zelekben jelenlevő saponin ugyanak-
kor felszívódást elősegitő hatással bit, mint 0,12 gr. Merck 

9. saponin./Koffer k$.Kl. l^sehn? spenót sap./ 
Berger, Tropper és' Fischer/ KL.W. 1926,5,51/ azonban 

kimutatták, hogy 0,lgr. Merck saponin embereknél a felszívó-
dást elősegiti és gyorsítja. 

Fontos az a tényező, hogy a spenótban egy olyan al-
kotórész talál- ató, ami az anyagok felszívódását elősegiti. Kö-
bért vette először észre, hogy a spenót asporinnak natása van 

10 
az emesztő mirigyemre és a bélmozgásra.Wacker/Ztsr. Hiochem 1908 
12,8./Pawlow fele kísérlettel kutyákon kimutatta, hogy a sapo-
nin a gyomornedv kiválasztásánam fokozását idézi elő.A pancreas 

, . . 11. secretio is no. Hittmann és Leuoer/Ztsr. F.B.Ges.Hxp.Med.im druck/ 

J H 



megvizsgálták, hogy a saponin adagolásra nő az étvágy. visz-
szavezethető a gyomor és Délmirigyek erősebb tevékenységére. 

12 
Bicker/ Berl.Plin.i7st.1917. 54.1.74./ a gyomornedv elválasztá-
sának sk*«sak megnövekedését egy secretin nevd anyagnak tulajdo-
nította. Viszpnt ő egyáltalában nem emiitette azt, hogy a spe-
nót saponint tartalmaz. Bickeljleirt jelenségei viszont telje-
sen azonosak a saponin hatásokkal, igy tehát kétségbe vonhat-
juk azt, hogy Bicmel féle secretinnek különállón lenne a sapo-
nintól a hatása» 

Nem csak a spenótban, más főzelékfélében is talál-
ható saponin. így burgonyában és a céklában is. A burgonya sola-
ninja nitrogén tartalmú agycont tartalmaz, mely basikus tulajdon 
ságu és kémiai tulajdonsága révén nem lehet közvetlen a sapo-
ninokhoz sorolni. Azonban fiziológiai sa&átságait nézve hason-
lit a saponinokhoz, mert erős felszivódást elősegitő hatása van. 
Talán ezért is sorolják a táplálkozás szemontjáoól értékes spe-
nót mellé rögtön a burgonyát. 

Kisérleteim alapján a spenót saponinnal erős" felszívó-
dást elősegitő hatása van. ha azt vesszük figyelembe, hogy a kí-
sérleteimnél 33 gr. nyers spenótlevélből készült kivonat idézte 
elő a savanyu festékeknek a gyors felszívódását, egereknél pe-
rorálisan adva, ak^or megerősödik az a tény, hogy nem lehet a spe 
mót saponin ját a táplálkozás tekintetében figyelsumea kivül hagy 
ni. 

Másik saponin, amivel foglalkoztam, a G-lyzyrrhizin volt 
A glyzjrrhizint a Radiy ligquiritia tartalmazza, azonban ta-
lálhatá még a Polypodium Vulgareban, a Glyzyrrhiza G-labra és 
Bchinátán kivül a Polypodium Pennatifiaium, a Shrysophillum 
&lycifiacum és a Myasis Odortaban is. A glyzirrhizin édes izü 
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de nem a szénhydrátok csoportjába tartozik, hanem egy glucoron© 
sav derivatum. Optikailag ánactiv, nem redukálja a Fekling ol-
datot. Kálium és ammónium sója intenziven édes izü. Forró viz-
ben, alkoholban a Glyzyrrhizin jól oldódik. A forró vizes ol-

i 
data kihűléskor megkoceányosodik, Hydrolysis alkalmával glyzy-
rrhetinre és glucoronsavra bomlik. 

z<9,IÍCZÍÍOHTCHOI4 , CHOH 
C H^O^cooh +/,HzU --

X0-l-lC.CHOH .CliOH . CtíOH-.CÚOi-i 

, r H 0 COOH +• 
Z (cHO.CHOH.CHOM.CHOH.cHOtt.cooH ) 

A glyzyrrhizint igy ugy f.gjuk fel, mint a glyzyrrhetinsav gluko-
ronját. 

Kuzicka és von Veen a glyzirrhyzint a saponinokhoz so-
13. 

rolták./ Ztschr, Phisiol.Chem. 1926,184.69/Kimutatták, &ogy a gly 
zirrhetinsavból dehydr ..lás után selénnel ugyanaz a trimethyl-naph -
talin áll elő, amit aapotalinnak neveztek el, mxnt más számtalan 
bapogeninből, pld. quillaja sapogeninből. Kobert vizsgálta a-
zután a glyzyrrhj.zin saponin^tulajdonságait. ^ivel az édesgyö-
kér vizes kivonata erősen habzik, külsőleg valóban hasonlit a sa-
poninokhoz. Kobert szerint azonban a glyzyrrhizinnek semmi hae-
molitikus hatása nincsen,ellenbeia glyzyrrhetinsav nátriumsójá-
nak még 1:5000 higitásban is erős vérsejtoldó hatása van. 

A glyzyr.-hizin haemolitikus hatásaTujabb időben Bu-
14. 

sacca vizsgalta meg./Arch.Farmacre.sper, 53 .66-71.1931./ q a -
Hquiritiából egy oarna, nyúlós masszát állitott elő- m z oldha-
tó meleg ecetsavban, kevésboé eldható, alkoholban sé aetherben. 



Hideg vizzel készült olaata megkocsonyásodik. Fiziológiás konyhasó 
oldattal készitett ebből a masszából egy oldatot és ennek vizsgál-
ta a haemolitikus hatását. Olyan haemolptikus hatást figyelt 
meg ekkor, ami, a cyklamin, solanin, sapotoxin, convallaiaarin és 
helleboreinnél észlelhető. Nyulak és emberek vérséruma megaka-
dályozza a glyzyrrhizin haemoljusisét, éppen ugy az 5$-os Oho-
lesterin fiziológiás konyhasó oldatban suspendálvu is.A glyzyr-
hizin előállításánál egészen gpróra összevágott édesgyökeret per-
kolatorba tettem és lehetőleg gyorsan vizzel kivontam./ Tschirch 1 5 

Arch.der.Pharm.296.540,28-29.1908/ A perkolálást addig végeztem, 
amig a perkolátorból lecsepegő folyadék már nem volt édes izü. 
Ezután a hig perkolátumokat jól besüritettem, és az egeszet e-
gyesitettem. Hogy a kivonatot a fehérjéktől megszabadítsam, az 
egészet felfőztem és megszűrtem. A filtratumot még kb. egyhar-
mad részre bepároltam. Kihűlés után óvatosan annyi kénsavat ad-
tain hozzá, amig már pelyhes csapadékai nem keletkezik. A kiváló 
pelyhes csapadék a nyers glyzyrrhizin, ami kb.6-7$-át teszi ki 
a drognak. Ez hig kénsavban kicsit oldódik, lassanként a pely-
hes csapadék a folyadék aljára ülepszik és ótt barna nyűfcós masz-
szává tömörül. Miután már az egész csapadék áz illandó keverge-
tés közben igy összetömörült, a folyadékot leöntjük, és a csil-
logóan selymes fényű masszát mozsárba téve dest, viszel mossuk. 
A dest. vizzel történő kimosást dekantálva végeztem, miután a 
pisztilus segítségével a masszát jól átgyúrtam, vizzel kimos-
tam, a kénsav szennyezéstől megszabadult, elcesztette selymes ± 
fényét és barna törékeny rögös anyaggá alakult. Ezután kipré-
seltem belőle a vizet és háromsaoros mennyiségű 96$-os alko-
holban feloldottam. A nyers glyzyrrhizin tisztitáss / Schmidt 
Pharm.Ohemie./ a primaer kálisójávüL történik. A cc. alkoholos 
oldatához annyira alkoholos kálilugot teszünk, mig a sárgás bar 
na szine élénk narancsszin .re nem váltouik, azaz amig a lug ki-
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csit feleslegbe nem kerül. Ezután a tertiaer kálium-só levá-
lik szürkésbarna massza alakjában, amit alkohollal jól kimosunk 
Ezután forrón kb. kétszeres mennyiségű jégecetet adunk hozzá, 
majd hidegen átkristályositjuk. Ezt az átkristályositást három-
szor végrehajtjuk, a kristályokat minaig alkohollal lemossuk. A 
háromszori átkristályositás után halványsárga kristályokat ka-
punk. A glyzyrrhizin káliumsója intenziv édes. Ebből a primaer 
kálisóból állitjuk elő azután a glyzyrrhizin olomsóját. A gly-
zir hizin kaliumsóját nagyon hig alkoholban oadjuk,.ezután olom 
acetát tömény oldatát öntjük bele, mind addig, amig csapadék már 
nem képződik. Ekkor egy nehéz fehér csapadék keletkezik. A csa-
padékot előbb dekantálva mossuk, majd szűrőre gyüjtjük és ugy m 
.mossuk, dest. vizzel. azután a csapadékot nagyon hig alkohol-
ban suspendáljuk és elbonjuk, kénhydrogénnel. Az olomsulfid az 
oláat alfára ülepszik le. Ezután melegen szűrjük az oldatot és 
igy távolitjuk el belőle az olomsulfidot. A filtrátum hidegen 
megkocsonyásodik. A filtrátumot szárazra pároljuk és a maradékot 
jégecetből átkristályositjuk. Ekkor a glyzyrrhizin szintelen p 
pikkelyek formájában kikristályosodik, ha ezexet a kristályo-
kat cc. alxoholból átkristályositjuk, prizma szerű kristályokat 
kapunk, ^z igy kapott kristályokat kb. 60 fokon megszárítjuk, 
Majd. exsiccatorba tesszük. A szintelen glyzirrhizin kristályok 
op.-ja 203-205 között van. 

Tschirch az előállításnál a következőkre hivja fel a 
figyelmet: a perkolálás alkalmával a perkolátorból távolitsuk 
el lehetőleg az összes levegőt, nehogy erjedés álljon elő. 
A perkolálást gyorsan végezzük; a nyers glyzyrrhizint a kén-
savtól nagyon sok mennységü viszel tisztitsuk meg. 
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A glyzyrhizin oldata 50 rész §5/o-os alkohollal ké-
szülve, mész és barytvizzel összehozva csapadékot ad. Calci-
um és baryum cholofidoal, vascholoriddal és olom ecetáttal, ne 
hézfémsók 2^-os vizes oldatával 24 óra múlva vastag, tiszta ko-
csonyát képeznek. 

A glyzyrrhizin kimutatása ugy történik,/hosenthaler, 
der Nachweis org. Verbindungen./ hogy meg kell próbálni lehető-

• 

leg tömény oldatból a glyzh. kénsavval vagy sóval kicsapni. Ha 
sok extrakt anyag van jelen ugy kell eljárni, hogy az ember az ja 
oldatot vagy a folyadékot lehetőleg koncentrálja és a savval 
összehozott maradékot hig alkoholban ki.kell főzni. Neutraliza-
cio után / egy kis alkáli többlet nem árt/ ismét bekoncentrál-
juk; kevés vizzel felvesszük, majd a glych.-t koncentrált só 
savval lecsapjuk. A kivált csapadék édes izét vizsgáljuk és a 
viselkedését a s^v hydrolysisnél. 

1 7 ' 

Belsőleg a glych. nem mérgező hatású/ Madaus Biologis 
Heimi tel2./Suocut. inj.-nál localis ingerlő hatása van, iv.inj. 
nál olyan mérgező hatása van mint a saponinoxnak. Mirit általában 
a saponinoknak expectorans hatása van. Ezért használják édes-

18. 
gyökeret a xöhögeax elleni tea keverékében.Wasicky/phytho the-
rapie bd, 17.1936/ szerint peroralisan egyáltalán nem szivódik 
fel,a nyálkahártyára izgató hatással van, haemolj/ticus indexe 

19 • 4 

nagyon kicsi. Föhner/Arch f. exp.pat.und phaí?m. 105.1925./ a li-
quiritiánaa a hashajtó hatusát vizsgálta egereknél, lo mg gyö-
kér pori teljesen hatástalan volt, ha azonban ugyan olyan meny-
nyiségü senna levelet kevert hozzá, a különben/orás kifirülési 
időt me&gyorsitotta 2, 2és fél órával. A széklet hig volt, vagy 
egé szeri iolyékony. Szerinte a radix liquirita pora a beleket a x 
senna iránt érzekenyebbé tette. Valószinüieg itt is a senna ha-
tóanyagok gyorsába f lezivódási következett be és ez a glych.-nek köszönhető. Mint kisérleteim is mutatták a glych. az anya-sok fel s7.-i — a ĵ -. -
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ban hasznait Senna liquititia keverék. 

A harmadik suponin amivel foglalkoztam a quillaja volt. / Ja-
kabházy- Isbkutz 0>yogj3zerismeret./ 100 gr durván poritott 
panama kérget visszafolyó hűtőt alkalmazva, 200 ccm 96/-os 
alkohollalalkohollal félóráig kivonjuk. A kivonást még kétszer 
megismételjük 100 ccm alkohollal, végül kisajtoljuk. Az egyesitett 
kivonatokat melegen megszürjük, majd térfogatának egyharmad ré-
szére bepároljuk. A kihűlés után 50 ccm aethert adunk hozzá.Az 
igy kicsapott saponint lecentrifugáljuk. Ezután elegendő tömény 
alkoholban oldjuk és aetherrel ismét kicsapjuk, centrifugáljuk 
s vacuumban száritjuk.A kísérleteimet ezzel a három előállí-
tott saponinnal végezte, 

Már régóta a vitális festés nyújt felvilágosítást a 
fiziológiai félizrvódás mehanizmusárdl. A vitális festés segít-
ségével könnyen Ítéletet alkothatunk, hogy vajon egy anyag 
gyorsitja e a felszívódást? Már husz évvel ezelőtt Overtón a 
lypoid theoriának fő pilléréül a vitális festést állította. Pe-
dig az idők folyamán kiderült, hogy éppen erről az oldalról le-
het a lypoid theoriát a legjobban támadni. 

Vitális festéseknél sok nagy nenézség^el kell meghar-
colnunk. Az organikus festékanyagoknak nagyon komplikált struk-
túrájúk. van, a molekulasulyuk nagy. Ha pedig a diffuzioképessé-
güket nézzük, az adsorbtiot és az elektrolytek hatását vizsgál 
juk,- kimoxidott kolloid tulajdonságot mutatnak. A festékek a 
kolloidelektrolytek csoportjába tartoznak és mint ilyenek több 
kevésbüé szétesve, áissotiálva vannak. További nehézsége abban 
rljjlik, ho^y mi .t indikátorok viselkednek, a szinük a reaktio 

hatására változik, reductió után teljesen el is színtelened-
éi 

hetnek. A festékek festőképességét a fehérjék is befolyásolfcX, 
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Végül fontos, ho^y a festőiek, ni. nt technikai productumok gyak-
ran kisérő anyagomat tartalmaznak, -̂ zek rendesen sók, többértékü 
kationokkal, amelyek nem csupán mint sejtmérgek veszélyesek, ha 
nem kis mennyiségben is megváltoztatják az élő sejt permeabili-
tását,- elősegítik, vagy éppen gátolják. Mégis ilyen nehézsé-
gek ellenére is a vit lis festés nagyon alkalmas a fölszivédás 
vizsgálatára.Paul ErJ ich tette azt a hires megállapítást, /The 

20 

rap,'Monatschr./Maerz. 1.1887/,hogy a festékbázisuk épen ugy 
mint a szintelen organikus bázisok neurotropok és lipoidtropok. 
Ezen a megállapításon alapszik Overton lipoidtheoriája/ Vertel-

21. 
jarschr. d. Naturforsch.G-esell. in Züri oh/ 40.1.1895,44,88,1899. 
A plazmafalat zsirszerü f lhoz hasonlítja, és igy magyarázza 
meg a festékbázisok könnyű ^elszivódását. Már Overton felsimer 
te, hogy a lipotropikus és cytotropikus festékek nem kivétel h 
nélkül festékbázisok, hanem bizonyos sulfosavas festékanyagok 
is ilyen tulajdonságot mutatnak.A Dázikus festékek gyakran beha-
tolnak vizes oldatokban a sejtekbe, a növényi sejtekben savak-
hoz kötődnek, az állati sejtekben granulákban halmozódnak fel. 
a másik oldalon olyan festékbázisok állanak, amelyek nagy lipo-
idolaékomyságuk ellenére is nehezen hatolnak be az egyes sejtek-
be. Bár ezek rendszerint erő sen kolloid tuiajdonsaguak, és elek— 

22. 
trolitektől könnyen kicsapódnak. Különösen Ruhland/Jahrb.f.Viss. 
Bot.51,376,1912./ figyelmeztetett arra, hogy vannak olyan sava-
nyu festékek, melyek lypoid keverékemb en oldódnak és mégsem ha— 

! ' 
tolnak oe a sejtekbe. Különösen a suliosavasod-A lypoid theoriá-
val ellent mond, hogy van nagyszámú savanyu festék, amely minden 
tekintetben üpoid-oldhatatlan és mégis egyes sejtek belsejébe 
hatol, sőt generális festődést is okoz.Béka veseepithelt sike-
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sikerült igy Byanollal megfesteni. Szopós illatoknál más 
sejteket is erősen festett a festék. Különösen a Kupfer-eej-
teket a máj interstiumát, a lépb n a rethikuloendoteliális 
Hystiozytárnát, csontvelőt, nyirokmirigyemet, és más szervsejte-
ket, melyek mesodermális eredetűek. 

Blitz szerint, na a savanyu festéke t a vese epithél 
nem veszi fel, akkor a festékek erősen kolloidok, a magas dis-
persitásu, gyorsan difundáló szinanyagok diffusan festik a vese 
epithélt. A nagyobb dispersit suak az adsorbeáló képesség követ 
keztében a sejtxartalomhoz erősen kötődnek és granulákban halmo 
ződnak fel.analóg tulajdonságot mutatnak Schuleman szerint a iy 

23. 
tioziták/Arch.D.Pharmaz.250,252,1912.#ioch. Zeitschr. 80./. 

* 

Izekben is a magas disperzitásu savanyu fest ékek diffuse,az 
alacsonyabb disperzitásuak granulákká halmozódnak fel. 

Az ellentmondásokból mi is következik a lipoid theo 
riára vonatkozólag? Höber azt a megállapit st tette, hogy a sa 
vanyu lipoidokban oldhatatlan festékeknek a feiszivódása egé-
szen más jelenség, mint a lipoidban oldhatóknak, a lipoidban 
oldhatóknál passiv, a lipoidban oldhatatlanoknál aktiv felszi— 
vó&ásról beszélhetünk.Az aktiv felszivédás a sejrek életmüködé 
séhez van kötve. A lipoid oldékony, könnyen behatóié anyagok 
egyrészét sejtidegen mérgek, viszont a lipoidban nem oldódok 
fontos tápanyagok, aint a cukrok, aminosavak és sók. Az a tény 
vezette Höbert az aktiv fiziológiai felszívódáshoz. A passziv 

fizikai áteresztő képesség mindég jelen van.ötert^azon vélemé-
nyen volt, hogy a savanyu festék egészen kevés kivétellel nem 
tud növényi sejtekbe behatolni.Küster/Jahrb.f.wissensch.Bot.30 
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261, 1911. yissenschr.mikr. 35,95, 918./ ezt megdöntötte, mert 
igenis rnegfestednek ezek a sejtek is, annál könnyebben minél 
kevésbbé kolloidális a festékanyag.Eboől következik azutánRhu-

24. 
land ultrafilter theoriája./Jahrb.f.wissensch..Bot,51,376,1912/ 
melyszerint a felszivódáat csupán a festékszemcse nagysága ha-
tározza meg.A plasmafalat Ruhland ultrafilterhei hasonlitja, 
mely a finoman dispers részecskéket átereszti, a durvákat el-
lenben nem. Valóban messzemenő p'ararelliziaus adódik a megfes-
tés gyorsasága és a dispersitás között. De nogy a dispersitás 
nera egyedül lényeges körülmény, mutatja az, hogy lipoidoldé-
kony, erősen kolloid karakterű bázikus és savanyu festékek 
könnyen felszívódhatnak. Ami még gyenge oldala az altrafilter-
tliéoriának, az az, hogy Ruhland szerint minden sejt a magas dis 
persit su festékanyagokat beengedi hatolni a belsejébe.Oollan-

25. der /Jahrb.f.Wissensch.Bot.60.354.1921./ szerint valőszinüleg 
ez arra vezeth tő vissza, hogy Ruhland elhalt anyagomkai kisér-

i 
létezett, az elhalásnál ugyanis a plazmafal permeapilitása nö-
vekszik. Ez ugy magyarázható, hogy a plazmafalat duzzasztó viz 
szabaddá válik, a porúsokon át igy szabad lesz az ut.A poru-
sok ugyanis adsorbeálva vizet tartalmaznak, viszont a vizet el-
veszítve az anyagokkal szemoen áteresztőobek lesznek. 

Ho&yan magyarázzuk mégis azt, hogy a dispersitás sze-
lepet játszik a fiziológiai permeabilitásra képes sejteknél? 

mzt ugy értelmezhetjük, hogy plazmafalban reversibi 
lis kapcsoladási folyamatok játszódnak re, amelyek az előob em-
litet t módon a permeabilit :st megváltoztatják.Hogy egészen más 
jelenség a lipoidban oldhatatlan savanyu festékeknek a felszí-
vódása, azt direkt kísérletekkel is bizonyitják.Ugyanis a fizi-
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ológiai permeabilitást el lehetett nyomni, a fizikait el-
26. 

lenben nem. Hertz,/Pflügers Arch.197.1 1922/ végzett ilyen 

kiséri.tehet.neki sikerült narcotioumomkal a fiziológiai fel-

szívódást gátolni. 
A lipoid olaékonyság és a vitális festés kérdése még egyáltalán 
nem megnyu taté, hiszen nem tisztázza azt, hogy miért festenek 
lipoidban oldhatatlan fest.koázisok és miért nem festenek bi-
zonyos lipoidban oldódó festekek növényi sejteket, ellenben ál-
lati sejteket igen. 
Ha összegezve nézzük a vitális festésié vonatkoaőlag»azerint«a 
a felszívódás szorosan összefügg a sejtem működésével. A sejt é-
letmüködése közben import ...s export folyamatokat bonyolit le. 
A narkotizáló iisérletek még jobban megerősitik a fiziológiai 
felszivódás jelenlétét, mert a fiziológiai permeabilitást le-
het csak narkotizálni, a fizikait ellenben nem.A kísérleteim-
ben azt vizsgáltam, &ogy a smponinok milyen hatással vannak a 
vitális festésre. 
Mivel pedig a vitális festése szolgál a felszivódás egyszerű ki-
mutatására egyben tulajdonképen a felszivódás gyorsaságát vizs-
gáilam saponinok jelenlétében. így egyszerű metódus segítségével 
mutattam ki, mennyire nem lehet indiferens anyagnak tekinteni 
a succus liquiritát, a spenox sapaninjáx, vagy a i^uillaja 
ponint. 
Miután m.:,r emlitettem, nem érvényes Overtonnak az a feltevése, 

hogy lipoidban oldhatatlan avanyu festékek nem hatolnak be az 

élő állati se jxekbe, Ad uig sikerült m r szopóak állatoknál 

savanyu festékekkel szervsejtexet generálisan megfesteni. 

Schulemann azt irja,/Tabulae Biologicae, Oppenheimer, S.Dru-



ck ars b.4,1927./ hogy a sav nyu festékekkel peros.intensiv 
vitális festést nem lehet - lérni. Kísérleteimben csak sava-
nyu festékkel dolgoztam. A festékek abban a mennyiségben, amely-
ben adtam ök t, per os vitális festést iétesitett egereken.Azt 
a festést a saponinokkal nagymértékűén meg tudtam gyorsitani. 

Az első festék amivel dolgoztam a trypánkék volt. kb.20 
gr sulyu egyforma ege.eket választottam. A trypánkékből lehető-
leg tömény oicatot készitettem. az illatoknak 1.46 ccm oluatot 
adtam be, azaz 0.03o.gr festéket.Saponinnak glyzy rhizint hasz-
náltam. A glyz.-bői egy suspensiot készitettem. Ha a glyz.-port 
dörzsölő csészébe tesszük, előbb pár csepp vizzel benedvesít-
jük, majd a pisztilussal erősen dörzsöljük,éppen olyan csatto-
gó hangot ad, mint ahogyan a Gyógyszerkönyv az emulsiokn 1 elő-
irja. A glyz. n.-.gyon bevált mint emulgens és a vizben nem ol-
dódó anyagokat tartós suspensioban tartja, A suspensiot u^y ké-
szitem, hogy 0.3 ccmben/kgr glyz. legyen. 

Az egeremnek üvegsond . segítségével oeadom a trypánvöröset 
és a glyz.-t., az emiitett mennyiségben. A kontrolok tisztán 
csak festéket kaptak. Az állatok minden nap ugyan ezemet a meny-
nyiségeket kapt k.Mégy nap múlva a saponin es xestékkel kezelt 
á„latok füle élénk vörös a bőrükön mindenütt látszik, ho6y a fes 
ték nagymértékben xelszivódott. A kontroloknak a szine a negye-
dik napon még nem változott. A csupán glyz.-el etetett állatok 
bőre is pirosodik. Ka a festék adagolást tovább folytatom, elér-
keztem egy olyan ponthoz, amikor már az állatok bőre nem vett 
fel több festéket, szint azt mondhatom,hogy* telitődtek festék-
kel, ükkor már lénye ,es változás a saponinos és kontrol állatok k 
között nem volt. 
l-eh ít -a 



_ 2D -

A másim festék,amivel dolgoztam,az aceto-purpurin volt.nz előbb 
leirt kisérlettel analóg módon végeztem el a második kisérlete-
met,^festék nek és a glyz.-nek a mennyisége is annyi volt mint 
mint az előob /eirtam. Három nap múlva, mindennapi etetés után 
a glyz.és aceton-purpurinnal mezeit illataié élénk piros. A mü-
lömbségét a saponinos és a kontroli állatom között még jobban 
lehet látni, mint az előző kisérletnél. Ha pedig a mindennapos 
ecetest megszüntetem, az aceto-purpurinnal kezelt állatok a 
szinük vörösségét továbo megtartották, mint a trypán-vörössel ke 
zeltek. 

Következő kísérletemben az egeremnek 0.035 gr Trypán-
méket adtam és 1 egr.glyz.-t.öt nap múlva a glyz.-es állatok 
bőre erősen kék szinü lett, A kontroloké halványabb. A fel-
szívódás közötti különbség jól láthatd. 

A következő festék a mongóvörös volt.Kgy ggr.glyz-t 
adtam 3cgr kongó vörössel. Az ötödik nap elteltével, na minden 
nap kezeljük at állatokat, a saponinosok bőre micsit pirosabb, a 
kontrolom v ltozatlanok. A 7-í napon sok állat megdöglik ezek 
közül.Tehát a glyz. itt is elősegítette a festék felszívódást, 
azonban olyan incenziv vitális festést nem lehetett elérni, mint 
az előbbi festékeknél. 

Eboől a négy kísérletből az látjható, hogy a glyz, val 

lóban 
a saponinokhoz sorolható,- mert a felszívódást erősen me^nö 

veli.A radix liquiritia porát és a succus liquiritát nem tekint-
hetjük teháx 'biológiailag közönbös anyagna'.., hiszen 6-7$ glyz.-t 
tartalmaz az édes-gyömbér. 

azután azt vizsgáltam, ha nem egymásutáni napokon ke-
zeltem az egeremet, hanem időt hagytam a festék kiürüléséie,-és 
ha nem ilyen nagy mennyiségű festékkel dolgozom, amkor jön-e létre. 



vitális festés. 
Trypántéket 6 mgr.ot o.5 ccm vizben oldva és egy 

cgr, glyz.-t adtam az egereknek, mégpedig ugy, hogy csak min-
den páratlan n^pon. Titenöt naposn keresztül tehát nyolc-
szor etettem az állatokat. A tizen-öt nap elteltével semmi vál-
tozás nem következett be, mind a saponinos,mind a kontrol ál-
latok szinxeienek voltak. 

Tehát ezen a bódén vitális festést még a glyz.jelen-
* 

létével sem lehet előidézni. 
Ezután a spenótból előállított nyers saponinnal viza 

gáltam azt, hogy miképen befolyásolja a felszivódást?Bgereknek 
adtam 1-5 cgr spenótsi saponint és lcgr Trypánkéket.A máso-
dik etetés után az egerek kezdenek kékülni, a kontrolok szi-
ne változatlan. A harmadik napon a saponinese& szine erősen 
kék, s negyedik napon a kontroloknak a bőre is kezd kékülni. 
A tisztán spenóttal etetett állatokon semmi változás nem jön 
létre. 

Tehát,amig a glyz.-bői 1.5 cgr négy nap után hoz lét-
re tripánkékkel totális vitális festést, a spenót már a negye-
dik napon. Tehát a spenót saponin igy biológiailag activabb 
még a glyzirr.-nél is. . 

Kongo-vörös vizes oldatából 3cgr.-ot adtam az egerek-
nek és egyideüleg 1.5 cgr spenótot. A kontrol állatok csupán 
festéket kaptak. Az ötödik nap elteltével, a mindennapi keze-
lés után, má r lényegesen jól látjuk a különbséget a saponinos 
és kontrol állatok szine között. Azonban a felszívódás nem o-
lyan nagy mértékű- mint pl. a trypánkék esetében, mert a hato-
dik nap elteltével a kezelés után csupán kis mértékben pirosak 
még mindég, a kontrolokkal összehasonlítva.Tehát a kongóvörös 
nehezebben szivódott fel, mimts a Trypánkék. 



- 21 -

A másik ...festék amit a kísérleteimnél haszn ltam, a Neu-Vital-
Rot volt. Az egereket 3 ctg festékkel és másfél cgr. spenót-
tal etettem naponta, A spenót saponónt kapott egerek szemében 
a kontrolokkal már a másodszori kezelésre élénk pirosak lesz-
nek. A negyedszeri kezelés után mír a kontrolok is élénk pi-
rosak, az ötödszöri kezelés ut n a szinük intenzitása eléri a 
spenót saponinoso&ét. 

Tehát a Heu-Vital-Rottal a festés igen gyorsan bemö-
t 

vetkezett és a spenót saponin hatására a felszivódás légyege-
sen meggyorsult. 

Ezután Benzopurpurinból hidegen 1/2 $-os oldatot csi-
náltam5#5 mgr festéket adtam az állatoknak, másfél cgr. spenót 
saponinnal. Az első két nap naponta egyszer kezeltem az állatoki 
lat,a harmadik napon naponta kétszer, a negyedik és ötödik na-
pon háromszor.a festék nem szivódott fel. Hogy a vitális fes-
tést valóban a saponin győrsit ja meg, a Quillaja kéregből elő-
állított saponinnál ellenőriztem a kísérleteimet. Egy cgr gui-
laja saponint adtam három cgr. Neu Vital-Rottal az egereknek. 
Már a második etetés után a festék teljesen felszívódott, mig 
a kontrol áldatok szine teljesen változatlan maradt. 

Tehát a felszivódás meggyorsulása a srponinnak tu-
lajdonitható az az előző kísérleteimben is. 

Hogy milyen nagy a különbség a saponinos és a kont-
rol állatok kazött, azt legjobban akkor látjuk, ha az állatokat 
felboncoljuk.A trjípánkék és a spenóttal etetett állat májá-
ban mikroszkóp alatt rengeteg apró festékszemcsét látunk. A 
legszembetűnőbb a kül mhság a veséken. A saponinos állat vesé-
je egészen k k, a kontrolié normális szinü. Intenziv vitális fes 
tes jön létre Keu -VitalóRotoal és spenót saponinnal. Ha ilyen 
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állatot felboncolunk, az egész állat difi'us pirffis szinü. 
Intenziv vitális festés jön létre Neü-Vital-Rottal és 
spenót saponinnal. Ha ilyen állat es a kontroll állat 
ináját ^uarchorjökkal és vizzel eldíirzsöltem, az egészet 
lecentrifugáltam, a viz egészen vörös szin ü volt, a 
kontrolié egészen halvá n y. 

Ezek után a káposztából ás a céklából próbál-
tam saponin -tartalmú kivonatot késziteni. mindkét nö-
vényt megszárítottam, 45 fokos forró alkohollal kivontam 
és az igy nyert kivonatot besűrítettem. Mindkét esetben 
nyúlós mas zát kaptam, mely azonban a vitális festést 
nem gyprsitotta. 

A felszívódását a festékeknek, sikerült azonban e-
pesavval meggyorsítani. Arloing, 2oLangeron2-^, s Spasstich 
/Oompt. rend. doc. Biol./ 91.94o.1924/ a gyomornyálkahártya 
átjárhatóságát e esav hozzáadására annyira megrí :vélték, hogy 
feher-jék könnyen áthatoltak rajta. Euler /h.Lettréu.In-
hóffen,éber Sterine Gallensaure, S,147./ e^.esav nátrium só-
ját vizben feloldo ta és a carotin felszívódást gyorsította 

meg. 
A kísérleteimben az egerekenek 5/Ö-os Ouprachol oldat-

űól aatam 0.5 ccm.-t ugyanekkor 3 cgr. neu-Vitai-Rottalt 
egy ccn. vizben föloldva. A harmadik negyedik nap elteltével 
lényeges kii.mbség látszik a Supracholós és a kontroll álla-
tok szine között. Tehát az epesavak szinten meggyorsítják 
a festek f ls.,ivódását. de mig a vizsgált saponinoknál a 
íelszivó-dás meg-gyorsuxása régtön látszik, az epesavaknál 
csak pár napi ate^tés után, Az epesavaknak, mivel chemiai 
szempontoól nagy >n hasonlóak a sap ninokhoz, - azonkivül 
haem lytikaS hatásuk van , a felszívódást elősegita hatásuk 

mecchanizm'Asa valószín leg romon a saponinokával. 



ft felszívódásnál lényeges szerepet játszik az, hogy a saponinok 
a felületi feszültséget csökkentik. Stalagmometer segítségével 
meghatároztam az egy/a-os spenótsaponin cseppszámát. Saponária 
gyö érből decoctumot készítettem, egy a tiz arányban. Azt talál-
tam, hogy a decoclium cseppszáma közel áll nagyon a spenót sapo 
nin l$os oldatáéhoz.Du Noeuy féle felületi feszültséget mé-
rő készülékkel az eredményt ellenőrizve, az 1/o-és spenót sa-
ponin felületi feszültsége majdnem azonos az 1:10 arányban 
készitett saponária decoctűmével. 

Hogy a spenót saponin megváltoztatja e a diffuzi-
o sebességét, azt dyalizáló hártyákkal és gelatin oldattal vizs-
gáltam. Egy$-os Neu-.Vitalak-Rot oldatot csináltam és fél$-osspenofot. 
ífesték diffundált át) & kivül lévő dest.viz szine pirosabb^ 

vW&iW/mint a csak festéket tartalmazó hüvelynél. 
Ezután készítettem 5$os gelatiná oldatot és kém-

csövekbe öntve hideg helyen megfagyasztottam.A gelatin fölé 
öt ccrn Neu Vitai- Rotot rétegeztem, A Festékből egy $-os ol-
datot, a saponinból fél $-os oldatot használtam.Egy nap el-
teltével, semmi különbség nem látszik, a spenót saponint tar 
talmazó festék nem diffundált sebesebben, mint a tiszta fes-
ték. U .yanezt a kisérletet, ugyanilyen cconcentrátioju olda-
tokkal trypánkékkel is megcsináltam. A trypánkék a gelatin-
ba jobban difunaál, mint a líeu-Vital-Rot, azonban a tiszta 
festék és a spenotos dif usáoja között különbség nem lát-
ható. A trypánkéknél meg kell jegyeznünk, hogy minV a zsela-
tinban, mind pedig a dest. vizben való dyalisise alkalmával 
előbb egy piros festékanyag diffundál. 
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Mivel a spenót saponin a felszívódást nagyon gyorsitja, felme-
rülhet az a kérdés, hogy mennyiben játszik szerepet a spenót 
az allargiás megbetegedéseknél. Az erre vonatkoz0 kísérleteim 
ben tengeri malacokat etettem egy hétig egy lized sem. tojás-
fehérjével és 20 cg. spenót saponinnal. Azután két hét ete-
tési szünet után egy ecm. l:a 100060-es higitásu tojásfehérjét 
adtam az állatoknak, mire ezek nyugtalanok lettek, azonban 
allergiás sockot nem kaptak.Tehát spenóttal nem sikerült ten-
geri malacokat sensibilizálni.Kísérleteimben rávilágitottam ar9-
ra, hogy mis is tulajdonképpen a spenót felszívódást elősegítő 
hatásának a mechanizmusa, ^z valószinüleg ugy magyarázható, 
hogy a sejtfal holesterin-jével a saponin vegyületet alkot igy 
az egész permeabilitást ezzel a szerepével megváltoztatja. 

Tehát kísérleteim alapján, a saponinok nehezen fel-
szívódó anyagokat is felszívódásra késztetnek. Továbbá tisztáz-
tam azt, hogy nem lehet csupán a felületi feszdltségcsökken.és-
sel és egyéb fiziko-kémiai jelenségekkel magyarázni a saponinok 
felszívódást elősegitő hatását mert ez egy speciális pharmacody-
namikai jelenségnek fogható föl. Azonkivul arra is rá lehet mutat 
ni, hogy a rezor^ti"? fokoz'óhatásjfc és a saponin hemolj/tikus hatá-
sa között paralellizmus nincs, valószínűleg azért van, mert 
a genineknek egészen más a haemolj/tikus indexük mint az eredeti 
saponiruaak, viszont a szervezet a saponinokat néha geninekig le-
bont ja.Azonkivul nem lehet a saponinok hatásmechanizmusát kiséri 
leteim alapján azzal magyarázni, hogy a bélre helyi izgató hatás 
sal vannak, és igy segitik elő az anyagok felsaivódását. 
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A következő probléma az volt, hogy tiztázzam a saponinok fel-
szívódást elősegítő hatásának mechanizmusát. pereknek 0ollo-
dialis choiestérin oldatát adtam l?É-osat egy kübcm.-t egymásu-
tán két napon. Azután quillaja saponin és festékkel próbáltam az 
égert per os megfesteni. A festést kétszeri etetés után nem 
sikerült, teh t a festék nem szívódott fel» Tehát intravenas 
injectiov .1 coiloid cholesterinnel sikerült a vitális festést 
kivédenek. 

Ha ismét áttekintjük a kísérleteim eredményét azt lát-
juk, $ogy a saponinok felszívódását elősegítő hatásának nagy 
jelentőséget kell tu_ajdonitanunk. Az eddig biológiai szempont-
ból inactivnak tulajdonított glyzyrrhizin és spenót saponin 
lényegesen gyorsítják a felszívódást. Kísérleteimben a sa-
vanyu festékek felszívódását gyorsítottam meg, amelyke normá-
lis körülményem között egy Italán nem, vagy csak nehezen szí-
vódnak fel. Tehát a saponinok felszívódást elősegitű hatásának 
az a gyakorlati haszna. , hogy olyan gyógyszerek amelyek per os 
nehezen szivódnak fel,Ja. saponinok hatására könnyen felszivód-
hataako A savanyu festékekkeltörténő vitális festést is eddig 
intravaenás injitiálás sal végezték,El,kísérleteimben pedig 
a festékek saponin hatására per os is jól felszívódtak. 

A spenót saponijának vizsgálatával rámutattam arra, 
hogy a táplálkoaás szempontjából sem közönbös, hogy a spenót 
saponin tartalmaz.A saponin tartalmú főzelékféléknek valószínű-
leg hatásuk van az eóttes táplálkozási zavarokba, mivel idegen 
káros anyagoknak a felszívódását is elő segíthetik. Hogy a táp-
lálkozás a gyakori spenót ás tükörtojás fogyasztásával mégsem 
keletkezik allergia, azt a saponinhoz való szokásnak tulajdo-
nithatjuk. ^z a hozzászokás ugy értelmezhető, hogy a szerve-
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vezetben cloresterin áepot jen létre, AZ allergiás megbete-
gedéseknél gyakran emlitika saponin tartalmú főzelékflélékei, 
Valószinületg olyan túlérzékeny egyéneknél, akiknél ez a cho-
lesterin depót nem jön létre, a saponin sensibilizátiot hoz 
létre. 
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Ez aton monaok kos;' rxetet úr Jancsd Miklós egyet« tanár urnák, -ki 
megengedte, ho y intézetáoan * doktori értekezésemhez szükségee 
kísérleteket el végezzem. Köszönetet mondok azért, hogy muíiKnabun 
tanácsaival segítségemre volt. Hálás köszönettel tartozom iirner 
2olt n mi in tan r urnák, aki laboratóriumi aauk iában ős rtékes 
felvil .o it.is-.ivil t'/uo itott. 




