Artykuł przeglądowy

Review

Hordenina zawatta w kamie
jako śtodekdopinguiący dla koni
BoGDAN FELlKs KANIA, ANDRZEJ MAJCHER*, MoNlKA KoWALSKA
Katedra Farmakologii iToksykologii oraz *Katedra Biochemii Wydziału Weterynaryjnego SGGW,
ul. Nowoursynowska 1 66, 02-787 Warszawa

Holdenine as a stimulating drug in horses

,,

Summary

l]

This paper reviews the sources, identification and pharmacokinetics of ,hordenine.,This biogenic amine is
genćrated auring ttre breakdorvn of Ęramine beginning on the first day of barley germination. It is contained
in Cacti aśwell as in different kinds of reeds (arundinacea, canaris, and aquatica) ineluding a variety of
species cultivated in Poland (such as MoĘcka, Nakielska, and Pulawska) which contain,substantial quantities
of hordenine.

Horse Racing Orgańisations in some countrie§ consider this chemical compound to be a stimulant yet in
fact, hordenine from natural food stuffs contained in feed can reach a concentration of up to 18-90 pglml in
t its stimulatorv action on the respiratorv and cardioa high dose of the compound is used.
does not alter psychomotor activiĘ in horses.It seems
the word. No data is available showing its stimulatory
enine conlent = 0,05%o d.m.) could receive approxi-

rofile, stimulant. horse.

Hordenina (anhalina, eremulsyna, peyokaktyna) jest
cznym o budo w i e : 4 -|(ż - dimety l amino)etyl ] fenolu zw anym N.N-dimetyltyraminą lub
p-hydroxy-N-N-dimetylaminą o w zoTze sumaryc znym
ClOHl5NO i masie cząsteczkowej równej I65,23
(Merck Index),
Leger lv 1906 r. jako pierwszy wyizolował hordeninę z kiełków jęczmienia, a w rok potem podał jej budowę strukturalną (ryc. 1 ). Syntez ę związkuz alkoh olu fenetylowego przeprowadził Barger w 1909 r.; z
tyrozyny otrzymał jąRaoul (1937) a z p-(Beta-hydroxyetyl)anizolu Cheng ze wsp. w 1951 r.
Hordenina, zarówno pochodzenia naturalnego jak i
syntetycznego,jest dobrze rozplszczalna w alkoholu i
chloroformie, a7 g substancji możnarozpuścićw 1000
ml wody. Słabo rozpuszcza się w benzenie, toluenie
czy ksylenie. Praktycznie nie rozpuszcza się w eterze.
Hordeniny chlorowodorek z kolei (C,oHr NO.HCI)
bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.
B i o chemi czno -b i o 1o gi czna klasyfikacj a zw i ązku
dowiodła, że hordenina jest aminąbiogenną a nie alkaloidem zawierającyrn atom azotu w pierścieniu indolowym (5, 13, 17).
zw iązktem c hemi

Obecnośćhordeniny stwierdzono w korzeniach i kiełkach jęczmlenia (Hordeum vulgare), jęczrnieniu płonym (Hordeum. murium), w prosie (Panicum miliacettm), sorgu (,Sorghum vulgare), mozdze trzcinowatej
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d in ac e a) (.4, 21 ), mozdze kanaryj skiej

16) i wodnej (P.
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aElatica) (1-3), akacji (Acacia berlan-

dieri) (I9), kaktusach, w tym równiez meksykańskich
(.Mexican cactus Dolihothele uberiforntl§ (20), Co,yphantha vivipara var. arizonica (II), Ariocarpus kotschoubeyanzs (18), Lophophora williamsii (21), miłor zębte dwuklap ow ym (G inkg o b i l o b a) ( 1 4), widłakach
(Selaginella doederleinii) (l4) oraz grzybach takich jak
huby drzewne pasożyfujące na bukach i dębach (Polyporu.s berkeleyi, P. fomentarius Fries.) (26).
Białka nasion jęczmienia to głównie albuminy i białka zapasowe w postaci prolamin. W jęczmieniu znane
sąone jako hordeiny. Niektórzy autorzy (I9)uważają
że hordeina jest synonimem hordeniny. Tymczasem
pro laminy pod p o staci ą h ordein maj ą zgoła odmi enną
budowę od hordeniny i nie wykazują działanta biologicznego przypisywanego tej ostatniej.
Z farmakologicznego punktu widzenia hordenina
jako trzeciorzędowa amina biogenna (13) budowąswą

stosowaniu jej dużych dawek, takich, które nie mogą
uzyskane po spożyciu hordeniny zawafiej w pabyó
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szy dlakoni, nawet wówczas, gdy w racji dziennej koń
otrzymuje 1,5 kg ziarnajęczmienia. Według Hapke i
kańolinoWch
Pielścień
Strathmanna ( 1 0) wymierne zwiększenie wydolności
H0- ,-a\
:CHs
,-r\
_,
'iz- \'-CH,CH"
ctzcHz
iZ- \'tkoni
wyścigowych nie jest prawdopodobne i możliwe
()CHr
r)|"cHr
\/
l\.-Y /),
po zjedzeniu jęczmienia. W tym miejscu rodzi się py\N,\r-\
tanie, dlaczegóżby nagruncie polskim hordenina skarnormalnie w pełnoporcjowej paszy dla koni
miana
(DlvT)
H3c0\
traktowanabardziej cenzuralnie niz np. w
być
miaŁa
-\'ts
H3c0
-CHl
Y/"
cH"cH"
_-]l\
'r'r'
CHlCHz N
\'l-N
Niemczech. Co najwyżej,przy braku zalfania do holi/ll
{] /I
t\'v -/,\ )
t\
'N,
dowcy, należaŁoby określic stężenie aminy w moczu
-='\N/
konia na kilka dni przed ttużpo wyściguczy wysiłku,
5.meloxy-dimelylłryplamina
by dowieśćnieuczciwego postępowania sportowego,
jeślistwierdzone stężenie hordeniny przekracza po,
,
_
,CHa
cH,cH. a
\l
-cn.
ziom uznany za graniczny.
))
' \N/
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takich jak N-metyl-beta-fenetylamlna czy tyramina w
surowcach pochodzenia roślinnego,próbkach krui i
Ryc. 1. Alkaloidy potencjalnie toksyczne oraz hordenina (amimoczu oznacza się przy użyciu nowoczesnej metody
na biogenna) zawartew Phalaris §pp. wykazujące podobieńwysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC)
stwo budowy strukturalnej do neuroprzekaźnika jakim jest
(19). Hordenina.wchodzi w reakcje krzyżowę,z roż§erotonina
nymi enzymami wtĘącymi immunosorbent kitu w
metodzie ELISA lub z kitem stosowanym w metodzie
przypomina strukturę 5 alkaloidów tryptaminowych
(ryc. 1), awięc serotoniny, norepinefiryny, efedryny czy radioimmunologicznej (RIA), w skriningowym badaamfetaminy (psychedryny), a więc amin (z wyjątkiem niu próbek moczu na zawatl'ośó hordeniny (22). Najs i ln i ej s z ą re akcj ę Ił zy żow ą ho rden tny wykazano z ki 5 -HT) b ędących agoni stami p o stsynapty czny ch re c ep torów adrenergicznych, lub dopaminergicznych w tem dla morfiny, mniejszą czułościącechowały się w
układzie współczulnym, a nie będących aminami sym- tej interakcji kity dla etorfiny i buprenorfiny. Hordenina interferuje również z hydromorfonem (dihydromorpatykotonicznymi.
finon), oksymorfonem (dihydroksymorfinon) i apoObecnośćhordeniny w peyotlu (meskal) obok antymożę
w metodzie chromatografii cienkowarstwota
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wykazywac działania podobne do meskaliny,
mi anych mo zgą tr zcinowatą mo zna stwi erd ztc do datśrodkao dziaŁaniu psychozotw olazym u ludzi (2 1 ).
Po skarmieniu paszy zawięrającej hordeninę moz- nie warto ścihordeniny metodą immunologic zną oT az
nająstwierdzićwę krwi lub moczu koni wyścigowych chromatografią cienkowarstwową skriningowo uzyi to zdaniem niektórych może być faktem wskazują- wanymi do badań próbek moczu. W celu odrożnienia
hordeniny zawartej w próbce od opioidów, prostąi czułą
cym na stosowanie takzllvanych niedozwolonych Środmeto dę stanowi chromato gr afta gazowalsp ektometri a
wykonanych
(12,
wielu
doświadczeń
22).
Wyniki
ków
masowa (GCiMS) i wymienionawyżejHPLC (22).
naróżnychmodelachfarmakologlcznychwskanljąże
jest
Farmakokinetykę hordeniny u koni opisał Frank i
pośrednio dziaŁalącym związkiem
hordenina nie
jak
pisząHapke i Stratham (10) lecz wsp. (9). Najpierw wstrzykiwano koniom szybko i
adrenergicznym
dożylnie (i.v.) hordeninę w dawce 2 mgkg m.c. Tysympatykomimetykiem. Hordenina uwalnia norepinefrynę (NE) z jej ziarnistości zmagazynowanych w powąreakcjąkoni była reakcja Flehmena i oddawanie
kału w ciągu 1 min. po iniekcji. U wszystkich testomagazynach płytkich i głębokich presynaptycznych
czylt zakoitczęń nęrw ow współczulnych. W narządach wanych zwterząt stwierdzono istotne zaburzęnia w
izolowanych oraz w strukturach z obntżonym stęże- oddychaniu. Częstośc oddechów zwiększała się o
250oń, a częstośćskurczów serca prawie dwukrotnie
niem NE dzińanie hordeniny jest nieznaczne. W eksszczttpelymentach na zdrowych klinicznie myszach,
w porównaniu do kontroli. Tuż po iniekcji lozpoczynało się pocenie od szyi w kierunku tułowia, ale podrach i psach wykazano, że hordenina działa dodatnio
stawowa temperatura ciała nie ulegała zmianię.Dziainotropowo, tj. zwiększa siłę skurczu mięśniasercołanta te miały charakter przejściowy t zwierzęta powego, jego ciśnienie skurczowe irozkurczowe, zwiękwracaŁy do stanu fizjologicznego w 30 min. po inieksza objętośćkrwi przepŁywającej w naczyntachobwocji hordeniny. Konie testowane w odpowiednim apadowych oraz hamuje motorykę przewodu pokarmoracie, w róznych odstępach czastl, w ciągu 30 min. od
wego. Hordenina nie wpływa na aktywnośćpsychoiniekcji
środka nie wykazywały jakiegokolwiek win
e
dzlałania,
m oto ryc zn ąmy szy . W s zy s tki e wymi eni o
docznego pobudzenia ani depresyjnego dztałania horbędące następstwem sympatykotonii pohordeninowej
trwająkrótko i sąjedynie mozliwe do wyzwolenia po deniny. Hordenina podawana doustnie w tej samej
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dawce nie p owodo w ała zmian często ści skurczów s erca, częstości oddechów, wewnętrznej temperatury ciała

ani zachowania ogólnego zwieruąt.
Maksymalne stężenie hordeniny w osoczu po iv.
iniekcji w dawce 2mglkgm.c. stwierdzone po 5 min.,
wynosiło I p,glml,po czymzmniejszaŁo się ono w spos ób dwuwykładntczy. Kinetyka o s o cz owe go stę żenia
hordeniny potwierdza jej rozprzestrzenianie się według dwukomp aft mentowe go układu otwarle go, z fazą
eliminacji alfa, której okres biolo gicznego półtrwania
wynosi około 35 min. W 120 min. po iniekcji i.v. stęzenie osoczowe hordeniny wynosiło 0,25 pglml (9).
Hordenina podawanaper os w dawce 2nglkgm.c.
wykazywała powolne narastanie stężenia w osoczu,
które określonona 0,I7 1l"glmljako maksymalne po
upĘwie 60 min. od podania środka.Okres biologicznego półtrwaniaprzy tej drodze podania wyniósł około 150 min,, a biodostępność hordeniny sięgała I00%
(9)

Całkowite, maksymalne stężenie hordeniny (wolnej
związanej) w moczu koni wynosiło 400 pglml, po
czym się zmniejszało w sposób jednowykładniczy do
stężenia stanowiącego tło (0,5 pglml) przęz 24 godz.
po i.v. iniekcji. Okres biologicznego półtrwania w fazie eliminacjt przy tej drodze stosowania hordeniny
wyniósł około 150 min. Dowodzi to, że stężenia hordeniny w moczu koni uważane zatło mogą występowac zarowno w moczu koni wyścigowych po ukończonych gonitwach, jak i w moczu zwierząt kontrolnych (9).
Po doustnym podaniu hordeniny w dawce 2 mglkg
m.c. maksymalne stężenie w moczu stwierdzono po
upĘwie 60 min. Wynosiło ono 200 pglml iprzezkolejnych 8 godz. niewiele się zmieniało. Następnie stężenie to silnie się zmntejszało, by po 24 godz. osiągnąc warlość1,5 pglml. Stężenie hordeniny lważane
za tło tj. 0, 5 pglml stwierdzan o w J 2 godz. od podania
doustnego zwtązku. Czylińrzymywało się dłużejniż
po iniekcji dożylnej hordeniny w wyżej wymienionej
dawce.
Zporównania wyników prac nad stosowaniem hordeniny u koni wynika, że po iniekcji i.v. 200 mg występowało nlęzrracznę nasilenie czynności serca (12),
a po dawce 0,77 mglkg m.c, nie stwierdzano wpływu
hordeniny nazachowanie się koni (9). Dopiero dawka
ż mglkg m.c., zastosowana i.v., powodowała istotne
zmiany w czynności układu krążenia i oddychaniu oraz
zachowaniu sięzvvierząt (9). Zarysowujące się w 2 min.
po iniekcji przyspieszone skurcze serca utrzymywały
się przez 15 min., a zwiększona wentylacja przez 20
min. od iniekcji. Obserwowano też nieistotne zwiększenie aktywności lokomotorycznej (9). Po podaniu
doustnym hordeniny w dawce 2 mglkg m.c. nie notow ano żadnych o dchyl eń o d norm ftzj olo gic znyc h. Koń
zjadający dziennie I kg ziamajęczmienia, w którym
hordenina stanowi 0,05Yo suchej masy, przyjmuje 0,5
g czystej substancji. Ocenia się, ze zianojęczmienia
podawane koniom spotlowym nie zawiera więcej jak
0,5 g hordeniny w 1 kg. Jeślikoń wazyłby 500 kg, to

i

na 1 kg nl,.c. zwierzęciaprzypadałby 1 mg hordeniny
dziennie. Jest to ilość,której stężenie w moczu po 48
godz. nie ptzekacza 10 pglml. Stężenie to nie może
więc wpływać na wydolnośćkoni wyścigowych. Ęm
bardziej, ze stosowano hordeninę doustnie. Schubeń i
wsp. (22) stosując hordeninę doustnie u koni w dawce
500 mg/zwierzę, stwierdzili w moczu stężenia wynoszące 105 p"glml, które nie wpływały na układ Wązęnia. Ten sam autor i wsp. (23) stwierdzili, żę karmienie koni sianem zawierającym mozgę kanaryjskąpowodowało obecność hordeniny w moczu w stężeniach
od 18 do 90 pglml. Zalłartośchordeniny w sianie tej
trawy wynosiła od 30 do 92 p"glg. Potwierdziło się, że
u koni wyścigowych stężenia hordeniny w moczu byĘ
tego samego rzędu co u koni eksperymentalnie karmi onych mozgątr zcinow atą (22, 2 3 ). Je śli pr zy j ąó, że
mozgę w czystym siewie i w mieszankach uprawia się
w Polsce jako odmiany hodowlane: Motycka, Nakielska, Puławska, to oczywiste jest. żepo spożycilprzez
konie tych traw pod postaciąsiana lub zielonki hordenina możę byc obecna w moczu i we krwi w stęzeniach podobnych do stwierdzanych po spozyciu ziarna jęczmienia. W tej sytuacji nienorrnalne by było karanie hodowcy lub spieszenie j eźdźcawygrywającego
wy śc i g za nie do zwo lone sto s owani e środków gr anicznych, to jest takich, które nie sądopingującymi, a mogą
być niedozwolonymi.
Jednym z moĘwów do napisania niniejszego opracowania był aĄkuł w Gazecie Wyborczej (z,23.04.1999 r.)
pt.: ,,Hocki klocki z hordeniną", redaktoraLubicza,
udowadniaj ący i stnienie pomieszania poj ęó, doty czących obecnościi stężeń hordeniny paszowej w próbkach moczu pochodzących od koni wyścigowych lub
będących w treningu. Za wartośc progową zdaniem
autora artykułu, w Polsce lważa się 80 pg hordeniny
w 11 ml moczu czyli7,27 prg/ml, a więc niższąodtak
zwanęgo stężenia flzjologicznego (10), co nie jest
zgodne z faktycznte dopuszczalnym stężeniem tego
zwtązku, wynoszącym 80 pglml moczu i 1 pglml surowicy. Czy tewartości sązasadne i czy hordenina jest
środkiemdopingującym, jeślijest składnikiem naturalnym, zawartymw dziennej racji pokarmowej mieszanki jęczmienia z owsem, a nie jest do niej dodawana jako substancja, np. syntetyczna? Wydaje się, ze
celowe skarmianie skiełkowanego jęczmienia, w ilośc i ach pr zek ac zającyc h zap otr zeb owani e p okarmo w e
zwierzęcia. wskazuje w sposób bldzący podejrzenie
na nteeĘ czne postępowanie hodowców. O substancj i
tej mało się pisze w ogóle, a w Polsce jeszcze mniej,
zaśobiegowe opinie, w tym specjalistów, są enigmatyczne albo mylne. Stąd celem tego opracowania było
przybliżenie szerokiemu ogółowi czytelników źród,ęł
p ochodzenia, właściwości chemi czny ch, biolo gicznych, toksy cznychi klinicznych hordeniny.
piśmiennictwo
l.Bourek C A , Carrigan M. J., Seaman J.

T., Evers J. T: Delayed development of clinical signs in sheep affected by Phalaris aquatica staggers. Aust
Vet. J. 1987.64.31

2.Bour]ce C A, Carrigan M. J., Dixon R J.: The pathogenesis of the nervous
syndro]Te olPhalaris aquatica toxicity in sheep Aust Vet .L l990, 67, 356
3.Bourlce C A, Carrigan M ,./.: Mecharrisms ulderlying Phalaris aquatica
,,sudden death" syndrome in sheep. Aust. Vet J. 1992, 69, l65
4.Cheeke P R : Endogenous toxins and nrycotoxins in lorage grasses and their
ellects on livęstock. J. Anim, Sci. l995, 73, 909
5 Cheeke P ł : NatLlral Toxicants in Feeds. Forages and Poisonous Plants
Interstate Pub]ishers, Inc , Danville, TlIinois, U S A, 1998, s 275-278, 3l0-

_31l,389-390

6 Dtłyni:uzld

G

l|., Mttenberg

K M:

Evaluation of Rival, Venture and Fron-

J Anim Sci l993,73, 89.
J ForbesT.D A,CarpenterB B,RandelR D,Tolleson D R:Effectsof
ticrreedcanarygrass aspasturelbrage Can

pherrolic monoamines on re]ęase of luteinizing hotmone and on plasna adrenotropic hormone, rTorepinephrine, and cortiso] concentratiotls in wethers.

J Anim

Sci. 1994,72,464.

variation

ol

E Forbes T

Pemberton I. J., Smith G R, HensarlingC. M,: Seasonal
two phenolic amines in Acacia berlandieri J Arid. Environ.

D A,

l995.30,403.

9 FrttnkM., WeckmanT. J., l|oods W E,, Tai C L, ChangS. L, EwingA,
Blake J. W, Tobin T.: Hordenine: pharmacology, pharmacokinetics and bechavioLlral effects in |he horse Equine Vct J 1990, 22, 43].
10 Hapke H. J., Stralhmann I|.: Pharmacological effects of horder-rine Dt

tierirztl. Wschr. l995. l02.228
II HolveR C, RanieriR L, StatzD, Mc LaughlillJ, Z:CactLrs alkaloids
XXXIV Hordenine HCl frorn Coryphantha vivipara var arizonica. Planta

Medica |977, 31,294.

I2 ]rvine

16 Marten G C , Jordan R M., Howin A IŁ: Improved lamb perlonnance associated with breeding form a]kaloid reduction in reed canatygrass Crop. Sci

]981.21,295

17 McKenna D J., Tower,s G H. N.: Biochemistry andpharmacology of tryptamines and beta-carbolines. A lnini review. Psychoact Drugs 1984, 16, 347
18 Neal J. M., Sato P. T., Johnson C. L , McLaughlin J. L : Cacix alkaloids X
lsolation of hordenine and N-methyJtyramine from Ariocarpus katschoubeyanus. J. Phamlac. Sci. 1971, 60,477.
19 Penberton I. J., Slnith C R, Forbes T. D A, Hensarling C M: Tęchnical
note: an itnproved method for extraction and quantification oftoxic phenethylamines from Acacia bęr]andieri J Anim Sci ]993, ]1,467.
żO.Ranieri R L , McLaughlin J. L,. Cactus alkaloids. XXXI beta-Phenylethy]amines arrd tetrahydroisoquinolincs ltom the Mexican cactus dolichothcle
uberiformis. Lloydia l977, 40, l73
żl .Rao G,,9: Identity of peyoactin, an antibiotic from peyote (Lophophora wilJiamssi), and hordenine Pharmacology l97 0, 27, 514
ż2 Schubert B, Kallings P I, Jogansson M., R1lltman A, Btlndensson U.: Hordenine -N, N-dimethyltyramine shrdies oloccurrence in animal feeds, disposition and responses to exercice in the horse Proc 7th Int. Conf. Racing

Anal Vet, Louisville, KY U S.A.,

13,35
25.Vera-Avila ,tI.

Responses of horses to hordenine and related substances
Racing Ąna1. Vet. Louisville, KY, l988, s 47-50.
13 Kirshna R B, Dancis J., Levitz M: Tnfluęnce of organic cations on basic
anrino-acid uptake by human placental villi. Reprod Fertility, 1995,T, l49
1 4. Markham K R, Geiger H., Jaggł H.: Kaempterol
- 3-o-glucosyl (1 -2)rhamnoside frorn Ginkgo biloba and a reappraisal olother gJuco (] -2, 1-3 and 1-4)
t,hamnoside structuros Phytochemistry 1992, 31, 1009,
ll.Marlen G C., Jordan R M., Holvin A W: Biological significance of reed
canargrass alka]oids and assocjated palabi[iĘ variation to grazing sheep and
cattle Agron J. 1976, 68, 909

s

51-64.

R, Forbes T D A,

Randel

R D:

Plant phenoilc amines:

Potential effects on sympathoadrenal medullary hypothalamic pituitary-adrenal, and hypothalamic-pifuitary gonadaI function in ruminants. Dom. Anitn

C H G:

Proc 7th

1988,

23.Schubert B , Kallings P. L, Bondensson L|: Bordeline substances. Proc. Sth
]nt Coni RacingAnal Vet., Harare, 1990, s 197-200.
ż4 Ungemach fl R: Dopingkontrolle bei Rennpferden Tierarztl Prax. 1985.

Tnt. Conf.

26

EndocrinoI l996, 13, 285
West L (j , Johllsoll l T., McLaughlilr

kleyi Lloydia 19]4, 37, 633.

K

l

Z : Hordenine for Polyporous ber-

G

W., Tosi H. R: Comparison of aIkaloid
M, Du,vnisveld
content and nutritive value lor tryptamine andP-carboline-free cultivars of
reed canary-grass (Phalaris artLndinacea). Can. J Anirrr. Sci. 1992,12,903

27 Wittenberg

Adres autora: prof. dr hab. Bogdan Feliks Kania, ul. Capri 4 m.18,

02-762 Warszarla

Apt ko Dobrei Ceny

anipracit
l

szerokie spektru m dzialania
przeciw tasiemcom
anipraciti roztwór do iniekcji dla psóW i kotóW skladi 56,8 mg prazikwantelu
Wskazania: do zwalczania inwazji tasiemcóW U psóW i kotóW: Echinococcus

Iwysoka aktywnośćwobec osobników dorosłych i postaci larwalnych

lbardzo

atrakcyjna cena

multilocUlaris, Echinococcu5 granulosU5, Dipilydium caninum, Taenia hydatigena,
Taenia pisiformis, Taenia taeniaelormis (T.Hydatigera), MUlticeps multiceps,

JoyeUxiella pa5quali, Mesocestoides spp Plzeciwskazania: nieznane
Dzialania uboczne: Większe dawki podawane podskórnie mogą Wywo]ać objawy
miejscowego podrażnienia lnterakcie: nie stosować lącznie z Dexamethasonem
Wydaie się z przepisu lekalza Weterynarii.
opakowania: fiolki a loml

prost lV$edica
24 29o, 31 24 236; le| /tax (o91) 31 24

117

