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A késő középkor és kora Reneszánsz 
alkimistái az Életelixír keresése közben 

eljutottak a koncentrált savak készítéséig és 
megtalálták az arany régóta keresett 

„királyi” oldószerét. A királyvízben bízva 
remélték, hogy megfejthetik a legtisztább 
földi anyagnak, az aranynak a titkát és 
kivonhatják az Életelixírt, mely minden 
fémet arannyá változtat és visszaadja az 

idős embernek a fiatalságát.




 Savban nem oldódik, nem korrodálódik
Könnyen formálható, nyújtható lágy fém
 Eredeti formájában található meg, mesterségesen elő 

nem állítható
 Természetben előforduló elemek közül az egyik 

legsűrűbb

Arany (Au)






A leghosszabb élettartamú
Antibakteriális
Antiallergén
 Tökéletesen illeszkedik
Nem színeződik
 „Szájtrezor”

Az aranytömés kedvező 
tulajdonságai





Arany medicinális
felhasználása




 Idegkutatás
Öregedés kutatás
 Tumorkutatás
Orvosi diagnosztika

Arany legígéretesebb 
kutatási területei




 10−3 méter
Def: egy adott anyag apró részecskéi egy másik 

anyag közegében lebegnek.
Nem oldódik fel egy állandó közegben, hanem 

lebegő állapotban marad.
Az aranykolloid pozitív Au ionokat hordoz.
 Szervezet könnyen felszívja, így hatékonyabba 

hasznosítja.

Kolloid




 1997: reumatoid artritisz kezelése, szemben az arany 

vegyületekkel, melyek károsnak bizonyultak és 
azóta klinikai használatban háttérbe szorultak.

Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, ízület 
szabad mozgását elősegítni, ízületi duzzanatot 
csökkent

Aranykolloid medicinális
használata




Korai- és késői demencia megelőzése és lefolyásának 

enyhítése
 Parkinson kór megelőzésére gyakorolt hatása
Alzheimer kór megelőzése és lefolyásának enyhítése
A szinaptikus résben biztosítja és elősegíti a 

neurotransmitter szabad áramlását a post 
szinaptikus idegvégfácska receptorához való 
akadálytalan bekötődését

Aranykolloid pozitív 
hatása az idegrendszerre






Mycobacterium Tuberculosis fertőzésekre gyakorolt 

hatását jegyezték le 1935-ben.
Asztmára gyakorolt jótékony hatás.

Aranyvegyületek 
medicinális használata




 10−6 méter
Def: arany micro méretű szilárd, porlasztott 

részecskéi
Hatékonyságát tekintve megkülönböztethető a tiszta 

arany és a kozmetikumokban, komponensként 
alkalmazott arany orvosi hatása. Allergiás reakciót 
általában hordozóanyagok váltanak ki.

Arany micro részecskék 
medicinális és szépségipari 

használata




 Legfontosabb felhasználási területe az 

öregedéskutatás, a bőrgyógyászat és a 
szépségápolás.

Alkalmazása elsősorban külső bőrfelületen.
Méretük miatt ezek a részecskék nem képesek a bőr 

mélyebb rétegeibe hatolni, így a fokozott felszívódás 
kizárható.

Arany micro részecskék 
medicinális és szépségipari 

használata




 Serkenti a bőrsejtek megújulását, kedvezően 

befolyásolja életciklusukat.
Az arcbőr fiatalabbnak, energiadúsabbnak, 

élettelibbnek, ragyogóbbnak látszik, a fáradtság 
nyomai jelentősen halványulnak.

Az arany fényvisszaverő tulajdonságának 
köszönhetően különleges, selymes ragyogást 
kölcsönöz a bőrnek.

Arany micro részecskék 
jótékony hatásai




 10−9 méter
Def: szemmel nem látható, az emberi hajszál 

átmérőjének tized méretű részecskék.
Hordozó, szállító szerepük van.
Antitestek, peptid-darabok, rövid aminosavláncok 

rögzíthetők hozzájuk.

Arany nano részecskék 
medicinális használata




 Tumorkutatás (antennás módszer)
Diagnosztika (influenza, sejtdiagnosztika)
Öregedéskutatás

Arany nano részecskék 
medicinális használata




A nanotechnológia új lendületet adott az arany 

felhasználásán alapuló öregedéskutatásnak.
A kutatás korai fázisban van, de már meglepő 

eredményeket produkált a bőrmegújítás területén.
Az  arany-nanorészecskék felerősítik és 

meghosszabbítják a bőrmegújító proteinek és 
antioxidánsok hatását.

Öregedéskutatás



Az ARANY

„aranyat” ér.
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