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levulinál és 2 5% kalcium-d-sacebarát hozzáadá-
sával a 20%-os oldat csak 5% kalcium-d-saccharát
tal, mind szobahőn, mind jégszekrényben eltartva 
A frakcionált sterilezés nem befolyásolja a tartós 
ságot Nem hővel történő sterilezéskor az oldat 
csak igen rövid ideig tartas, még kalcium-d-sa
charát hozzáadásamellett is. Az oldatokat legjobb 
jégszekrényben 5-7"-on eltartani Végül közli 
elő ir at ait kalciumglükonat-injekciö előállításár a 
és vizSgálatár a. 

Szepesy Angela dr. 

Steiger K.-H1ppenmeyer F Helyi érzéstelení
tők kvantitativ meghatdrozása. (Phannaceutica Acta 
Helvetiae 1949. 12. sz. 443. o .. ) 

Közlik a helyi érzéstelenítők meghatározására 
leggyakrabban használt módszereket A Bandelin
féle meghatározás rnintájár a a procain, panthesin, 
p-antocain és rmpercain meghatározását végezték 
el. Reineeke-sóval a felsorolt anyagok csapadékot 
adnak, melyet tisztítás után acetonban oldanak 
és az így kapott színes oldatot koloriméterben 
vizsgálják. A procain, pantocain és nup-ercain 
kalibrációs görbéje egyenes vonalat adott, míg a 
panthesin ezen a módon nem volt meghatározható 
Praeain sói és a p aminobenzoesav nem adnak 
csaradékat a Reinecke-sóval, tehát ilymódon nem 
határozhatók meg Szepesy A11gela d1 

H Í R EK 

Az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet VIII. ker.-i cso
portjában megkezdődött az orvosi szaklapok közleményeinek 
referálása és azoknak széleskörtí megvitatása 

F. év márc. 3-án >>A GyógyszeréSZ<! közleményci is meg
tárgyalásra kerültek Az első ismertetést Kcdvcssy György dr. 
egy. m tanár tartot,1:a meg Ismertette szaklapunk Jegutóbbi 
három számálJan megjelent, a gyakorló gyógyszerészt érdekW 
tudományos és gyakorlati közleményeket és azokat magyarfl
zatokkal kísérte Ezek az ismertetése!<, melycket r ricsülésünk 
szerint a jövőben is megtartan3k_ igen fontosak a szakmai 
továbbképzés szempontjából is 

A Szemész-Szakcsoport filatov·-nagygyűlésén, melyet feb
ruár 25 és 26-án tartottak meg, számoltak be közösen <lZ ered
ményekről Grósz István dr és Kedvessy György dt egyetemi 
magántanárok a )JSzcmcseppck korszcrű elkészítése, különös 
tekintettel az isohvdriára és az isotoniára(( dmíi előadás 
keretében · · 

Felhívás! Kérjük :lA Gyógyszerész<{ elöfizetöit, hogy 
minden kiadóhivatali vonatkozású üggyel közvetlenül a 
Tudományos Folyóiratkiadó N V .. -·hoz (V, Szalay-u 4 l 
forduljanak. Igy: a lap előfizetési megujítását, esetleges rekla
mációkat vagy régebbi mtívek igénylését is a kiadóhivatalhoz 
kérjük beküldeni 

Berger F .. : Drogistenpraxis. E. Maudih!!. Wien. 1949 
350 ol d. Az átdolgozott II kiadás 263 ábrával \:an illusztrálva 
korszerit szakismeretekkel foglalkozik a szerzö A munkából 
a gyógyszertári dolgozó is fejlesztheti elméleti és gyakorlati 
tudását. Az általános laboratóriumi munkálat címü fejezetből 
pedig középkádereink, laboráns szaktársaink kaphatnak érté
kes anyagat tudásuk elmélyítésére A különleges labora
tóriumi munkálatok részben (bepftr!ás, dekantálás, emul
geálás, színtelenítés, kristályosítás stb) számos táblázatot is 
közöl. A nagyipari technológiai rész szintén korszerű. Ebben 
nemcsak a drogisták, hanem a gyógyszertári dolgozók számos 
készítménye szerepel. (Aquae aromaticae, injectiones, tab
lettae, kölnik, krémek, púderek, parfőmök, mosó-, festő-, 
tisztítószerek stb) A könyvszámos receptét is küzöl. 

Halmai 

120 

ÉRTESni'IÉ$ ~ 
Az Orvosok Lapja kiadásában_ hir

detett, >>Orvostudomány legújabb ered
ményei«, >>Centenáris Orvosi Nagyhét 
teljes jegyzőkönyve«, valamint a »Sem-
melweis emlékkönyv<< címu művek nem 
jelennek meg 

Az előfizetett összegek levásárol
hatók, avagy visszatéríti az eredeti nyugta 
ellenében az Orvosi f{önyvesbolt N. V, 
(MOKT). Budapest, V .. , Nádor-utca 32. 
Telefon: 312-162. 

ismét kapható l 

TABLETTA ÉS INJEKCIÓ 

ANTIIUHUMAT!KUM 
ANAtGIET!KIJM 
ANTIPYRETIKUM 

Forgalomban: 10 tabi. á 0 .. 5 g 
5 am p á 2 kcm (50° 0 -os) 

Magyar Pnarma Gyógyáru R. T. 
Budapest, XIV , Telepes-utca 53 
Telefon: 496-33~, 497-167 

Szerkesztőség: V", Nádor--utca 26 I eL: 127-752, IL').-072 

Kiadja: a IudGmánycs Folyóir~::Jtki<-:dó N V 

V., Szalay-u. l ItJ: r12-67+• 112-68r 122-299 312-545 

?II~1gyar 'Xemzeti 13.mk e,iysúmbszám 9.36.515 

F delős szerkesztő : Székely J en ő 

Ftlelős kiadó : 

A ludományos Folyóiratki:odó X.\. Hzérigozgatója 

ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI SZAKSZERVEZET 

GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK HIVATALOS LAPJA 

V. ~VFOLYAM. 1950. ÁPRILIS 1. 6. SZÁM-

<~----~------------~-------------------------

A VIII. Szovjet Gyógyszerkönyv 
néhány cikkelyének ismertetése 
lrta : Kun Ferenc 

A V I ll. Szavjet Gyógyszerkönyv néhány olyan 
cikkelyét ismertetjük közlernényünkben, melyekről 
a készülő V Magyar Gyógyszerkönyv dokumentá
ciós anyagának áttekintése során meg volt állapít
ható, hogy más gyógyszerkönyvekben nem szere-
pelnek -

E néhány kiragadott cikkely a Szavjetunióban 
folyó hatalmas gyógyszerkutatómunka gyakor lati 
eredményeinek csak egy kis részét regisztrálja 

Az egyik ilyen készítmény, mely l. P Pavlov
nak, a világhírű szavjet fiziológusnak az emberi 
szervezet által termelt termentek tanulmányozáse 
során kidolgozott eljárása alapján nyert terápiás 
alkalmazást, a VIII. Szavjet Gyógyszerkönyvben 
>-Succus gastricus naturalis<< néven szerepel. 

!.. P .. Pavlov tudományos munkásságát az egész 
tudományos világ, köztük természetesen Tudomá
nyos Akadémiánk is éppen a közelmultban, szüle
téséirek 100-ik évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepség keretében méltatta. 

A készítmény terápiás hatása abban tér el 
a pepszintől, hogy mig az izolált pepszin adagolásánál 
annak csak protealitikus hatása érvényesül, addig 
a V I I L Szovjet Gyógyszerkönyv Succus gastricus 
naturalis elnevezésű készítménye a természetes 
gyomornedv többi fermentjét, nevezetesen a ki
máz!, lipáz! és a hemogenázt (Castle-féle fennen!) 
is tartalmazza, tehát a totális gyomornedv pótlá
sára alkalmas .. A terápiában tehát nemcsak disz
pepszia és hipaciditás eseteiben, hanem achiliás 
klór anémiánál is jó eredménnyel alkalmazható 

A Succus gastricus naturalis a gyógyszerkönyv 
leírása szerint egészséges kutyák gyomormirigyei-
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nek váladéka. Átlatszó, szintelen, savanyurzu 
folyadék, amely kloroformszagú a konzerválás cél
jából hozzáadott kloroformtól. 

Azonassági vizsgálatára a következő reakció
kat adja meg: A készítmény néhány ml-nyi mennyi
ségét 50-60°-r a melegítve a folyadékban nagy 
pelyhek képződnak Ha a készítmény 3 ml-nyi 
mennyiségéhez I ml nátronlúgoldatot adunk és 
a folyadékra l ml O 2%-os rézszulfáttoldat ot 
rétegezünk, a folyadékok érintkezési felületén 
ibolyaszínű gyűrű képződik (biuret reakcio). A ké
szítmény ezüstnitrát-oldattal pelyhes csapadékot ad. 

Tisztasági vizsgálat szerepel nehéz fémek, 
továbbá epesavak kizárására. Ez utóbbiakra úgy 
vizsgáltat, hogy a készítmény 5 ml-nyi mennyi
ségéhez néhány cukor-kristályt és l ml higított 
kénsavai adva meggyvörös színeződés ne kelet
kezzék Száraz maradéka O 20-0 35% között, 
lnmumaradék3 pedig 003-0 05% legyen 

A készítmény mennyiségi vizsgálatánál az 
oldatot dimetilamidobenzollal indikálva, a szabad 
sósavat O l n nátronlúg-oldattal a folyadék vörös 
színének narancsvörösbe történő átmenetéig, az 
egyéb savanyú kémhatású anyagokat pedig ugyan
ebben az oldatban fenolftalein indikátor mellett 
O· l n nátronlúg-oldattal, a folyadék színének 
rózsaszín be történő átcsapásáig tovább titráltatja 
A két titrálásnál elhasznált nátronlúg-oldat· a 
gyomornedv összes savtartalmát fejezi ki Ennek 
mennyisége a gyomornedvben O 54--0 5 7% legyen 
Szabad sósavat ö készítmény O 5-0· 52% közölt 
tartalmazzo n. 
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A készítmény emésztőképességének meghatá
rozása a nálunk is alkalmazott fehérjeoldó próbával 
történik. A meghatározást termosztátban 40~ 
45°-on végezteti. A proteolízis időtartama 4 ó r a. 

Eltartásár a vonatkozólag a gyógyszerkönyv 
úgy rendelkezik, hogy a készítményt fénytől védett 
helyen 9-!0°-on kell eltartani. Lejárati ideje 
6 hónap 

Altalános adagolási módja: háromszor naponta 
étkezés előtt I evőkanálnyi 

* * * 
Az alkaloida-kutalás terén folyó tervszerű 

tudományos munka gyakorlati eredményei alapján 
a VIII. Szavjet Gyógyszerkönyvben néhány nálunk 
és egyéb külföldön sem ismert alkaloiLia szerepel 

Az alkaloida-kutalásnak a Szovjetúnióban elért 
gyakorlati eredményei azonban nemcsak a gyógy
szerkönyvben szereplő alkaloidák számszerűségerr 
mérhető fel. Számos olyan izolált alkaloida áll még 
ezeken kívül is a szavjet kutatóintézetek rendel
kezésére, melyeknek farmokologiai vizsgálata és 
kémiai szerkezetük felderítése folyamatban van 

A V I I l. Szavjet Gyógyszerkönyv egy ilyen 
alkaloida cikkelyét ismertetjük Ez a Platyphyllinum 
bitart ar icwn. 

A Platyphyllinum bitartaricum terápiás alkal
mazásáról nem áll még kielégitő ismertetés rendel-
kezésünkre Idevonatkozó adatokuti csupán A J 
Cserkesz professzornak értékes, de mégis csak kom
pendiumszerű terápiás útmutatójában szereplő ada
tai alapján tudunk rövid tájékoztatást adni 

Farmakodinamikai szempontból a Platyphyllin 
bitartaricum az atropin-szerű vegyületek hatástani 
csoportjába t_artozik Az e csoportba tartozó vegyü
letek általános jellemzője, hogy a paraszimpatikus 
végkészülékeket bénítják A rendelkezésre álló adatok 
szerint spazmolitikus hatás ú, hipaciditás és gyomor-

fekély kezelésére, kolecistitisznél, bronchiális aszt-
mánál, hipertoniánál alkalmazzák jó eredménnyel. 

Alkalmazása belsőleg porokban 0002 g, csep-
pekben (2: lOOO)háromszor naponta l0-12 csepp, 
tektálisan végbélkúpok alakjában 00015-0 003 g, 
parenterálisan 2%0-es oldatból l-2 ml 

A Platyphyllinum bit ar taricum ot a V I I I 
Szavjet Gyógyszerkönyv a következőképpen 
írja le: 

Képlete • C18H21 C,H,O,; molekulasúlya: 4875. 
Fehér kristályos por, 10 rész vízben, 5 rész 

forró vízben. szeszben nehezen, 42 rész forró szesz
ben oldódik, k!ornformban és éterben csaknem 
oldhatatlan olvadáspontja 190-196° A platifiHin 
hitartarát 20 ml-ben 3..5 g készítményt tartalmazó 
oldatának fajlago' fénytörése -38°-tól -40° 

. zonassági vizsgálata céljából a készítmény 
O l g-nyi mennyiségét feloldjuk 2 ml vízben és 
ogy kristály káliumkloridot adunk hozzá; azonnal 
fehér kristályos csapadék keletkezik 

Tisztasági vizsgálatánál a készítmény O I g-nyi 
mennyiségét feloldjuk 5 ml vízben és az oldathoz 
3 csepp 5% -os ammania-oldatot adunk ; az oldat 
átlátszó maradjon (szenecifillin). További tisztasági 
vizsgálatokai végeztet szulfátr a és kloridr a, össze
hasonlító oldatok alkalmazásával 

Maximális nedvességtartalma O 3%, izzítási 
maradéka O l% Az izzítási maradékban nehéz 
fémekre vizsgáltat . 

Mennyiségi meghatározása volumetriás mód
szenel történik. Az előírt mennyiségú alkaloidát 
vízben oldva, kloroform jelenlétében, szeszes fenol
ftalein oldattal indikálva, O l n nátronlúg-oldattal 
titráltatja Legalább 98 5% platifillin bitartarátot 
tartalmazzon. 

Eltartása az erőshatásu szerek (B jegyzék) 
között történik_ 

Legnagyobb egyes adagja O Ol g 
Legnagyobb napi adagja 003 g 

Újabb adatok a Szovjetúnióban végzett 
alkaloida-kutatás eredményeiről 

P. S. Massagetoff középázsiai expedíció ja egy 
Delphinium-fajt fedezett fel, melynek nevét még 
nem állapították meg és így Delphinium sp. meg
jelöléssei szerepeL Ebből az új fajtából két neves 
szavjet alkaloida kutató, M. S. Rabinowitsch és 
R. A Konowaloffa egy kristályos, a delphamin-nal 
azonosítható és egy nem kristályos delartin
nak nevezett alkaloidát izolált (Journ. f. alig 
Chem (russ.), !949, XIX. Nr. 7, !387 old.) .. Ez 
utóbbi perklorátja 188--190° C olvadáspontot 
mutat. A szerzők ama véleményüket fejezik ki, 
hogy a delphamin azonos Goodsan >>C alkaloida<<
jával (J Chem Soc. 1945, 245 .. ), a különbség elle
nére, mely a bruttó formulában C25 H_ 10 7N (Good
soné C21 H31 0,N) és az olvadáspontban 196-200 5 
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C0 (Goodsoné 206°) mutatkozik Aranykloridjuk ol· 
vadáspontja megegyezik 171-172 C0 (Goodsoné 
I 71 C0 ), hasonlóképpen a reakcióképes csoportok 
száma éspedig 4 hidroxilcsoport, 3 metoxilcsoport 
és l NC2H5-csoport. 

A delartin perkloráljából előállított bázis 
amorph, olvadáspontja I 10-130 C0 ; a bruttó kép· 
letét C35H330 11N2 . HCIO,-benadják meg. Elszappa
nosítás után egy, 142-145 C0-on olvadó, C26 H53 

O-N H 20 bruttó képletű aminoalkohol és egy 
amorf, nitrogén tartalmú, 160-164°-on olvadó 
delartinsav keletkezik Ez utóbbit elszappanosítva, 
anthranylsav jön létre. 

Rabinowitsch és Konowaloffa korábbi munká
jukban kimutatták, hogy a Delphinium confusuni-

ból izolált condelphin az Aconitum talassicum al
kaloidájánakaz izo-talassidinnak az acetilszármazé
kával azonos Az izo-talassidint is az egyik szerző 
izaiáita és közölte le először 

A két szerző arról is beszámol, hogy hasonló 
azonosságot fedeztek fel Goodsan homológjai kö
zött (J Chem Sac. !943, 139) és pedig a Delphi
nium elatum methyl-lycaconitinje és az Aconitum 
lycoctonum lycacotinja között Mindkét alkaloida 
elszappanosításakor azonos amylalkoholt, a lycoc
tonint szalgáltatja 

Ugyancsak Konowaloffa és A. Danilofia beha
tóan foglalkoznak a Senecio-fajok alkaloidáival 
Egyik közleményükben (Journ f. ·alig Chem 
(russ) !948. Tom. XVIII. No. 6, 1198.) a seneci
phyllin szerkezetére vonatkozó kutatásaik eredmé
nyéről számolnak be .. Már korábbi dolgozatukban 
közőlték, hogy a seneciphyllint a Senecio platyphyl
lus, s_ stenocephallus és a s. spartoides nevű kau
kázusi növényekből előállították. Az alkaloida 
eszter természetű és bruttó képlete C18H230 5 N 
Hidrolíziskor retronecin nevű aminoglycolra 
(C

8
H

11
N(OH)2) és egy kétbázisú seneciphyllinsavra 

(C
10

H,.0
5

) hasad szél. Közlik a retíonecin és a 
seneciphyllinsav valószínű szerkezeti képletét is. 

A seneciphyllinsav katalitikus hidráláskor 4 
atomo! vesz fel és aminosavat szolgáltat, amely a 
seneciphyllinsavnak retronecanollal képezet esz
tere. Ha most ezt az aminosavat (tehát esztert) al-
koholos kálilúggal elszappanosították, akkor meg-
kapták a seneciphyllinsavat (C10 H140 5, olvadás
pontja 143-145 C0 ) és a retronecanolt Ellenben 
vizes lúgoldattal történő hydroliziskor retronecanol 
me ll ett 104-106 C0 olvadáspontú izo-seneciphyllin
sav keletkezik Az izo-seneciphyllinsav sósavval tör
ténő hevítéskor seneciphyllinsavvá alakul áL Igy 
tehát cisz és transzstereoisimeriáról lehet szó 

A retronecanollal nemcsak a két kiváló szerző
nő, hanem A S Labinsldj és G. P Menschikoff 
is foglalkoztak (Journ f_ aiig. Chem. (riuss) !948, 
Tom.. XVII. Nr. 10, !837) A Lindelofia Anchu
soides középázsi ai növény és már Massagetoff kimu
tatta alkaloida tartalmát A két szerző most izo
láita ezt az alkaloidát és lindelofinnak nevezték el 
Bruttóképlete C1)l2.,04N, olvadáspontja 106-
107 co, a poláros fényt jobbra térít i (a)D=+50°; 
vízben, etilalkoholban, acetonban és kloroformban 
könnyen oldódik, etiléterben és petraiéterben ke
véssé oldódik; pikrátjának olvadáspontja l 23--
1 24o, pikrolinátjáé 134----135° A lindelofin eszter
alkaloida, elszappanosításkor egy vízben oldódó, 
139-140 C0 forrpontú, 8 mm nyomáson 40-41 
C0-on szilárduló, aminoalkoholra és egy, 94----95 
C0-on kristályosodó savra hasad, melyet trachel--
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anthinsavnak ismertek fel. Az aminoalkohol pik
rátja 193-194· C0 olvadáspontú, a pikrolinátja 
181-182 co-on, jódmetilátja pedig 281-282°-on 
olvad. A trachelantinsav bruttó képlete C7H140 4 , 

szerkezeti képletét is közli Az aminoalkohol szer
kezeli képletéből latható, hogy az tulajdonképpen 
d-izor e tr onecanol. 

Egy másik alkaloidat is izoláltak a szerzők és 
ezt lindelofaminnak nevezték el Kémiai szerkezetét 
tekintve összetett eszter, bruttó képlete C20 H330,N 
Elszappanosításkor - miként a lindelofin -
d-izo-retronecanolra, amellett tiglinsavra hasad, ez 
azonban míg a tr achelantinsav hidroxil csoportjával 
eszterifikálva van. Ezideig ez a két alkaloida egye
düli képviselője a d-heliotridán sorozatnak Kimu
tatták azt is, hogy a Iindelofamin a lindelofin tiglin-
savas esztere. · 

Ebben a témakörben G P Menschiko!f, 
E. L Gurewitsch-csel együtt is dolgozott. Munkájuk 
eredményeként a Heliotropium supinum-ból (Bor
raginaceae) egy új alkaloidát, a supinint izolálták, 
majd jellemezték és analizálták A supinin bruttó 
képlete C15 H"O,N, durva, fehér kristályokból áll, 
olvadáspontja 146~147° C Szerkezetét tekintve 
a tr achelanthinsavnak egy telítetlen aminalkohollal 
képzett esztere A telitetlen aminalkohol platina se-
gítségéveLhidrogént vesz fel és egy 1-heliotridánná 
redukálódik Közlik a supinin szerkezeti képletét 
is. Az eszter alkaloida elszappanosításakor keletkező 
supinidin nevű aminoalkohol két atom hidrogén 
felvételével telitett aminoalkohollá, izo-retroneca
nollá alakul át 

Itt közlöm még kiegészítésül M P Oparyna, 
neves szavjet kutató egyik értékes eredményét. 
(Journ. f. aiig Chem. (russ.) XIX. !949 No. 7. 
1351.) Aluminiumoxyd katalizátor jelenlétében két 
molekula metiletilketont, l molekula formaldehidet 
és J molekula ammoniát szimetrikus 2, 3, 5, 6 
tetrametilpiridinné kondenzált. Ez az adat az iro
dalomban eddig ismeretlen volt A bázis különböző 
sóinak olvadáspontjára vonatkozó adatok a követ
kezők: A pikrát !73-1 735 C0-on, a kloroplatinát 
174°-on, az aurát 174°-on olvad. A tiszta bázis 
közönséges hőmérsékleten illó, 81-82°-on olvadó 
prizmákban kristályosodik Érdekes megjegyezni
való, hogy a piridin eddig ismert homológjai közön
séges hőmérsékleten mincl folyékonyak. A konden
záció 340-350 C0-on megy végbe Oxidátió útján 
a következő vegyületet állította elő a szerző : 
2, 5-dimetilpiridin-3-6-dicarbonsav; 2,5-dimetilpiri
din-3-carbonsav és 2,6-dimetilpiridin-3,5-dicarbon
sav. Ezekkel a vegyületekkel a 4 metilcsoport hely
zetét igazolta a kiváló alkaloida kutató. 

Halmai János dr. 

,,A szocializmusban végre a gép nem kizsákmányolója, hanem 
segitőjet szolgája a dolgozónaku 

Rákosi Mátyás 
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Oimedrol - egy új szovjet gyógyszerkészítmény 

A Szovjetúnió Egészségügyi Minisztériumának 
farmakológiai bizottsága egy új gyógyszer forga
lombahozatalát engedélyezte. A dimedrol nevű 
készítményt az Ordzsonikidzéről elnevezett Szövet-· 
séges farmakokémiai tudományos-kutaló intézet
be~ szintetizálták A készítmény ahhoz az új 
g)Togyszercsoporthoz tartozik, melyet antihiszta
r~rpoknak nevezünk Ezeknek farmakológiai hatá
saL a hrsztamrnnal szemben tanusított antagoniz·· 
musuk jellemzi, mivel a hisztaminnak egyes szer
vekre, vagy az egész szervezetre gyakorolt hatását 
gátolják. _Azáltal, hogy a hisztaminnak egy egész 
sor patologras folyamatban jelentős szerepet tulaj
donítun~, am~lyek többnyire mint allergiás meg
betegedesek rsmertek, az antihisztamin jellegű 
vegyületek, széleskörű klinikai vizsgálatok alapjan, 
értékes gyógyszereknek bizonyultak · 

A dirnedral -a benzhidral beta-dimetilamino-
etilészterének klórhidrátja szerkezeti képlete 
a következő : 

CH, 
/ 

CH,N . HCI 

CH 3 

Vízben jóloldódó fehér kristályos por. Olvadás
pontja 164-165° 
. A fentemlített intézet farmakológiai osztályán 
allatokon és izolált szerveiken végzett kísérletek 
bebi~onyították, hogy a dimedrol antagonÚmusa 
a hrsztammnal szemben igen erős. A hisztamin 
hatasát izolaJt szerveken még milliószoros higítás
ban is gátolja. Ezt a hatást élő állatokon is tapasz
talták Igy pl. macskánál a hisztaminnak a vér
nyomásra gyakorolt hatását a készítmény, belső·· 
leg alkalmazva, jelentősen csökkentette A hiszta
núnnal előidézett vérnyomáscsökkenés a dirnedral 
beadása után alig volt észlelhető. A hisztamin 
halálos adagjával megmérgezett állatok pusztu
lasat a dnnedrol megakadályozta Különösen szem
!éltetőek ezek a kísérletek tengerirnalaco)<on Akkor 
1mikor a hisztamin elporlasztott vizes oldatának 
belégzésétől az ,összes kontrollállatok elpusztultak, 
azokon a tengerimalacokon, amelyek dimedrolt 
kaptak, semminemú toxikus jelenséget nem lehe-
tett észlelni. · 

Megfigyelték, hogy a készítmény az anti
hisztamin-hatás mellett még antianafilaxiás tulaj-

124 

Irta: Liberman Sz Sz. 

donságokkal is rendelkezik A dimedrol alkalmazása 
meggátolja az anafilaxiát, amely tengerimalacok
nál lószérurn ismételt befecskendezése után rend
szerint jelentkezni szakott 

A kísérletek azt rnutatiák, hogy a dirnedrolnak 
atropinszerú hatása is van, v:1gyis a szirnpatikus 
idegrendszer egyes gócaira hat, de ezenkívül még 
anesztetizáló hatással is rendelkezik 

A fenti kisérleti adatok alapján különböző 
intézetekben a készítmény klinikai vizsgálatát is 
elvégezték, ezeknek eredményeképpen a dirnedral 
tc bb megbetegedésnél hatásosan alkalmazható 
Különösen hatásosnak bizonyult urtikáriánál, neuro
derrnatitisznél, prorigónál és professzionális derma
titiszeknéL A Leningrádi l bőrgyógyászati klinika, 
valarnrot a Központi dermato-venerológiai tudo
mányos kutatóintézetadatai alapján már néhány 
adag bevétele után eltúntek a ki ütések és rnegszűnt 
a kellemetlen közérzeL 

Széturnmérgezéseknél kifejtett gyors hatását 
a Moszkvai kerületi tudományos kutatóintézet 
l. számú belgyógyászati klinikája is igazolta .. 
Az Orvostudományi Akadémia gümőkór-intézeté
ben végzett megfigyelések szerint a dirnedral elmu
lasztja azokat a szenzibilizációs jelenségeket (bőr· 
ki ütések, viszketés), amelyek egyes betegek sztrepto
mrcrnnel való kezelésénél, vagy azoknál a kórházi 
személyeknél jelentkeznek, akik ezzel az antibioti
kummal érintkezésbe kerülnek Az Állami orvosi 
fakultás ll belgyógyászati klinikájának adatai 
szerint bronhiális asztmánál a dirnedral határozot
tan javulást eredményez Aszírnában szenvedő 
betegeknél a dirnedral megakadályozta a rohamokat 
és ezáltal hatásosabbnak bizonyult, rnint az efedrin. 
A Központi orvostovábbképző intézet szemészeli 
klinikájának vizsgálatai szerint úgy lokálisan, 
mint belsőleg alkalmazva a dirnedral eredményesen 
es gyorsan elmulasztotta a glaukomát 

A dirnedroJt belsőleg általában háromszor na
ponta O 05-0 I g-os adagokban alkalmazzák. A keze
lés 3-4 naptól néhány hétigtart A betegek jól tűrik, 
rnellékhatásokat nem észleltek A bevétel után néha 
álmosság jelentkezik Néhany betegnél a szájüreg 
nyálkahártyájának r öv id ideig tartó érzéketlensége 
mutatkozik, amit a készítmény anesztetizáló hatá
sának lehet tulajdonítani 

(Medicinszkája promislyenoszt Sz Sz Sz R 1949 6 
sz 32 o) 

Fordította: Ligetr Viktor 
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Broda: Radix primulae, mint belföldi saponin anyag 
(Korzen pierwiosnki jako krajowy surowiec saponinowy) 

(A Gyógyszereszi Dokumentációs Albizottság anyagából j 
Parmaeja Polska, !949. 3 .. szám 90 oldal 

le A gyógyszerpiacon érezni lehet a szaponin
anyag hiányát, amelyet főleg a radix senegae 
tartalmaz Ezt a drogot Észak-Amerikából hozat· 
ják Már a németek az első háború után rájöttek 
arra, hogy a radix primulae helyettesítheti a radix 
senegát és Kroeber >mérnet senega<<-nak nevezte el 
Az !94 L évi VI. kiadású D. A B. függelékében 
van egy cikk a Radix Primulae-ról és az első 
Pharm Helv. V függelékében is van egy cikk 
a Rhizoma Primulae-ről 

E cikknek az a célja, hogy a hozzáférhető 
' irodalom alapján sokoldalúan megismertesse a 

r .. primulae-t, mint belföldi szaponin-anyagai és 
próbálja bevezetni a lengyel Gyógyszerkönyvbe 
és a gyógyászaiba A növénynek neve »primula<< 
a latin >>ptimus<< szóból származik, ami elspt jelent, 
mert az ide tartozó növények kora tavassza, 
virágzanak A drogot a történelem keveset emlegetil 
Se Dioslcorides, se Plinius nem emlékezik meg róla 
Marze/l szerint állítólag azért, rnert primula 
ritkán fordul elő Görög- és Olaszországban. Csak 
a könyvnyomtatás feltalálása után, amikor az első 
katalógosok (növényi) készültek, a V l. században 
találunk először primula rajzokat, sokféle név alatt, 
mint Verbaseulum, Paralytica stb. Urzedow Mátyás 
(!537) a primula-t Herba paralysis-nek nevezi 
Kluk és W aga (1850) megemlékeznek róla A primu
la faj rendezésével a VII. században Bauhin 
és Tournefort foglalkozik. De jussieu sorolja 
be a primula-t a Lysirnachiae családba, Vente1wt 
az I 799 évben pedig a primula-t a Primulaceae 
családba sorolja. Limze Primula veris-nek nevezi 
és három válfaját kölönbözteti meg: acaulis, offi
cinalis és elatiar Későbbi kutatások bebizonyítot
tál, hogy a primula-növénynek nagyon sok válfaja 
van. Pax és Knuth (!905) 210 fajtát különböztettek 
meg. Smith és Forrest (1928) 391 fajt és !47 állajt 
soroltak fel. Tekintettel arr a, hogy sok primula
faj van, Pax és Knuth 2 I csoportot, Smith és 
Forrest előbb 32, majd 34 csoportot különböztettek 
meg .. Vernales, farinasa és auricula Európában és 
Nyugat-Ázsiában, a többi csoport pedig Közép
Ázsiában fordul elő 

Régóta ismert a nép körében a Primulae 
radix, folium és flos használata a légutak tisztí
tásánál, reumánál, meghűlésnél stb Wasicky és 
joachimowitz 1920-ban vezették be a gyógyá
szalba a primula-t mint köptetőszer!. Koffer 
(!928) bebizonyította, hogy a p, elatiar szintén 
szaponin-anyag tartalmú és ugyanolyan j ól használ
ható mint a P -veris Szapaninon kívül a p. ver is 
kristályos primula-savai, a P. elatiar pedig alak
talan elatiorszaponint tartalmaz Kofler szerint 
hemo!izis indexe mind a két fajnak hasonló és a 
decoctum P veris-nek 3 200, a decoctum P. elatiar 
2. 970, úgyhogy mind a két fajta használható 

A továbbiakban következik a P veris és a 
P elatiar részletes leírása 

Lengyelországban az erdészeti minisztérium 
1946. évi augusztus hó 16-i rendelete szabályazza 
a ritkán előforduló növények védelmét A rendelet 
vonatkozik a primula-félékre is Gyógyászati cé
lokra a termesztett primula-t használják A pri
mula magvait melegágyba vetik és miután kikelt, 
szabadba ültetik úgy is szaporítják a növényt, hogy 
a rizomáit virágzás után szélvágják és eiültelik 

Kaiser szerint a drogot júniusban kell gyűjteni. 
Rizomáit és gyökereit gyors mosás után, vékonyan 
kiterítve, padJáson szárítják A rizamának hosszú
sága I -5 cm, vastagsága 2-4 mm Gyökerei l mm 
vastagságúak és nagyon törékenyek. A P veris 
drogja világossárga, P elatiar pedig barna színű. 
Ánizsra emlékeztető szaga van: A drog 5% saponint 
tartalmaz A torkot nagyon izgatja, amit ugyan nen1 
a saponin okoz, hanem egy kevéssé ismert anyag, 
amely higított sósavval eltávolítható belőle Friss 
P ver is drog tartalmaz 2 glikosidát prirnverosid és 
primula-verosid·-ot. A primverosidenzym hatására 
a prim verasidból 2 oxi-5 metoxi benzoesav és xilo
glikose keletkezik, amely a fenol-csoporttal kapcso
lódrk Azonkívül 7-vegyértékú alkoholt-volemitolt, 
csersavat és kb. 7% ásványi sót tartalmaz A Sza·· 
ponin szót (ma szaponosrd) először !SII·ben 
Bucholz használta a vízben habzó anyagok meg
nevezésére A szaponinak C, H, 0, néha S, N és P 
tartalmilak Kobert a következő képietet javasolta: 
C

2
n-H2n-10-02B- amelynél n = l 7-töl 29-ig A szapo

ninfehér színú, sárga vagy barna, szagtalan, 
higroszkopikus anyag Ize édeskés vagy keserii. 
Hemotítikus tulajdonságú. Vízben kevésbbé vagy 
egyáltalán nem oldódik 

NaCl, MgSO., (NH,)2S04 tömény oldata ki
csapja, Ba(OH)2 és MgOH/2 adsorbeálja a szaponi
nokat Ölomacetat, savanyú szaponinokat, bázisos 
ólomacetat közömbös szaponinokat kicsapja Etilc, 
petrai-, éter-, kloroform·, benzen- és széndiszulfid
ban nem oldódik, tömény szeszben rosszul, metil
alkoholban kissé jobban oldódik A szaponin
anyagok legjobb oldószer e a 70%-os szesz, lúgok, 
saJátsomsav és kénsav. Hidrolíziskor a szaponinak 
glucidra és agiikonra esnek szét. Glucidok lehet
nek: glukoze, levuloze, galaktoze és pentoze 
vagy glukuronsav és galakturonsav Savanyú sza· 
poninak szerkezete áll egy terepen-gyűrűből és 
egybázisú karboxil-csoportból. úgy hatnak, mint 
gyenge savak. Mások szerkezeti képlete epesavra 
emlékeztetnek A szaponinak vízben nem, hanem 
alkohol-, aceton-, ecetsav-, aether- és kloroformban 
oldódnak. Könnyen kikristályosítható Hemolitikus 
hatása kisebb, miflt a szapaninnek A szaponin 
színreakciói : 
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RosoU-reakció cc. H2S04 hatására sárga, azután 
vörös és ibolya szín keletkezik 

Conrard-reakció .. A drog kis darabjait K2Cr20+ 
oldalba mártjuk, azután az AgNO,-oldatot hozzá
adjuk A sejtekben az ezüstkromat kicsapódik 

Combes-reakció.· A drog kis darabjait 24 óráig 
ólomecetoldatban tartjuk, azután a drogo! ]si
vesszük, vízzel kimossuk, majd tömény H2S04-t 
adunk hozzá. Színezödés keletkezik 

Mitsclrell-teakció · Tömény H2SO,, amelyben 
nitrát csak nyomokban van, szapinonokkal vér
vörös színeződést mutat. 

La fon-reakció. Alkoholos H2S04 , amelyben 
FeCI 3 nyomokban van, sárga ibolyába átmenő 
színeződést ad. 

A szaponima jellemző a hemolítikus próba. 
A szaponin-anyagok ru ennyiségileg chalester in

nel kapcsolódnak. Ez irányban küiönösen aktív a 
digitonin és a primulasav, amelynek I g-ja O 34-
040 g cholesterint képes megkötni.. A siaponin 
hemolízis következtében kioldja a cholesterint a 
vörös vérsejtekbőL A hemolízisre tekintettel a sza
poninokat két csoportra osztják: 

Első csoport, amely hemolízis! pH 8· 7-9· 6 
mellett okoz. 

Második csoport, amely hemolízis! pH 103 
mellett okoz 

Radi x prim u l ae az első csoporthoz tartozik. A 
pH változás befolyásának elkerülése céljából a .sza
poninokat puffer-oldatban készítik pH 7·4 mellett. 
A hemolízis elkerülése céljából az oldathoz NaCl 
fiziológiás oldatot adunk. Az utolsó időben Svájcban 
faszfal puffer-oldatot, az izotoniás töménysége mei
Iett alkalmazzák. Ha be akarjuk bizonyítani, hogy 
egy anyag tartalmaz-e szaponint, kapilláris módszer· 
rel dolgozunk Itatóspapírcsíkokat, melyeknek vé
gét előzőleg alkoholos cholesterines oldalba már
tottunk, a vizsgálandó anyag vizes kivonatába 
tesszük. A víz és az oldott sók felfelé haladnak. 
A chalester in megköti a szaponint A csíkoknak azt 
a részét, amelyben a szaponin a cholesterinnel 
össze van kötve, levágjuk és xilol-oldatban főzzük 
A cholesterint kioldja, a szaponin pedig a papiron 
marad .. 

A szaponinak másik jellemző tulajdonsága, 
hogy mérgező hatás ú a halakra (pl. digitális mag
vai) .. Ennek alapján kidolgoztak úgynevezett hal
indexe!, amely a l 00 cm3 szaponin-old;J.tnak azt a 
töménységét fejezi ki, amely elegendő l óra alatt 
ismert fajú és súlyú hal megölésére. 

Mennyiségileg a szaponint a következő mód
szenelhatározzákmeg: Absorbciós eljárás. Mg(OH)2 
vagy Ba(OH),-dal a szaponint abszorbeáljuk, az
után forró szesszel vagy H 2SO,-el kirázzuk Kimos
suk, szárítjuk és mérjük. 

Hemo/ítikus eljárás: Legkisebb saponin meny-

126 

nyiséget alkalmazzuk, .amely teljes hemolízis! 
okozza. 

Vegyi eljárás.: A drogból forró alkohollal a 
szaponint kivonjuk. Ha a drog más anyagokat is 
tartalmaz, (klorofill, zsír,) akkor ezeket előzőleg 
petrai- vagy éterrel elválasztjuk. A kivonatol be
süritjük és a szaponint éterrel kirázzuk, azután 
dialiZJs vagy elektrodialízis utján tisztitjuk A prj,
mulsavat 70 %-os szcsszel vonjuk ki, azután c'c 
szesz és vízből frakcionált desztillációval tisztítják.. 

Szapogenin eljárás .. Megtisztított szaponint 
savval hiarolizálják 103-105"-on, glucidra és sza
pogenime esik szét.. A szaponin savmaradékot tar
talmaz, .. amelyet mérő lúgoldattal meghatározha
tunk. Osszehasonlítva standard szapomnnal a 
vizsgált anyag szaponin-tartalmát megállapíthat
juk. 

Először Masson 1918-ban írta Ie a primul
savat A kristályos primulasav vízben nem, 7Q% .. os :c 
szeszben hidegen kevésbbé, forrón jobban oldódik. 
218-220°-on olvad, barnul és bomlik. 55 04% C 
és 803% H-t tartalmaz.. ' 

Az elatior-szaponinra vonatkozó irodalomban 
l<evés adat található. Kristályos formában még nem 
ismert 

A szaponinak igen elterjedtek a növényi világ
ban, de szerepük még pontosan nem ismert. A sza
ponin mennyisége csirázáskor növekszik.. A friss 
növényben több, sziuazban kevesebb van. A szapo
ninak közül legtoxikusabb az úgynevezett sapo
ioxin, amelynek kémhatása közömbös és jobban 
oldódik. A szaponin vénába befecskendezve hemo; 
lízist okoz és vörös vérsejteket kioldja .. Ennek alap
ján megallapították a hemolitikus indexe!, misze
r int primulasavé kb. 200 OOO, az elatiorsavé 100. OOO. 
Nyúlvénába befecskendezve, a primulasav kétszeres 
hatást vált ki az elati01 savval szemben. A primula
sav a vesére, az elatiarsav a máj ra toxikus hatású.. 
Subcutan adagolva a beadott helyen meg
bénítja a mozgóidegekeL A szaponinak per os be
vezetve a szervezetbe, nem toxikusak, mert a vérbe 
nem jutnak, ellenben a lúgok és fermentek bom
lasztják. A szaponin--anyagok befolyással vannak a 
fehérvérsejtek növekedésére, véralvadásra és mirigy
múködésre. Nagyobb mennyiségben káros hatá
súak, mert vérzésekre és idegrendszer megbénulá
sára vezethetők vissza .. A radix primulae drog sza
ponin-tartalmú, mint köptetőszer! alkalmazzák, 
fözet és kivonat formájában .. 

A drog aprítási fokátál függ a szaponin-
kivonat mennyisége. Heiz vizsgálatok folytán bebi
zonyította, hogy hatástani szempontból az 
extractum siccum a legjobb galenusi készítmény. 
A sokkutatás ellenére sincs még el döntve, hogy mi a 
különbség és hasonlatosság a két drog, P ver is és 
P. elatiar között. 

Fordította: Derkowska L ola dr. 
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A román gyógyszerkönyv 
egy sedativ hatású drogjáról 

Az !948-ban kiadott legujabb román gyógy
szerkönyvben egy érdekes trópusi növény drogja 
hivatalos, melyről nagyon keveset tudunk : ez a 
Passiflora incarnala L (Passrfloraceae). 

A növény nagy mennyiségben található a 
tropikus és subtropikus Amerikában.. Mintegy 
350 fajtája ismeretes, de csak _néhányat termesz
tenek. (P- incarnala L, P. malrformrs L, P alata 
Dryand, P l~u~ifolia L) A_ Passiflotát már régóta 
ismerik Europaban.. Itt uveghazakban termesz
tették, mert hidegre igen érzékeny. Főleg Német-
és Franciaországban kedvelték ezt a növényt és 
nagy értéket tulajdoníthattak neki, mert már 
1605-ben mint ajándékot V Pál pápának Rómába 
küldik. 

Különbözó néven ismeretes: Golgotavirág, 
hússzínű szenvedélyvirág, Fleur de la Passion, 
Granadille, Maracujá stb.. Elnevezése Peckoltól 
ered (1909). 

Gyógyászati felhasználása régi multra tekint
het vissza. Eleinte termelő helyén sedativumként 
alkalmazták, késöbb mikor Európába került (főleg 
Németországban) homöopatha szerként használ
ták és zöldes színű, kellemes aramáj ú, ú n. :>ŐS
tinkturá<<-t készítettek belőle. A tinktura - rész·· 
ben tartalmazta a növényi kivonatoL Ezenkívül 
a készítmény tabletta és por alakban is ismeretes 
volt Franciaországban már régebb idők óta 
ismerik a Passiflorát és tinktur.a, fluidextraktumos 
gyógyszeres fonn~ban fogyasztották; új~bb, álla
tokon végzett krserletek bebrzonyrtottak (1938 
Schmith), hogy vérnyomás csökkentő hatása van, 

·'a későbbi vizsgálatok pedig megmutatták, hogy 
a Passiflora incarnatanak elsősorban sedativ hatás? 
a lényeges. Fájdalomcsillapítónak és alta~ónah 
egy ar á nt alkalmas, rzgalom, rngerlekenxseg e; 
mindennemű idegességnél hatásosnak brzonyult 
Elterjedését nagyban elősegítette, hogy vir~gi_a 
üdítő szagú és a termése is r gen kellem~s _rzu .. 

A Passiflora incarnala 10 m magassagrg rs 
kúszó cserje. Májustól júliusig virágzik és a meg
termékenyítését rovarok végzik _D,u~ványból v~gy 
magból 20-30 nap alatt krcsrrazrk A, l~gtobb 
fajtája fínoman szőrözött, szára gombolyu, zold 
színű, ez később megszürkül. Levelei változ~tos 
alakúak leatöbbször háromosztatúak A krfeJlett 
levél al~pjab szívformájú, széle fínoman fűrészelt. 
A levél vállából inda nö ki, mely gyakran dugo
húzószerűen összecsavarodik Levelei 6--8 cm 
hosszúak és kb.. ugyanolya': szélesek. Virág~a~i 
tengelye harangalakú, a kocsanyon_ csak egy va a
gat találunk. 

A virágnak 5 csészelevele van, mely .. belül 
fehéres színű 2-3 cm hosszú. Alatta egy rovrdke 
nyulvány er e'ct. A csésze felett 5 fehér vagy halvány 
levendula színű sziromlevél van. Kűlönlegessége 
a Passifloranak a meghosszabbodott virágzali 
tengely és az erősen szőrös vacokkorona, mely 
a virágok szélét mintegy koszorúszerűen körül-

12* 

veszi Ez belül fehér színú, kifelé haladva bíborba 
:~egy át. Bibéje háromágú 1 ermése ovális, alma
nagyságú bogyó, a magvak szintén ovális alakúak.. 
A mag külső része gbdrösen vastagodott és zsák
szerűen körülhatárolja az arillus. 

A drogo t vizsgálva a következő saj álságokat 
tapasztalhatjuk. Levele bamászöldek, könnyen 
töredezök Felületük kívül sima és fínoman szőrő
zött, megtalálható rajtuk a kehelyformáj ú nektá
rium. Fejlett virágot a drogban ritkán találunk, 
de a növény termését a 4-5 cm hosszú, sárgászöld 
bogyó! anriál többet.. A felvágott drogot különösen 
felismerhetjük az indamaradványokróL Feltűnnek 
a nagy, lapos magvak, rne.yeknek sárgás maghéja 
vermesen vastagodott. A drog pora legnagyobb 
részt szárrészekből áll, de virágrészeket, levél, 
pollen, porzószal darabkákat is felfedezhetünk 
benne 

A gyökér keresztmetszete igen hasonló a két
sziküek keresztmetszetéhez, különösen a Rad. 
belladonnáér a emlékeztet. Igy kívül található 
a barna para, utána az elsődleges, majd a másod-
Iagos kéreg .. Bélsugár csak az idősebb gyökereknél 
vehető észre .. A cambiumtól befelé a tatest van, 
sok tág lumenú facdénnyeL Középen bélállomány 
nincs. A háncsrostok lernezesen rétegződnek, ezt 
floroglucinos sósavval vagy jódoldattal jól észlel
hetjük A háncsrostok előfordulása a Passiflora 
incarnala gyökereben hasonlatot mutat a Rad .. 
r atanhiae, Rad. liquir iti ae, Rad althae ae gyökeré
nek a keresztmetszetéhez A periderma alatti 
sejtek tartalma alkoholtól sárgára színeződik 
A drog gyökerének is hasonló az anatóm_iai fe_I
'ipitése .. A gyökérszöv~t vanil:nkénsavt~l r~Jlenzrv 
1iros lesz, csak a faresz reagal zoldessargan .. 

A szár üreges és belső oldalán kollaterális 
edénynyalabak találhatók, a gyökérnél szűkebb 
Iume.nüek. Kifelé a karubiuru következik és rostás
csövek, ezekhez a másodiagos kéreg számos bél
sugárral csatlakozik .. A másodiagos kéreg hatarán 
köralakban rendezett háncsnyalábokat találhatunk .. 
A keskeny elsődleges kéreg kalciumoxalat buzogá·
nyolpt tartalmaz, melyek a másodiagos k~regben is 
megtalálhatók Hosszmetszetben feltűmk a fa
parenchyma erősen pontozott lemeze .. 

Leveleinél kevés ismertető jelet találunk. Ezek 
bifaciális felépítésűek, egysoros epidermisseL Meso
filluma egysoros pallisad-parenchymából és sziva
csos állományból áll. 2-6 sejtü szőrei könnyen 
elgörbülnek ' . .. 

A virág legnagyobb részt parenchymseJ!ekbol 
épül feL Kerek pollenszemei különös vastagadást 
mutatnak, úgyszintén a portok endotecruma .. A ter
més falán kívül kemény exocarpiumot találunk, 
alatta a puha endocarpiumot, amit köny
nyen meg lehet különböztetni az előbbitőL Epid~r
misén számos levegőnyílás van. A parenchymresz 
után a 4-5 sejtsor szélességú, elfásodott fal ú kösejtek 
következnek. Az érett magvakon könnyen elvesz-
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nek a külső integumentumot alkotó finom sejtek 
és a dragon csak a maradványa található. A belső 
integumentumnak a külsö rétege hosszirányban 
megnyúlt, pallisadszerű kösejteket tartalmaz .. Kö
zépen széles embryo van, lomblevélszerű szik
levéllel, mely a húsos endospermiumtól van körül
zárva. 

A növény fiziológiai hatása valójában még 
nincs egészen tisztázva.. Irodalmi adatok szerint 
a Passiflora fajtáknak különböző hatását a >>passi .. 
florin<< adja, de ennek jellemzését még nem írták 
Ie és nem állították elő. Hager (!881) említi, hogy 
a Rad .. passiflora quadrangularisban egy passi
llorio nevű anyagat talált, mely morfinszerű hatást 
mutatott. Ezen ismereten elindulva később Peckolt 
két keserű ízű anyago!, egykristályosat és egy amot
phot állított elő A kristályos áttetsző, színtelen 
tűkből áll, mely kloroformban, .alkoholban, ecet
éterben oldódik, vízben, benzolban és petroléter·· 
ben nem Kezdetben azt gondolták, hogy alkaloidát 
tartalmaz a növény, mert kénsavban vörös színnel 

oldódik, mely késóbb elhalványul, és ezt a színe-
ződést a passiflorin okozza . 

Az amorph rész egy világossár~a anyag, az 
ú. n »maracugin<< képezi Peckolt szennt a maraeu
gin methyl, aethyl és amylalkoholban oldódik, 
de éter, benzol, kloroform és petraléter nem 
oldja. Az oldatok aranykloridtól, ezüsthiganyklorid
tól és foszformolibdensavtól elpusztulnak Az utóbbi 
időkben Fellaws és Smith (1938) foglalkoztak a 
Passiflora incarnala ismeretével és egy vízben 
oldódó, vérnyomáscsökkentő hatásos alkotórészt 
találtak a növél)yben. Alkoholos kivonással és 
megfelelő lecsapással sikerült ezt az anyagat elő
állítani, amelynek a képlete a következő : 

C
10

H
22

0
8
·-NHgCI2 . Erről később bebizonyosodott, . 

hogy nem alkaloida és nem is glykosida. 
Kolosné Pethes Edit dr 

Irodalom.: 
Süd. Ap ot h Z tg I 941 47--50. sz. 
Hager H : Pharm Zentralh 22, 389, !881 

Növényi drogok illóolajtartalmának meghatározása 

Fínoman felaprított drogból (a várható illó
olaj tartalomtól függően) !0-20 g-ot, 700-800 ml 
ürtartalmú, szélesszájú gömblombikban leöntünk 

1 ,,,._ 

300 ml vízzel. A lombik dugójába függőleges golyós 
hűt öt helyezünk A dugó aljára vékony dróton függő 
felfogóedényt erősítünk olymódon, hogy a drótot (;, 
a dugón keresztülhúzzuk, a hútö vége pedig a fel
fogóedény tölcsérjébe nyúlik 

A felfogóedény egy O 3 cm átmérő j ú, meghajlí
tott üvegcső, melynek hosszabbik sz ár a 8 cm, a 
rövidebb pedig 6 cm hosszú A hosszabbik szár vége 
I 5-2 cm átmérőjű tölcsérbe szélesedik, míg a rövi
debb szár vége le van hajlítva. A felfogóedény O 05 
ml-ekre van beosztva A felfogóedény kényelmesen 
belefér a lombik nyakába anélkül, hogy a falához 
ér, a víz felszínétől pedig 5-6 cm-re legyen az alja. 
A lombik tartalmát felfonaljuk és az anyagtól rüg
gően 1-3 órán keresztül forrásban tartjuk. A víz 
és az illóolaj gözei a hűtőben kondenzálódnak és 
a felfogóedénybe csepegnek Az illóolaj a felfogó
edény beosztott részében helyezkedik el, a víz pedig 
visszafolyik a lombikba Kihűlés után az illóolaj 
térfogatát leolvassuk és a kiinduló anyag mennyi
ségét figyelembevéve, grammtérfogat százaiékra 
kiszámítjuk 

(A VIII Szavjet Gyógyszerkönyv anyagábóL) 

Fordította: Ligeti Viktor 

A GYÓGYSZERÉSZ 

Változó vegyérték - változó vegyület 
Ir ta : Végh Antal ru . 

(I I rész) 

Az eddig felírt sorozatokban olyan elem nem 
szolgált alapul, mely elemi állapotában fém volna 
Nézzünk talán egy ilyen példát is, hátha megint 
fel tudunk ennek kapcsán eleveníteni egy-két régi 
fogalmat. Gondolok azokr a a fémekre, melyeket 
a mai kémiában savképzőknek neveznek. (Az 
elnevezés magyarázata a továbbiakból magától 
kiderül) Ebbe a csoportba tartozik napjaink két 
olyan sokat emlegetett fémje is, mint a króm és 
a mangán 

A mai ember már nem nikkelezett tárgyakat 
használ, hanem krómozottakat, mert a galvano
technikai úton készült króm- bevonat sokkal tartó-

" sabb és ezáltal szebb is A gyógyszerész azonban 
nem csak így találkozik a krómmal, hanem ismeri 
annak szép narancsvörös kristályokból álló vegyü
letét, a káliumpirokromátot (vagy másként bikro
mátot, vagy ha őszinték akarunk lenni, mai nevén 
dikromátot) is. Képlete: K2Cr 20,. Ha ennek a 
sónak megfelelő sava! keressük, a dikrómsav 
képietén keresztül a krómsavéhoz jutunk. A három 
vegyület összefüggését akkor látjuk legkönnyebben, 
ha egymás mellé írjuk képletüket : 

K2Cr20., ----+ H,Cr2ü, ---> H2Cr20, 
0 =cr-OK O·=cr-OH 
O= o~" 

"·o "-o / / 
g::cr-OK g:cr-OH 

Lényeg az, hogy a három vegyület bármelyikébe 
, ·a krómnak V l pozitív vegyértéke van és vala

mennyiben egy savnak a magját képezi a króm, 
tehát savképző 

Ismerünk azonban timsószerií krómvegyületet 
is. Ez az ammóniumszulfát és krómszulfát kettős 
sója Képlete: (H4N) 2SO,. Cr 2 (S04 ) 3 .. 24 H20 

Ha közelebbről megnézzük ebben a krómot, 
azt találjuk, hogy itt a kénsav hidrogénjeit helyet
tesíti, tehát pozitív töltésű ion, vagyis kation, 
még pedig lll pozitiv vegyértékkel : 

o=s·-o, 
0= -O__:Cr 
o=s_:__o/ 
O= -o,. 
o= s-o-cr 
O= --o/ 

Emlékszünk az analitikából, arra, hogy a 
»krómtimsó<< oldatához lúgot adva piszkos zöld 
csapadék keletkezik : 

Cr2(S0,),+6 Na OH--+ 2 Cr(OHJs+3Na2S04 

krómhidroxid. Eddig ez semmi különös nem volna .. 
A háromértékű vas (ferri ion) is így viselkedik; 
csak éppen a ferrihidroxid nem zöld, hanem vörös
barnaszínű .. A vashidroxidhoz lúgot öntve a csapa
dék meg se moccan, viszont a krómhidroxid fölös 

' 

lúg hatásár a smaragdzöldszínben simán feloldódik 
Figyeljük meg jól: a lúg hatására előbb csapadék 
keletkezett, több lúgtól viszont feloldódott Ebből 
az következik, hogy a lúg hatására keletkezett 
vegyület savként viselkedett az utólag hozzáadott 
lúggal szemben, vagyis a hidroxiljának hidrogénjét 
a lúg fém je helyettesitette 

' ' Na!OH HjO'-. NaO'._ . 
Na:OH H~O-Cr-----+Na0--Cr+3 H20 
Na!OH H O/ NaO/ 

natr kromit 

Még éidekesebb lesz a helyzet, ha a krómhidroxid 
csapadékához sósavat öntünk. Megint azonnal 
feloldódik Ismét só képződik De hogyan! Ha fel
írjuk az egyenletet, önmagáért beszél: 

'/OH 
cri-OH 

I'-OH 
------

HCI /CI 
H Cl -+ Cr-Cl+3 H20 
H Cl '._Cl 

krómklorid 

Ime, a krómhidroxid most a hidroxidjával 
lépett be a reakcióba, tehát bázisként viselkedett 
és így alkotott sót.. Méltán lehet azt kérdezni ezek 
után: a krómhidroxid sav vagy bázis? A valóság 
az, hogy mindkettő Tudományos néven amfoter 
Mindenesetre savnak is, bázisnak is egyaránt gyenge .. 
Hogy a sóképzésben savként fog-e szerepieni vagy 
bázisként, az attól függ, hogy reá mi hat, erős bázis 
vagy erős sav? (Miként a gyenge egyéniségeket 
erős egyéniség befolyásolhatja, jó és rossz, pozitív 
és negatív irányban, úgy viselkednek a kémia 
gyenge kar akt erei, az arnloterek is.) Az amfoter 
tehát erős bázissal szemben sav, viszont erős savval 
szemben bázis .. 

Térjünk azonban vissza az eredeti gondolat .. 
menetünkhöz Azt már megállapítottuk, hogy 
a króm a krómsavban, a dikrómsavban V l pozitív 
töltéssel bír és savmar adékként fordul elő ; a II l 
pozitiv töltésű krómot a nátriumkromitban a savi 
részben találtuk, a kromikloridban viszont a bázis .. 
részt alkotja; a háromértékű króm tehát amfoter .. 
Laboratóriumban előállítható a +I l króm is 
(de csak különös gondossággal tartható el, mert 
rendkívül könnyen +III krómmá oxidálódik). 
Erről a +ll krómról megállapították, hogy csak 
savként tud sót alkotni, tehát csak pozitív töltésű 
ionban fordul elő .. 

Ennyi előzmény után írjuk fel végre a króm 
vegyületeit növekvő vegyértékük sorrendjében : 

Cr 
±0 
fém 
elem 

CrCI2 

+II 
kromoklorid 

bázis 
+--

Oxidáció. .. 
Cr 2(S0,)3 K,CrO, és K,Cr,O, 

+III +VI 
kromiszulfát kal. kromát 

amfoter és dikromát (sav) 

Redukció 
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A króm, amely eredetileg fém és ennek meg
felelően +I I vegyértékével még határozottan 
bázisként viselkedik, ve gyér t ékei számának növe
kedtével veszít fémes karakterébőL Legmagasabb 
vegyértékű alakjában már csak savban, a krómsav-· 
ban vagy dikrómsavban található fel és pedig a sav 
negatív atomcsoportjában az ú.. n .. savmaradékban 

A pozitív karakter csökkenése, vegyérték 
növekedtével még szemléletesebb, ha a fenti soro
zatba az egyes vegyületek helyére a króm meg-
felelő oxidját illesztjük be. 

Cr 
±O 

Oxidáció. 
---------+ 

CrO . Cr 20 3 

+II +III 
kromooxid kromioxid 
<-·---'---:--'---:--

Redukció 

Cr03 

+VI 
krómtrioxid 

Ezt a sorozatot nézegetve könnyebben tudjuk 
elképzelni, hogy a negatív oxigén, amíg csak 
l : l arányban van (Cr O) még nem gyúri le a króm 
pozitivitását, de az l :l 5 aránynál (Cr 20 3) már 
egyensúlyt tart vele .. Ezért amfoter a kromioxid. 
Az l :3 arányban (Cr03) tehát az atomcsoport 
jellegél az erősen túlsúlyban levő oxigén határozza 
meg és ezért lesz savanhidrid a krómtrioxid .. Igy 
lett a fémkrómból, a bázisképző alakján keresztül 
egy amfoter állapot közbeiktatásával savképző 
elem. 

A mangán manapság szintén sokat szereplő 
fontos fém A gyógyszertárból ismerjük két vegyü
letét.. A hipofoszfit-szirup alkotórésze, a rózsaszíníí 
mangánklorid az egyik, a közismert sötétibolya
színű káliumpermanganát a másik lrjuk fel előbb 
a mangán kiilönböző oxidjait a mangán növekvő 
vegyértéke alapján. (Lásd l képlet.) 

A felírt sorozatban az MnO felel meg a 
MnCI2-nek, míg a KMnO,a Mn20,-ből vezethető Ie. 

A +I I és +I I I mangán tehát bázisképző, 
a +IV már amfoter A +VI és +VII vegyértékű 

savképző. A mangán esetében is világosan láthatjuk, 
hogy az eredetileg pozitív kar akt er ű elem, a fém,· 
a vegyérték növekedésével, a sok oxigén felvé
telével annyira negatív atomcsoport tagjává lett, 
hogy végezelüt is savképző lesz belőle. Ezért 
savképző fém a mangán is. 

A sorozatban csak oxidok szerepeinek s attól 
függően mondottuk rá, hogy sav vagy bázis, 
(helyesebben savanhidrid-e vagy bázisanhidrid), 
hogy vízfelvétellel mi lesz belőle, sav-e vagy bázis? 
Az oxid akkor savanhidrid, ha negatív jellegű, 
és akkor bázisanhidrid, ha jellege pozitív. Irjuk 
most fel a mangán oxidjainak sorozatát de már 
vízzel elreagáltatva. (Lásd 2. képlet.) 

A kétértékű mangán hidroxid vegyülete tehát 
csak savval alkot sót, 

/IOH HIC! /CI 2 H o Mn"- OH __!:'_CI ---+ Mn"-Cl+ ' 

A négyértékű mangán savval is, bázissal is, 
habár e vegyületek igen Iabilisek : MnCl, mangán
tett akiori d, illetve Na 2Mn03 nátriummanganit 

A hétértékű mangán oxidhidroxid vegyülete 
viszont csak lúggal alkot sót, tehát sav: 

.;to ,.;to 
KOH+HO-Mn=O-+K-0-Mn=O+H,O 

~o ~o 
káliumpermanganát 

Az elmondottak után most már nem találunk 
semmi ellentmondást abban, hogy a mangán!, 
éppen úgy mint a krómot, az egyik vegyületében 
a vegyület pozitív jellegű részében találjuk, másik 
vegy4Ietében viszont a negatív jellegű részben. 

Erdekes, hogy a nitrogén, amelynek tárgya
lásával kezdtük, annak ellenére, hogy nem fém, 
hasonlókép viselkedik A negatív I Il vegyértékű 
nitrogén vegyülete az ammónia, bázistulajdonságú, 
viszont a pozitív vegyértékű nitrogénekből a salé
tromos sav, illetőleg salétromsav vezethetők le. 

l. képlet Oxidáció. 
---.> 

Mn 
±O 
fém 

A Mn sze r epe : elem 

MnO 
+II 

manganaoxid 
bázis 

Mn20 3 

+Ill 
manganioxid 

bázis 

Mn02 

+IV 
mangándioxid 

amfoter 

Mn03 

+VI 
mangántrioxid 

sav 

Mn,O, 
+VII 

mangánheptoxid 
sav ,.._"' ___________ _ 

Redukció 

2 képlet 

Mn --+ Mn(0/1)2 --+ Mn(OH)3 --+ Mn02 H 20 --+ 
manganahidroxid manganihidroxid mangánsuperoxidhidrát 

H2Mn0, - -> HMnO, 
mangánsav hipermangánsav 
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Vezérfonal a gyakorló gyógyszerészet oktatásához 

Steril oldatok készítése 
(Folytatás ) 

A folyadék fölötti légtér (expanziós tér) kérdésében 
általában túlzásokat tapasztalunk Ene volta
képpen csak akkor van szükség, ha a légtérbe a 
sterilezendő anyagból magasabb nyomású gőzök 
vagy gázok kerülnek (pl szesz vagy natr hydro
carbonat stb. sterilezésekor j, vagy nagyobb tömegű 
(100 cm3-en felüli) folyadék sterilezésekor.. Ez 
utóbbi esetben az üveg falára már nagyobb nyomás 
nehezedik s a nyomás levezetésére mintegy puffer
ként légteret kell hagynunk. Ez a légtér azonban ne 
legyen több, rnint a folyadék 25-30%-a. Meg
jegyezzük, hogy a gyógyszeres üveg elrepedésének 
legtöbbször az az oka, hogy az üveg falán kisebb 
repedés van, vagy nem egyenletes falu, vagy általá
ban vékony falu az üveg Felhasználás előtt tehát 
gondosan ki kell válogatnunk a nehezebb, szemmel 
láthatólag egyenletes fa/vastagságú, teljesen ép üvege
ket .. Az üveg eltörésének másik oka az lehet, hogy a 
sterilizálarban egymás mellé helyezett üvegek 
összeütődnek, vagy feldőlnek Az üvegeket tehát 
valamilyen módon rögzíteni kell. Különösen fontos 
ez az ampullák sterilezésekor, amelyeket nyéllel 
ellátott, lábakon álló perfor ál t alumínium lemez
betét megfelelő nyílásaiba helyezünk 

A steril oldatok befogadására - Gyógyszer
könyvünk szerint - olyan különleges üvegből 
készült ampullákat kell használnunk, amelyek meg
tisztítva és !ef orr asztva kerülnek forgalomba, s 
amelyek ugyancsak a Gykv-ben előírt lúgassági 
próbának is megfelelnek A gyógyszeres üvegekre 
vonatkozólag nincsenek ilyen rendelkezések Gyógyszer
könyvünkben. Ismeretes, hogy a gyógyszeres üve
geink, különösen a sötétbarna színűek, de a szín
telenek is gyakran tartalmaznak főzéskor kioldódó 
alkáliákat (a zöld üvegek legkevésbé Iúgosak), 
amelyek egyes esetekben. a gyógyszert kicsapják 
vagy elbontják (pL alkaloida-sókat, adrenalin! 
stb .. ). Az egész tömegében lúgos üveget a Gykv. 
által előírt l %-os sósavas kimosás nem javítja meg, 
mert a Iúgot csak felületesen oldja ki (inkább csak a 
lúgos kimosáskor rátapadt aJkáliát oldja Ie!) Lúg
rnentes gyógyszeres üveg esetleges előírása az 
injekciós oldatokhoz gyakorlatilag kivihetetlen, 
költséges, de nem is indokolt. Azokat a gyógyszere
ket, amelyek alkáliák hatására kicsapódnak vagy 
bomlanak, megvédhetjük savanyú konzerválók 
hozzáadásával (pl. az adrenalin! natr. bisulfittal), 
vagy más esetben (pl. alkaloidákat) a Fo. No .. ren
delet által előírt nf!OOO vagy n/2000 sósav oldó
szerként való felhasználásávaL Ilyen mennyiségú 
sósavat bármely injekciós oldathoz, amely lúg 
hatására változik, az orvos külön megkérdezése 
nélkül is felhasználhatunk 

Miver az üveg, illetve a dugó a steril oldat 
elkészítésekor sok bajt okozhat, ("statim« vagy 
»periculum in mara<< rendelés esetén), azonkívül az 
eltört üveg tartalma is kárbavész Ajánlatos ezért 
is az e célra kiválogatott üvegeket sterilen, steril 

dugóval lezárva, pormentes helyen készletben tar
tani. A betegtől visszahozott üvegeket lehetőség 
szerint steril-oldatok készítéséhez ne használjuk 
fel. 

A steril-oldatok készitéséhez szükséges klilön 
eszközök · forr alólombikok az oldat készítéséhez ; 
különböző nagyságú üvegtölcsérek; millilitet es be
osztással ellátott ellenőrzött üveghengerek, vagy 
ellenőrzött mérőlombikok ; ampullák, töltéséhez 
nüretta- vagy rekordfecskendő; lezárásukhoz for
rasztólámpa; az injekciók szűréséhez steril hosszú
szálu gyflpot, vagy ú.. n. keményített, tömött szö
vetú, steri!ezett szúrőpapír (Schleicher-Schüll 525.) ; 
de legjobban megfelel az injekciós oldatok szűrésé
hez a jénai Schott-üvegszíirő, amelyet vízlégszi
vattyúval összekötve használhatunk A Schott
szűrő könnyen tisztítható cc .. H,SO, + cc. H,O,-vel 
vagy krórnkénsavval, azonkívül jól sterilezhető és 
mindig szálmentesen szűr Használata amellett 
gazdaságos is. 

Steriloldatok készítéséhez használt oldószerek · 
A qua bisdesL sterilis ; aqua d est. ; különböző zsíros 
olajok (oL helianthi, ol. sesami, ol.. amygdalae, 
paraffinliquid .. stb.) .. Az a qua bisdest használatát a 
Gykv. csak az arnpuliába zárt oldatokhoz írja elő .. 
Megjegyezzük, hogy az eddigi tapasztalatok szerint 
olyan frissen készült desztillált víz, amelynek első 
részletét elvetjük, minden vizes injekciós oldat 
készítéséhez megfelel.. 

A paraffin. Iiquidurnot ma már alig használják, 
mert belőle lassan szívódik fel a gyógyszer, más
részt a nem szervülő paraffin. Iiquid. mint idegen 
test az izmok közölt stet il, kötőszövetes gyulladást 
okozhat. A növényi olajok közül teljesen meg
felelőnek tartjuk a tisztított napraforgómag-olajat, 
sőt bizonyos tekintetben jobb, mint az import
olajok, mert általában egy évnél nem idősebb és így 
savszáma mindig alacsony. · Megállapítást nyert, 
hogy a legtöbb növényi olaj vizes kimosás és natr.. 
sulfuric. siccatummal történő víztelenítés után, ha a 
savszáma nem haladja meg a 2-t, injekciók készi
téséhez felhasználható Teljesen indokolatlan az 
ilyen olajokat szeszes vagy lúgos tisztítással sav-
talanitani (ol. desacidulatum), rnert rninimális 
szabad zsírsav semmiféle helyi reakció! nem 
vált ki. 

Olajos injekciók intravénáfan a zsírembólia ve
szélye miatt nem adhatók. lntramuscu!arisan is 
csak óvatosan, és visszaszívással meg kell győződni 
arról, hogy a tű hegye nincs-e érben. 

Injekciós oldatokat, vagy szuszpenziókat a 
formulae normales rendelet utasítása alapján gramm 
térfogat %--ra állítjuk be. Még akkor is így járunk el, 
ha az orvos magisztrális rendeléskor nem így írja 
elő.. Az orvos az injekciós oldatot milliliterekben 
(cm3-ekben) adagalj a, következésképpen a ható
anyag rnennyiségét is így számítja ki.. Ennek 
ellenére előfordul, hogy rnegszokásból az injekciót 
súlyszázalékban írja fel. Egységes elbírálás végett a 
maximális dózis túllépését mindig a gramm
térfogat %-ban elkészített oldatra vonatkoztassuk 
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Ha ezt nem tartjuk be, jelentékeny különbségek 
állhatnak elő az adag kiszámításában, pl. egy olyan 
40%-os dextrose-o!datnál, amelybe az orvos törté·· 
nelesen shophantint vagy adrenalin! rendelt. 

A st er il-oldat készliésének menete 
a) A hatóanyagokat az oldatoknál előírt módon 

forralólombikban oldjuk fel az oldószernek kb 
kétharmadával 

b) Az oldatot vattapamattallefödjük és a köz
ben elkészített szűrőn a milliúterekre beosztott 
üveghengerbe szálmentesre szúrjük A fennmaradt 
oldószerrel - a szűrőt átmosva - a szűrletet az 
előírt térfogatra kiegészítjük (A szúrők használatát 
illetőleg lásd a Gykv 77. oldalát) 

c) Ha az oldat betöltése kisebb, 1-2 ml-es 
ampullákba történik, akkor az oldatból 10%-kal 
többet készítünk, mert a rekordfecskendő légtelení
tése céljából az 1-2 cm3-es ampullákba O 1-0 2 
ml-el többet kell betöltenünk 

d) A szűrletet erős világításban, esetleg kézi 
nagyítóval gondosan megvizsgáljuk, hogy nem tar
talmaz-e szálacsokat, majd erre a célra előkészített 
üvegbe vagy ampullákba haladéktalanul betöltjük 
Az üvegeket szabályszerűen zárjuk, az ampullákat 
pedig leforrasztjuk · 

e) Ezt követően az anyag tennészelének meg .. 
felelő sterilezés! elvégezzük Fontos, hogy a sterili
zátor ba helyezett üvegekre az üveg tartalmát jelző 
tikeltel kössünk ( Összecserélés veszélye!) Az 
ampullák sterilezésekor pedig egyidejüteg mást ne 
tegyünk a sterilizálorba és a tikettet a sterilizálorra 
akasszuk rá. 

/) A sérült ampullákat .a sterilezés után ki 
kell selejtezni (lásd : Gykv 77. oldalán). 

a) A gondosan megtörölt üvegekre a címkét 
ráragasztjuk és megnézzük, hogy sterilezés közben 
nem történt-e benne olyan változás (színeződés, 
csapadékképződés stb.), amely a hatóanyag bom
lásár a mutat. Ezután »sterilezve<< vagy az aszep
tikosan készítetteknél »aszeptikusan készítve<< jel
zéssel látjuk el Ha a túltelített oldatról van szó, 
amelyből hidegen kristályok válnak ki, »használ~t 
előtt erősen fel kell rázni<< feliratot kell alkal!llazm 

A szűrésre vonatkozólag még egy gyakorlati 
tanácsot adunk Előfordul, hogy a leggondosabb 
szűrés ellenére a hosszúszálú gyapotból vagy a 
keményített papii os szűrőből 1-2 szálacska bele
kerül a szűrletbe, amit előzetes, gondos vizsgálat 
ellenére a már kiadásra kész oldatban nem vettünk 
észre. Ha az oldat már sterilezve van, nem kell 
nagyobb jelentőséget tulajdonítani ennek, mert 
néhány ilyen apróbb alaki elem még intravénás 
adagoláskor sem okoz bajt A cellulózét a nagy 
fehér vérsejtek (fagociták) mas, a vérbejutott 
idegen anyagokkal együtt eltavolítjak Súlyos hiba, 
ha á gyógyszerész túlzott aggodalmában a legtöbb
ször sürgős injekciók szűrését és sterilezését újból 
előlről kezdi. Subita expedieiur l Perrenium rn 
mara ! 

Előtordul néha, hogy csiramentes injekciok 
intravériás adaaolásakor hidegrázás, sokkszerú tüne-_ 

o k' lek (ájulás, görcsök stb) lépnek feL Ennek o at 
egyesek a vízben, vagy a felhasznált gyógyszerek-
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ben lévő, közelebbről nem ismert ti. n. •>pyrogen<< 
anyagoknak tulajdonítják Ez is lehetséges, de 
fennáll annak a lehetősége is, hogy a rekordtű 
által a vivőér belső felületére (intima) gyakorolt 
mechanikus inger, vagy más túlérzékenység (ana,, 
filaxia) váltja ki ezeket a tüneteket. Ezt bizonyít
ják a kórházak és klinikák azon tapasztalatar rs, 
hogy :1gyanabbó! a szériából származó injekciótól 
az egyik betegnél igen, másoknál meg nem tapasz
taltak ilyen tünetekeL Ebből is az következik, 
hogy ha helyesm készítjük a magisztrálisa_n felírt, 
üvegbe zárt sterrl oldatarnkat, azok egyenerteknek 
az ipar által előállított ampullázott készítmé-
nyekkel · 

Izotollia - hypertonia - hypotonia 
Izolonia ás izohydria. 

Jzotoniás oldatoknak azokat az oldatokat nevez- .. 
zük, amelyeknek ozmósisos nyomása, illetve fagyás- '-' 
pontcsökkenése ugyanolyan, mint a vérszérumé 
vagy a szövetnedveké 

A hypertoniás oldatok töményebbek, a hypoto
niás oldatok pedig hígabbak a szövetnedvnél 

A kérdéses hatóanyagoknak 100 ml vízben 
foglalt azt a mennyiségét, amely az oldatot izo
toniássá teszi, a helvét gyógyszerkönyvben meg
adott alanti képlet szerint lehet kiszámítani 

X= 
o 56 x .6 J 
-~-

x= a kérdéses anyag grammban kifejezett 
mennyisége, amelyet a gyógyszeres old~t 100 ml
éhez kell hozzáadm, hogy az rzotonras legyen. 

O 56= a vérszérum fagyáspontcsökkenés vízzel 
szemben 

D, 
1 

= a gyógyszer oldat fagyáspontcsökkenése 
vizzel szemben 

.6 
2 

= azon anyag oldatának fagyáspontcsök
kenése (l gr : !00 ml), melynek hozzáadásával 
a gyógyszeroldatot izotoniássá tesszük. (jelen 
esetben a NaCI, amelynek fagyáspontcsökkenése 
05S5°.) 

PL: l %-os Morph. H Cl oldat !00 ml-éhez 0· '75 
g Natr. chlorat.-ot, 

2%-os Morph H Cl oldat 100 ml-éhez O 60 
g Natr. chlorat-ot, 

3%-os Morph.HCI oldat IOO ml-éhez O 45 
g N atr. chiorat -ot, 

I%-os Cocain nov HCI oldat 100 ml-éhezO 69 
g Natr chlorat-ot, 

2%-os Cocain nov HCI oldat 100ml-éhez 0 51 
g Natr chlorat-ot, 

I %-os Cocain nov. HCI +5 cm3 Adrenalin 
HCL Óldat 100 ml-éhez O 61 g N atr chlorat-ot, 

2%-os Cocain nov H Cl.·+ 5 cm3 Adrenalin 
H Cl oldat lOOml-éhez O 40 g N atr chiorat -ot 

kell adnunk, hogy az oldatok izotoniásak legyenek 
Megjegyezzük, hogy az izotoniás ko,ncentráció 

kiszámításának injekciós oldatokhoz gyogyszereszr 
gyakorlat szempontjából nincs nagy jelentösé~~· 
mert az orvos az egyes oldatokat nem rzotonras 
koncentrációban rendeli, hanem elsősorban a therá· 
piás szempontokat tartja szem előtt Előfordul 
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azonban néha az, hogy az orvos a hasfal bőre alá 
infuzióban nagyobb mem:ryiségű I 26%-os CaC12·t 
vagy 4 5'7%-os dextrose-t, vagy 2"5%-os nátrium 
citrát oldatot ír elő, amelyek a vérszérummal 
izotoniásak. 

Szóbakerülhet még a hypotoniás oldatoknak 
izotonizálása NaCI-al Igy különösen a szemészek 
kezdik felismerni ennek a kérdésnek a fontosságát 
és kezdik alkalmazni a könnyfolyadékkal izotoniás 
szemcseppeket Az izotoniás szemcsepp elkészítésé
hez szükséges NaCI mennyiségének kiszámításához 
a fenti képietet használjuk, de O 56 helyett 0·80-at, 
azaz a könnyfolyadék fagyáspontcsökkenését kell 
behelyettesíteni (Néhány példa : IOÓ nlL I %-os 
atropin .. sulf oldathoz l 23 g., 1%-os cocain. 
hydrochlor.. oldathoz l· 16 gr, O 5%-os zinc. suifal 
oldathoz l gr nátrium chloratumot kell adni, 
hogy a könnyfolyadékra izotoniásak legyenek) 

. A hypotoniás injekcióknál, hacsak nem desz
' tillált vízről van szó (ami aligha fordul elő), az 

izoionizálásnak a gyógyszerészi és az orvosi gyakor
lat szempontJából nincs nagy jelentősége Igaz 
ugyan, hogy a hypotorliás oldatok az izozmózia 
helyreállítás céljából sókat vonnak el a sejtekből, 
másrészt a sejtekbe víz diffundál be és az ideg .. 
szövetekre gyakorolt inger következtében subcutan 
vagy intramuscularis adagoláskor az injekció fáj
dalmasabb lehet ; az is igaz, hogy nagyobb mennyi
ségű hypotoniás oldat, így elsősorban a desztillált 
víz a szövetekben elhalást (necrosis!), a vérben 
pedig a vörös vérsejtek feloldását (haemolysist) 
okozhatja. Ez utóbbi azonban a subcutan vagy 
intramuscularisan adott injekciós oldat kis mennyi
sége miatt nem fog bekövetkezni, intravénás adago
láskor pedig a vér a maga viszonylag nagy tömegé
vel hamarosan helyreállítja az egyensúlyt Mindez 
azonban nem zárja ki azt, hogy ha erre mód van, 
ne alkalmazzuk ezeknél a készítményeknél az izo
tonizálást (injekciós laboratóriumok általában így 
is készítik). 

A hyperiomás irrJekciós oldatok ~káros helyi 
mellékhatását konyhasó hozzáadásával 'nem tudjuk 
kiküszöbölni A hypertoniás oldatok fájdalmas és 
nekrotizáló hatásával szemben csak az orvos által 
helyesen kiválasztott gyógyszerforma és alkalmazási 
mód nyujt védelmet. Nagyobb koncentrációjú, 
tehát erősen hypertoniás oldatokat subcutan vagy 
intramuscularisan általában nem, vagy csak olajos 
oldatban injiciálhat az orvos A hypertoniás oldatok 
alkalmazásának helye a gyüjtőér Beadása különös 
elővigyázat ot és gondosságot igényel A hypertoniás 
oldat a vívőérbe lassan, esetleg egyszeri vagy két
szeri visszaszívással veszély nélkül beadható, mert 
azt a vér már a beadás alatt erősen felhigítja. 

!zotoniás-oldat elnevezés gyakorlatilag a fizi.· 
ológiás oldat fogalmával azonos. Ilyen oldatok a 
O 9%-os konyhasó oldat, a Ringer oldat és a Locke 
oldat Ezek azok a steril oldatok, amelyeket az or
vos nagyobb vérveszteség vagy vízveszteség (exsic
cosisoknál) eselén nagyobb mennyiségben intra
vénásan vagy bőr alá mint infuziót ad be a beteg
nek. Tartalmazzák részben vagy egészben azokat 
a sókat, amelyek a vérplazmában és a sejtekben 
a normális ozmotikus nyomást (izozmóziát) fenn· 

tartják, és megteremtik azt a fizikai és kémiai 
miliőt, amely a normális életfolyamatokhoz szük
séges Mindehhez azonban a natr. chlorat.. egyedül 
nem elegendő. A vérben és a szövetn'edvekben, 
valamint a sejtekben a Na-on kívül még K, Ca 
és Mg ionok is vannak, éspedig 100: 2: 2: l arány
ban. A kationoknak ezt az arányát hívjuk izoioniá
nak. A normális életfeltételekhez ezenkívül szüksé
ges még a vérnek az alkalinitása is. A vér pH-ja 
7 3-74. Ezt hívjuk izohydriának. A jelzett hármas 
fiziológiás előfeltételnek a Ringer oldat és a Locke 
oldat (Ringer+O I% dextrose) felel meg, azaz ezek 
közelitik meg legjobban a vérplazma és a szövet
nedvek kémiai és fizikai összetételét (Serum arte· 
ficiale) 

Eltérések az általános készltésr módoktól 

Adrenalin (Ton o gen, Suprarenin, Metanephrin) 
oldat. Az adrenalin · hormon akár természetes, 
akár szintetikus úton állítják elő, könnyen oxidá
lódik, vörös színú adrenochramra Az oldat az 
oxidálódás fokától függően sárga, rózsaszínű vagy 
vöröses barnaszínű lesz. Az oxidáció, illetve a szín 
intenzitása egyben a készítmény hatáscsökkenésének 
fokát is mutatja. Az oxidáció oka a levegő, amelyet 
a magasabb hőmérséklet, IF fény, de legfőképpen 
az oldat kedvezőtlen kémhatása gyorsít Ha az 
adrenalin oldatát optimális pH-ra, azaz 35-re 
állítjuk be, azonkívül redukáló konzerváló! is 
adunk hozzá, továbbá a levegőt valamilyen közöm
bős gáz (C02 vagy N) átáramoltatásával az üvegből 
kiiízzük, vagy ehelyett legalábbis kiforralt vizet 
használunk a készítéshez és a folyadék felett 
kevés légteret hagyunk, akkor az adrenalin oldato
kat 100° on 30 percig említésreméltó bomlás nélkül 
sterilezhetjük Ha az üvegből vagy ampullákból 

· a levegőt eltávolítjuk és a folyadék. felett C02 
vagy N gáz van, úgy eltarthatósága is korlátlan 

A steril adrenalin oldatokat tehát a következő
képpen készítjük : Az előzetesen jól kiforral!, 
tehát oxigénmentes desztillált víz 100 ml-ében 
O 05 g natr. bisultitot (Na HSO,) old unk, l ml n 
sósavval megsavanyítjuk (a felszabaduló kénessav 
redukál és az oldat pH-ja 3 5 lesz) és hozzáadjuk 
az adrenalin! A kívánt savanyúságat (pH-t) 
egy csepp bromphenolkékkel ellenőrizhetjük, 3 5 
pH-nál az oldat kis részlete sárga színű. Huzamosabb 
eltartás esetén a szénsavas vagy nitrogénes át
ár amoitatás feltétlenül szükséges 

Adrenalin+Cocaillum novum (Novocain, Pro
cain, Merocait stb.) oldat A cocain novum stabili
tása vizes oldatban szintén elsősorban az oldat 
pH-játál függ Ennek is a 3·5 pH az optimuma. 
A cocain. novum bomlása kisebb mértékben oxi
dáció, nagyobb részben a hydrolysis következménye 
(elszappanosodás) Az oxidálódott készítmény meg .. 
sár gu! A 3 5 pH-ás cocain novum 100°-on bomlás 
nélkül sterilizhető és hosszabb ideig eltartható. 
Itt is ajánlatos a levegőt C02 átáramoltatásával 
az üvegből kitízni A cocain. nov. oldatot tehát 
akár adrenalinnal, akár anélkül rendeli az orvos, 
az adrenalinnál leírt módon készítjük el. 

Megjegyezzük, hogy a cocain nov. semleges 
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vagy kissé alkalikus (7· 7 pH-n~!) kö_zegben mint 
helyi érzéstelenítő gyorsabi:Ja~ es. melyebben hat, 
s ezenkivül zavaró mellékhatasoktol mentes .. Tekm-· 
tettel azonban arra, hogy 7 7 pH-nál !OO•-os 
sterilezéskor már mintegy 30%-a elbomlik, az 
ilyen, NaHC03-al beállított_ oldatokat cs~~ asz~p
tikusan és csak közvetlenul a felhasznalas elott 
lehet elkészíteni s az adrenalint csak az injiciálás 
előtt lehet hozzáadni. Bármilyen előnyt jelent tehát 
hatástanilag a 7 7 pH, az oldatnak ilyen módon való 
elkészítése gyógyszertárban alig lehetséges. 

Apomorphin. hydrochl~ric. olda_t Az apomor
phin hasonlóan az adrenahnhoz, ket_ p~enol (O~) 
csoportot tartalmaz orto helyzetben_ es eppen ezer_t 
gyorsan oxidálódik Optimálls p_H-J!l 4 .. Ha s_tenl 
oldatának előállitása az adrenalinnal lent modon 
történt ez esetben l 00°-on nem bomlik A kissé 
zöldessárga készítmény még felhasználható 

Barbitursav készitmények. A natr. draethyl
barbituric és a na tr. phenylaethylbarbituric, 
amelyeket az injekciós therápiában is hasz?álnak, 
nagymértékben hőérzékenyek főzéskor draethyl
acetylcarbamidra, illetve phenylaethylace_tylcar~a
midra és nátrium carbonicumr a esnek sz et s ezer t 
oldataikat csak aszeptikus úton készíthetjük el. 
Megalhatjuk a kérdést úgy is, h?gy az aet~eres 
szeszes átnedvesítéssel 60°-on stenlezett barbrtur
sav készítményt steril üveg_ekbe, ill~tve tág ?.Yíl_ású 
steril ampullákba tesszük, ~s a~ .. oldashoz szu~se~es 
steril desztillált vizet mellekeljuk az orvos reszere. 

Cocainuru hydrochloricum-oldat A kokain 
viz~s oldatban, különösen alkáliák hatására mag~
sabb hőmérsékleten ekgoninra, methylalkoholra es 
benzoesavrabomlik A bomlás mértékére vonatkozó
lag az irodalmi adatok ellentmondék L úgmentes 
üvegben, vagy gyengén savanyú só_savas ol_datba? 
!00'-on 30 percig sterilezve a barnlas nem Jelente
keny. 

Dextrose (Saccharum uvae, Glycose) oldat. 
A dextrosenak magasabb hőmérsékleten történő 
bomlási folyamata még nincs teljesen tisztázva 
Külső jele a bomlásnak a megsötétedés és a pH
nak a csökkenése. A tapasztalat szerint 15%-nál 
kisebb töménységű dextrose oldatot autoklávban 
110-120•-on lehet sterileznL 15%-nál nagyobb 
koncentráciájú dextrose oldatokat azonban csak 
100'-on sterilezhetünk Minthogy azonban a dex
trose jó táptalaja a míkroorganizmusoknak, gyak
ran tartalmaz spórákat és pyrogen anyagokat, 
ezért a 100°-on 30 percig tartó sterilezést 24 óra 
mulva meg kell __ ismételnü~k ~lőfor_d~l, ho&y a 
dextrose injekcw akkor rs hrdegrazast (l~zat) 
okoz, ha történetesen pyrogenmentes desztillált 
vizzel készítettük Jegyezzük meg, hogy a pyrogen 
anyagok kellemetien hatás~t steril~zálással nem 
áll médunkban megszüntetnr. Ezek rdegen testek, 
melyeket az oldatból el kell távolitanunk Erre 
a célra a dextrose oldat esetében legalkalmasabb 
a carbo medicinalis Ezért ajánljuk, hogy a dextrose 
oldatot előzetesen carbo medicinalissal rázzuk 
össze, amely a pyrogen anyagokat adsorbeálja s 
azután szűrjük meg és sterilezzük 

Gelalina-oldat készítése. Az intravénás célokra 
szolgáló steril zselatin oldatok készítését csak akkor 
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vállalhatjuk el, ha autoklávv~! (!'apen fazék~a.!) 
rendelkezünk Készítése úgy tortenrk, hogy fozo
lombikban a Gyógyszerkönyv előírásainak megfe' 
lelő zselatint fiziológiás konyhasó oldatban 15 
percig duzzasztjuk, majd vízfürdön . melegitye 
feloldj uk. Ha az oldat nem. telje~e? tr~~t.a,. fnss 
tojásfehérjét keverünk hozza dwtes celJabol. A 
lombikat tölcsérrel lefedve autoklávba állítjuk és 
az esetleges tetanus spórák elpmztítása ':égett 
Jegfeljebb 15 percig 120°-on tar_tJuk_ (Tarto_sabb 
hevítés eselén csökken a glutrn vrszkozrtasa !) 
A lombikat autoklávban hagyjuk mil\daddig, amíg 
a folyadék kb .. 60'-r a !~hűl és a. ko_agulál! ~_ojásfe_hér
jét steril vattán meleg kahbralt merolombrk~a 
történő szúréssel eltávolítjuk Az oldatot steril, 
meleg fiziológi ás konyhasó oldattal , kiegészí~j_ük 
s összerázás után még me! egen arnpuliakba t~It1uk 
Az ampullákat lezárás után három __ napon at na: 
ponta 30 percig 100°-on ster1lezzuk Az utol_so ~ 
sterilezés után ajánlatos 8 napr g 37°-on term osztat- ~
ban tartani és utána baktérium koloniákra mrkro
szkóp alatt vizsgálnL 

Hexamethylentetramin .. oldat A hexamethyle_n
tetr amin vizes oldatban is gyorsan bomlik, ez ert 
hígabb oldatait. aszept~kr;s?_n, töménJ:ebb oldatart 
pedig tyndallozassal keszrt1~k A st~nlezett old~t
ban állás közben egyensúly ali be, ezert csak 24 ora 
mulva célszerű felhasználni 

Mor phinum hydrochloricum-oldatok sterilezé?e 
nem tér el a szokásostól, azaz 100'-on 30 pererg 
sterilezzük Mint minden alkaloida sónál: i!t is 
célszerű oldószerül n/2000 HCI--t hasz~al~L A 
morphin nem hőérzékeny és sem ster~lezeskor, 
sem eltartás közben nem keletkezhet benne apo
morphin.. Az orvosok által tapasztalt hánytató 
hatás oka a beteg túlérzékenys~ge, helyese~ben 
az ilyen beteg másképpen reagal a morp~rnra. 
Vannak pL betegek, akiknél a morphrn h~ves_rzgal
mat vált ki másoknál hányást vagy egyeb tunetet 
stb .. Tapas;taljuk, hogy a morphi_n oldato~, :-; 
különösen nagyobb tömegben ·-· mar ~z elkeszrtes 
után sötétebb szinűek Ez a morphrnnak olyan 
technikai szennyezése, amely annak hatását semmi
képpen sem befolyásolja .. Ugyancsak tapasztalhat-· 
juk, hogy a színtelen morph~n .. olda_tok hossza~b 
idő elteltével megsárgulnak, kesobb sarga csapadek 
válik ki belölük Ennek az oka oxidáció (oxy
dimorphin keletkezik). Amíg a ~észít!ll~n~ ~yengén 
sárga, addig a hatáscsökkenes mrmmahs, s a 
készítmény felhasználható 

Nátrium hydrocarbonicum és Ringer-qldat Ha a 
sterilezéshez használt erős falú üveget legmentesen 
elzárjuk a külvil_á_gtól, jól lekötjük ~s megfelelő 
nagyságú expanzros teret hagyun~, ugy_ ezek ~z 
oldatok magasabb hőmérs~kleten ts st_er~lezhe~ok 
jelentékenyebb bomlás nelküL Eg~r~szt aze_rt, 
mert a légtér expanziája és a C0 2 parcráh~ ~yom~sa 
megakadályozza a hydrocarbo_nat bomlas_at,_ !llas
részt a keletkezett kevés sesqmcarbonat krhuleskor 
ismét visszaalakul hydrocarbonáttá 6vakodjunk 
a még meleg oldatok összerázásá_tól l !<ihűlés után 
azonban célszerű néhányszor osszeraznr. 

( Folytatjuk J 

A GYÓGYSZERESZ 

Adatok a kenőcsök gyógyszerleadó képességéhez 
A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár 
(igazgató.· Dávid Lajos dr. egyet. ny r .. tanár) közleménye. 

Ir ta': Novák István dr. és V én J u dit 

A kenöcsök resorpciós vizsgálatával Unna és 
Frey, Buschinger, Moser és Wornli, Latzel és 
Steyskal, Winternitz és Naumann, a kenőesők 
gyógyszerleadó képességével különösen Czetsc/z
Lindenwald és Schmidt-La Baume foglalkoztak. 

. Czetsch és társai megállapították, hogy a különbözö 
zsíradékokat tartalmazó kenöcsökből a beleágya
zott kémiai anyag könnyebben, nehezebben vagy 
egyáltalán nem szívódik fel a bőrön keresztüL Pél
daként említik a salicyl-borvaselin kenőcsöt. A víz
mentes kenöcsből kevesebb, a víztartalmú kenőcs-

v ből több salicyl szivódik fel A másik kenöcs a kénes 
disznózsír és a kénes vaseiin, ahol az első kenőcsből 
több, a másodikból kevesebb kén szívódik fel 

A kenöcsök resorpciós vizsgálatával foglalkozó 
szerzők egyik csoportja a kenőcsalapanyagok fel
szívódását, másik csoportja annak ellenkezőjét 
igyekszik kisérletekkel igazolni.. Tö~!Jek között meg
említjük Unna és Frey kísérletét Ok tussból vase
linnel, továbbá tuss vizes oldatából készült víz
olaj emulsiós kenőccsel kezelték az állatokat Meg
állapították, hogy a vaselinnel készült kenöcsből 
nem, a víz-olaj emulsiós kenőcsből ellenben a tuss 
felszívódott és pedig különbözö mélyen hat?lt be a 
bőrbe. 

Minket közvetlenül a kenőcsalapanyagba be
ágyazott hatóanyagnak, közvetve a kenőcsalap
anyagnak a bőrbe, vagy a bőrön keresztül a szer-
vezethe jutása, annak mennyisége érdekelt Kísér-
leteinkhez olyan hatóanyagat kerestünk, mely 
az állati szervezetbe jutva, könnyen leolvasható, 
mennyilegesen mérhetö elváltozásokat idéz elő 
Az irodalmat áttanulmányozva, a kénsavas atro
pint választottuk kenőcskísérleteink hatóanyagául, 
mert ezt találtuk a mi kívánalmainknak legmeg
felelőbbnek DJrner' a tropinvázas vegyületeket 
subcutan es per os adagolva, a pupillatágulás és 
gyógyszeradag közölt összefüggést állapított meg 
és mennyileges mérésére eljárást dolgozott ki. Ezen 
eljárás előnye az, hogy a hatás gyorsan, pontosan, a 
kísérle! bármely pillanatában leolvasható, ellen
őrizhető .. Mivel sem az atropinra, sem más kémiai 
anyagr a adatot nem találtunk, hogy a bőrön ke
resztül mennyi szívódik fel, tájékoztató vizsgálato
kat végeztünk 

A kisérleteket fehér, mindkét nemhez tartozó 
patkányokkal végeztük. A patkány sz őr telenitett 
hátMrére, 100 g testsúlyra számítva 60 gamma 
kénsavas atropint tartalmazó 0·2 g-nyi kenőesőt 
kentünk. Több órán át figyelve a patkányokat, 
pupilla-növekedést nem észleltünk Fokozatosan 
emelve a kénsavas atropin mennyiségét, megálla
pítottuk, hogy 5000 gamma (5 mgr) kénsavas atro
pint tartalmazó kenőesőt kell 100 g-mos testsúlyú 
patkány szőrtelenitett hátbőrére kenni, hogy jól 
mérhető pupillatágulást idézzen elő 

Kísérleteinkhez felhasznalt kenöcsöket 4 soro
zatra osztottuk A soíozatokon belül a kenöcsök 
készítéséhez használtunk: gyapjúzsírt, disznó
zsírt, Ebaga kenőcsalapanyagot, vaselint, kakao
vajat, stearint, ricinus olajat, glycerint. Lyophyll 
emulgensként alkalmaztuk a Richter-féle 70%-os 
tojás lecithint, a Ciba-féle Stearin-sapamin bázist, 
steaíinsavas káliumot, tragacanthát. Lyophob 
emuigensek közül a koleszterint használtuk 

A kenács hatóanyagául, amint már fentebb 
említettük, Merck-féle kénsavas atropint és Merck
fde bázist alkalmaztunk, melyeket a kísérlet előtt 
100 C0-on szárítottunk és jól záró gumidugóval ellá
tott jenai üvegben, sötét helyen exsiccatorban tar
tottuk eL A kenőcsöket közvetlen a krsérlet előtt 
készítettük el. 

Vizsgálatainkhoz az alábbi összetéteiu kenőcs
alapanyagokat használtuk fel : 

l. Stearin krém 50% stearinsavas kálium, 17% glycerin 
és 33% víz 

2. Sapaminos stearin krém (röviden : Sa-stearin krém) 
5% sapamin bázist tartalmazó stearin krém, mely 50% 
neutrális-, lúgos- vagy savanyú vizes oldatot vesz fel. 

3. Lecithines stearin ktém (röviden: Le-stearin ktém). 
10% lecithinből és 90% stearinból készült kenőcsalapanyag 

4 .Sapaminos ricinusolaj-kakaóvaj (röviden : Sa-ri-ka) 
Holló-Novák (2) összeállította kenőcsalapanyag, mely 5% 
sapamin bázist, 47 5% ricinusolajat, 47 5% . kakaóvajat 
tartalmaz. 75% neutrális-, lúgos- vagy savany(t kémhatá&ú 
yizes oldatot vesz fel 

5. Lecithine~ ricinusolaj-kakaóvaj (röviden: Le-ri-ka) 
10% lecithint, 45% ricinusolaj, 45% kakaóvaj 

6. Lecitlzines disznózsír (röviden: Le-di) 15% lecithin 
és 85% disznózsír 

7 Sapaminos disznózsír (röviden : Sa-di). 5% sapamin 
bázis, 95% disznózsír 

8 Lecithines vasetin (röviden : le-va) 10% lecithin, 
90% vaselin 

9. Sapaminos vaselln (röviden: Sa-va) 5% sapamin 
bázis, 95% vaselin 

10. Glycerin krém (röviden: glykém) 10% búzakemé-
nyít6, 80% glycerin, 10% víz 

ll Ebaga kenőcsalapanyag (röviden : Eb ) 
12. Gyapjúzsír (röviden: Gyazs) 
13. -Koleszterin"es vaselin (röviden: Ko-va) 5% kolesz

terin, 95% vasetin 
14. Ricinusolaj-kakaóvaj (röviden: Ri-ka) 50% ricinus

olaj, 50% kakaóvaj 
15. Disznózsír (röviden: Di) 
16. Koleszterines dizsnózsír (röviden: Ko-di) 50"·~ kolesz-

terin,' 95% disznózsír -
l 7. Magyar sárga vaselin (röviden : Va) 

A felsorolt kenőcsalapanyagok kö.zül az l-ll-ig 
Iyophyll-, a 12., !3., 16. számúak lyophob-emulgenst 
tartalmaznak A 14 , 15., 17. számúak emulgenst 
nem tartalmaznak. 

Kísérleteinkhez 60--120 g súlyú, mindkét 
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nem ú, normális koszton tartott fehér patkányokat 
használtunk Egy-egy kísérlethez 5, lehetőleg egy, 
máshoz közel álló súlyú és egy anyától származó 
állatot használtunk fel. A patkányok hittbőr
szőrét 6-8 cm2 felületen bárium kéneg-péppel, 
24 órával a kísérlet előtt, eltávolítottuk, A bőrfelü
let sértetlen voltát (épségét) nagyítóval ellenőriztük 
A tájékoztató vizsgálatok alk~l~ával használt 2 5(0 

atropin sót, rlletve atropm bazrst tartalmaz~, k~no
csök helyett 5% hatóanyagat tartalmazo kenocsoket 
készítettünk, melyekből 100 g testsúlyra nem 02, 
hanem O l g kenőesőt kentünk fel a patkányok 
szőrtelenített hátbőrére Kísérleteink során ugyanis 
megállapítottuk, hogy az 5% atropint tartalmazó, 
de kevesebb súlyú kenőccsel a vizsgálatok pontosab
ban végezhetők és az eredmények könnyebben ol
vashatók le, A pupillatágulást 10 percenként 
Reichert-féle binoculáris stereoskopikus lupéval 
mértük mindaddig, míg a pupilla a maximális tágu
lást elérte, A maximális kitágulás és a normális 
pupillaméret hányadosa adta minden egyes állat
nál a pupillanagyobbodásL A kísérlethez felhasz
nált 5 állatnál észlelt pupillanagyobbodás értéké
nek középériékét fogtuk el kisérleti eredményül 
Ugyanilyen körülmények között a kísérletet újabb 
5 állattal megismételtük Az így kapott pupilla
nagyobbodás és az első kísérlettel kapott középérté
kek együttes középértéke adta az egyes kenőcsökre 
vonatkoztatott értéket A kísérletekből számított 
középértékek a kitágulás és az idő középériékéből 
adódott Az egyes kenőcsökkel nyert adatok ös~ze
hasonlításáért úgy egységesítettük, hogy a puprlla
kitágulás középériékét 100 percre számítottuk át a 
következő képlettel 

p, IDO 
K= -t·-· 

ahol a p,, a pupillanagyobbodás, t a pupilla
nagyobbodás ideje percekben, K. 100 perc alatt a 
pupilla az eredeti nagyságának hányszorosára 
növekedett meg, Az eredményeket grafikonokba 
foglaltuk össze Az A, B, C, D jelzésű grafikanak 
első >>K<< jelzésú függőleges oszlopa 0-tól 20-ig a 
maximális és normális méretű pupilla hányadosát 
jelzL A második függőleges >>E« jelzésű oszlopban a 
17 féle kenőccsel észlelt eredményeket mutatja, 
ahol a kenőcsöket számokkal jelöltük Végül a har
madik >>Csap<< jelzésű függőleges oszlop O-tól 
20-ig, 2 5 beosztást egy csoportnak véve, 8 csopor
tot állítottunk fel, azért, hogy az egyes sorozatokat, 
de az A, B, C, D sorozatokkal e1ért .. eredményeket 
könnyebben összehasonlíthassuk Osszehasonlítás 
és könnyebb áttekinthetőség kedvéért az E táb
lázatban a csoportok szemelőtt tartása mellett az 
A, B, C D sorozattal elért eredményeket tüntettük 
fel, mégpedig úgy, hogy nJinden egyes csoportban 
felsorolt kenőcsszámokkal a csoporton belül balról 
jobbra csökkenőleg jeleztük az egyes kenőcsökkel 
elért eredményeket, továbbá minden egyes csopor
ton belül a kenöcsök számából az alkalmazott l 7 
kenőesre számított %-ot is feltüntettük Az F 
grafikonban pedig ugyanezen eredményeket szem
Iéitettük 
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A kenőcsöket hatásosságuk sze ri nt 8 csoportr a 
osztottuk, a hatástalanokat O-val jelöltük· Tehát 

O .. csoportba soroltuk azokat a kenőcsöket, 
melyeknek l!K << értéke. . . . .. . . . . . . . . . . O 

L csoportba soroltuk azokat a kenőcsöket, 
melyeknek l>K<t értéke.... . . . . . . .. . .. . . . . . . . O· 1--2 5 

I I. csoportba soroltuk azokat a kenöcsöket, 
melyeknek l> I(<( értéke . . . .. ~....... 2·5-5 O 

III. csoportba soroltuk azokat a kenöcsöket, 
melyeknek »K<( értéke.... . . . . . . . . .. . ~.... . . 5 .. 0-7 5 

IV. csoportba soroltuk azokat a kenőcsöket, 
melyeknek l>I(<( értéke ................. ,. . . 7 5-lO O 

V. csoportba soroltuk azokat a kenőcs öket, 
melyeknek )}K<( értéke.... . . . . . . . . ........ to 0-12·5 

VI. csoportba soroltuk azokat a kenöcsöket, 
melyeknek '>K<< értéke ..... ·. . .. . . . . ._,_ ....... 12 .. 5-15 O 

VII.. csoportba soroltuk azokat a kenöcsöket, 
melyeknek l>K<( értéke ........................ 15·0-17 .5 

VIII. csoportba soroltuk azokat a kenőcsöket, 
melyeknek •K• értéke 175-200 

A) sorozat 

Az atropin-sót vízben oldva vittük a külön
böző kenőcsalapanyagokba oly módon, hogy a ke
nocs víztartalma 10% legyen Amrnt az >>A« jel
zésú grafikonból látható, az e sorozatba tar~ozo 
kenöcsök mind hatásosak voltak Ahg hatasos, 
valamint hatástalan kenőcs nem volt 

Közepes 
hatású 
kenöcsök 

Igen 
hatásos 
kenöcsök 
Nagyon 
hatásos 
kenőesők 
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Il. csoportba kerültek az 5,17,13,14,12. 
sz kenöcsök ... ", . 2941% 

III. csoportba kerültek a 7, 9, 8, 3, 4 
sz. kenöcsök. . . . . . . . 29 41% 

IV. csoportba kerültek a 2, ll, 15, 6 
sz. kenéícsök . . . . . 23· 52% 

V .. csoportba került a 16 sz. kenőcs 5·88% 
VI. csoportba került a - sz. kenőcs 

VII. csoportba kerültek az l, to. sz 
kenöcsök " " , , " . .. . . l 176% 

VIII csoportba kerűlt a-- sz. kenőcs 
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Amint láthatjuk, az >>A« sorozatban vizsgált 
kenöcsök 82 35% közepes, 5 88% igen hatásos, 
ll 76% nagyon hatásos volt 

A közepes kenőesők I l-ik csoportjában ta
lálunk egy olaj-víz (továbbiakban OJV), két víz
olaj (továbbiakban VJO) és két szuszpenziós 
kenőesőt A I I l-ik csoportban mind az öt kenőcs 
O/V szerkezetű volt A IV-ik csoportban három 
OJV és egy szuszpenziós kenőcs volt Osszegezve a 
közepes hatás ú kenőcsökhöz tartozó II, l I I. ós 
IV-ik csoportbelieket, 8 kenőcs OJV, 2 kenőcs V ;o, 
3 kenőcs szuszpenziós volt Igen hatásos kenöcs 
VJO, a nagyon hatásosak szintén Vlü szerkezetűek 
voltak Az >>A« sorozatban jobb eredményeket 
értünk el az O /V szerkezetű, mint a V ;o szerkezetű, 
vagy a szuszpenziós kenőcsökkeL Az >>A<< sorozatba 
tartozó kenöcsök 1--11-ig lyophyll kolloid emul
genst tartalmazó OJV szerkezetű, 12,., 13., 16. 

·.-- számú kenöcsök lyophob emulgenst tartalmazó 
V JO szerkezetű kenőcsök, a 14., 15,, 17, szám ú 
kenöcsök emulgenst nem tartalmaztak. Az >>A<< 
sorozatban az OJV szerkezetű kenőesők hatásassági 
sorrendje: stearin krém (l), --- Olykém (10), 
,_, - Sa-stearin krém (2), -- -- Eb (ll), - -· 
Le-dí (6), - - Sa-di (7), - - Sa-va (9), - -
Le-va (8), --- Le-stearinkrém (3), --Sa-ri-ka 
(4), -- Le-ri-ka (5) .. Amint láthatjuk, a sapamin 
bázis és a lecithin mint lyophyll emuigensek fokoz
zák a kenőcs vízfelvevő' képességét, illetve a vizes 
fázis diszperzitását Sapamin bázis tartalmú ke
nőccsel jobb eredményeket értünk el, mínt a 
Iecithin tartalmúakkaL Az »A<< sorozat Iyophyll 
emulgenst tartalmazó kenőcsei közül legjobb a 
stear inkrém (l) és a glycerines krém ( 10), leggyen
gébb a Le-rika (5),. 

Az >>A<< sorozat VJO szerkezetű kenőcsei hatá
sassági sorrendje: Ko-di (16), ·- -- Ko-va (13), 

/ - -- Gyazs (12) .. Leghatásosabb a Ko-va (13), 
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leggyengébb a Gyazs (12). Meg kell jegyeznünk, 
hogy az OJV szerkezetű kenőcsökből könnyebben 
szívódik fel a hatóanyag, mint a V /O szerkezetű 
kenőcsökből 

Az »A<< sorozat emulgenst nem tartalmazó, 
szuszpenziós kenőcsei hatásassági sorrendje: Di 
(15), ---Va (17), --Ri-ka (!4) .. ,Az emulgenst 
nem tartalmazó kenőesők kőzül leghatásosabb a 
Di ( 15), leggyengébb hatású a Ri-ka (!4) volt 

Az >>A« sorozat 17 kenőcsét vizsgálva leghatá
sosabbnak találtuk a stearin krémet (I), leggyen
gé bh hatásúnak a Gyazs-t (12). 

B) sorozat, 

Az atropin sót a »B« sorozatban fínoman 
elporítva kevertük a különbözó kenőcsalapanya
gokhoz A >>B« jelzésű grafikont vizsgálva, megálla
píthatjuk, hogy ezen sorozatban tartozó ker:őcsök 
közül kettő teljesen hatástalan volt Az ezen soro
zatba tartozó kenöcsök az alábbi csoportokba ke
rültek : 

Hatástalan O. csoport a 8, ll sz. kenőcsök 
kenöcsök 

1176% 

Közepes 
hatású 
kenöcsök 

IL csoport a 2, 5, 12, 13. sz. kenöcsök 23·52% 
III. csoport a 7, 16, 6, 10, 13, 17, 15. sz 

ken6csök . . . 41 l 7% 
IV. csoport a 4, 9, l, ll. sz. kenöcsök 23 52% 

A »B<< sorozatban vizsgált 17 kenőcs közül 
kettő, azaz a vizsgált kenöcsök ll "76%-ka hatás
talan volL 15 kenőcs, a kenőesők 88,3%-ka közepes 
hatású volt Ebben a sorozatban igen- és nagyon 
hatásos kenőcsöket nem találtunk A hatástalan 
kenöcsök lyophob emulgenst tartalmaztak A kö
zepes hatású kenőesők I I-ik csoportjában 3 lyo
phyll, l lyophob emulgenst, a lll-ik csoportban 3 
lyophyll --, 2 lyophob emuigen st, 2 emulgenst nem 
tartalmazott A IV-ik csoportban 3 lyophyll 
emulgenst, l emulgenst nem tartalamzott Tehát a 
közepes hatású kenöcsök között 9 lyophyll, 3 
lyophob emulgenst és 3 emulgenst nem tartalmazó 
kenőesőt találtunk 

A •B<< sorozat lyophyll emulgenst tartalmazó 
kenőesők hatásassági sorrendje: Sa-ri-ka (4), - -
Sa-va (9), -- Stearin krém (l), -- Sa-di (7), 
- - Le,.di (6), - - Glykóm (10), -- Sa
stearinkrém (2), - - Le-ri-ka (5), ;- - Lo
stearin krém (3),-- Le-va (8),- - Eb (l l) 
A >B<< sorozat lyophyll emulgenst tartalmazó kenő
csei közül legjobb a Sa-ri-ka (4), leggyengébb a 
Le-stearin krem (3), hatástalan a Le-va (8) s az 
Eb (ll)., 

A >>B« sorozat lyophob emu!genst tartalmazó 
kenöcsök hatásassági sorrendje: Ko-di (16),- -
Ko-va ( 13), -- Gyazs (12),. A »B« sorozat lyophob 
emulgenst tartalmazó kenőcsei közütleghatásosabb 
volt a Ko,.di (16), legegyengébb volt a Gyazs (12). 

A »B<< sorozat emulgenst nem tartalmazó ke
nöcsei hatásassági sorrendje: Ri-ka (14), - -
Va (17), --- Di (15). Az emulgenst nem tartal
mazó kenöcsök közül legjobb eredményt a Ri-ka 
(14), leggyengébb eredményt a Di (15)-vel értünk el. 

Összegezve a •B• sorozat kenőcseivel elért ered· 
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ményeket, leghatásosabb a Sa·-ri-ka (4), leggyen
gébb a Le-stearinkrém, hatástalan a Le-va (8) 
és az Eb (ll) kenöcsök voltak 

Összehasonlítva az "A« és >>B<< sorozat kenő
cseivel elért eredményeket, megállapítottuk, hogy 
mind az >>A<<, mind a »B<< sorozatban a vizsgált 
kenöcsök több mint 80%-a közepes hatású volt 
De addig, amíg az >>A<< sorozatnál a kenöcsök 
5 88%-a igen hatásos, ll 76%-a nagyon hatá
sos volt, a >>B« sorozatnál ilyen hatású kenőcsöket 
nem találtunk, ellenben a >>B« sorozatnál találtunk 
kenőcsöt, ami teljesen hatástalan volt. Az >>A<< soro
zatban az alkaloida só vízben oldottan, a >>B<< som
zalban az alkaloida só fínoman el porított állapotban 
volt a kenőcsalapanyagban. Unna és Fr ey, Czetsch
Lindenwald és Schmidt-La Bliume is ugyanazt 
tapasztalták Tehát kísérleteink eredménye tel
jesen megegyezik más szerzők, más anyagokkal 
elért eredményeivel és mintegy azokat alátámaszt
ják, megerősítik, nevezetesen azt, hogy a kenőesbe 
kevert vízben oldott hatóanyag könnyebben és 
jobban szívódik fel a bőrön keresztül, mintha a 
kenőcsalapanyagban fínoman porítottan csak szusz
pendálva tartalmazza. 

C) sorozat. 

A >>C<< sorozatban az alkaloida bázist, atropin 
bázist fínoman elporltottuk, vízben szuszpendálva 
kevertük a különböző kenőcsalapanyagokba. Amint 
a >>C<< jelzésű grafikon mutatja, az ezen sorozatba 
tartozó kenöcsök mind hatásosak voltak. 

Alig hatásos l. csoport a 12 sz. kenöcs 588% 
kenőcs 
Közepes 
hatás ú 
kenöcsök 

Igen 
hatásos 
kenöcsök 
Nagyon 
hatásos 
kenöcsök 

IL csoport a 14, 3, 5, l. sz kenőcsök 23 52% 
III csoport a 17, 13, 8, 2. sz kenöcsök 23 52% 
IV. csoport a 15, 16, 4, 10, 6. sz kenö-

csök . . . . . . 29 41% 
V. csoport a 9. sz kenőcs 5 .. 88% 
VI csoport a 7. sz. kenőcs 5 88% 

VII. csoport a -· sz .. kenőcs 
V I I I csoport a ll. sz. kenőcs 

A "C<< sorozatban alig hatásos a kenócsök 
5 88%-a, közepes hatás ú a kenöcsök 82 36%-a, 
igen hatásos a kenöcsök l l· 76%-a, nagyon hatásos 
a kenöcsök 5 88%·-a 

A >>C<< jelzésű sorozat lyophyll kolloid tartalmú 
OfV szerkezetű kenőcsei hatásassági ~orrendje: 
Eb (!I), - - Sa-di (7), - - Sa-va (9), - -
Sa-ri-ka (4), -- Glykém (10), - - Le-di (6), 
- -- La-va (8), -- Sa-stearin-krém (2), -
Lo-steatin-krém (3}, - - Lo-ri-ka (5), -- -
Stearinkrém (!) .. A "C« sorozat Iyophyll emuigen
sokat tartalmazó kenőcsei közül leghatásosabb az 
Eb (I l), leggyengébb a stearinkrém (l), 

A >>C<< jelzésű sorozat lyophob emulgenst tar-
talmazó V/O szerkezetű kenőcsei hatásassági sor
rendje: Ko-di (16}, -- -- Ko-va (13), - ·- Gyazs 
(12) .. Leghatásosabb a Ko-di (16}, leggyengébb ha
tású a Gyazs (12). 

A >>C<< sorozat emulgenst nem tartalmazó kenő
csei hatásassági sorrendje: Di (15},- -- Va (17), 
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- - Ri-ka ( 14),. Leghatásosabb a Di (15), leggyen
gébb a Ri-ka (14) .. 

Összegezve a "C« sorozat kenőcseivel elért 
eredményeket, leghatásosabb volt az Eb (ll), 
leggyengébb hatás ú volt a Gyazs ( 12). 

Az alig hatásos kenőcs V fO, a közepes hatásu 
kenöcsök ll-ik csoportjában l V/O, l OfV, a III-ik 
csoportjában 2 OfV, I V/O szerkezetű, l pedig 
szuszpenziós kenőcs, a IV-ik csoportban 3 OfV, . 
l VfOés egy szuszpenziös kenöcs Igen hatásos az 
V-ik és VI-ik csoportokban OfV, a nagyon hatásos 
V ll I-ik csoportban szintén OfV szerkezetű volt. 
Jobb hatást az O/V szerkezetű kenőcsökkel ér
tük el. 

Az >>A<<, >>B« és "C<< sorozattal elért eredménye
ket összehasonlítva, megállapíthatjuk, hogy az 
>>A<<, >>B<<, "C<< sorozatban a vizsgált kenöcsök több 
mint 80%-a közepes hatású volt Az »A<< és »C« 
sorozatba tartozó kenöcsök közül egynehány igen 
hatásos és nagyon hatásos volt .. Az >>A« és >>C<< soro
zatban hatástalan kenőcs nem volt A >>B<< sorozat
ban két kenőcs hatástalan volt. E hiuom sorozat 
kenöcseivel elért eredményekből az alábbi követ
keztetéseket vontuk le : a vízben oldott hatóanyag 
az OfV rendszer ú kenőcsből könnyebben és jobban 
szívódik fel, mint a vyo rendszerűbőL A vízben 
oldódó hatóanyag víz nélkül szuszpendálva a 
kenőcsalapanyagban, nehezebben szívódik feL Víz
ben nem oldódó alkaloida bázis víz jelenlétében, az 
OfV szerkezetű kenőcsből majdnem olyan jól szí
vódik fel, mint a só. 
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D) sorozat. 

A "D<< sorozatban az atropin bázist fínoman el
porítva kevertűk a kenőcsalap,anyagba Amint a 
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»D« jelzésű grafikon mutatja, az ezen sorozatba 
tartozó kenöcsök közül kettő hatástalan volt 

Hatástalan 0. csoport a 8, ll.. sz. kenöcsök . ll 76% 
kenöcsök 
Alig hatásos l. csoport a 12. sz kenőcs . 5 .. 88% 
kenőcs 
Közepes II csoport a 3, 13, 5 sz. kenöcsök 17 64% 
hatású III. csoport a 6, 14. sz. kenőcsök:... 11 .. 76% 
kenöcsök IV. csoport az 1, 17, 10, 7, 15 .. sz .. kenö-

csök .. . . . . 29 41% 
Igen V. csoport a 4, 9, 16. sz. kenöcsök 17 64% 
hatásos 
kenőesők VI. csoport a- sz kenőcs 
Nagyon VII csoport a 2 .. sz kenőcs.. 5·88% 
hatásos VII I. csoport a ·- sz. kenőcs . 
kénöcsök 

A "D<< sorozatban kenöcsök ll· 76%-a hatás
talan, 5 88% alig hatásos, 58 75% közepes hatású, 
J 7 64% igen hatásos, 5 88% nagyon hatásos volt. 

·,·. A "D« sorozat lyophyll emulgenst tartalmazó 
kenőcsei hatásassági sorrendje : Sa-stearinkrém (2), 
- -Sa-ri-ka (4), ----Sa-va (9), ---- Stearin·
krém (l),-- Glykém (10),-- Sa-di (7),-
Le-di (6), -- Le-stearinkrém (3), -- Le-ri-ka 
(5), - - Le-va (8), - - Eb (ll). A lyophyll 
emulgenst tartalmazó kenöcsök közül leghatáso
sabb volt a Sa-stearinkrém (2}, leggyengébb hatású 
volt a Le-ri-ka (5), hatástalanak voltak a Le-va 
(8) és az Eb (ll) kenőcsalapanyaggal készült 
kenőcsök. 

A >>D<< sorozat lyophob emulgenst tartalmazó 
kenöcsök sorrendje: Ko-di (16),- -· Ko-va (13), 
-- Gyazs (12) .. Leghatásosabb volt a Ko-di (16}, 
leggyengébb hatású volt a Gyazs (12)-val készült 
kenöcsök, 

A "D <l sorozat emulgenst nem tartalmazó kenö
csök hatásassági sorrendje: Va (17}, -- Di (15}, 

..i. - - Ri-ka (14) Leghatásosabb a Va (17), leg
gyengébb hatású volt a Ri-ka (14) .. 

A "D« sorozatban 2 Iyophyll emulgenst tartal
mazó kenőcs hatástalan, az alig hatásos lyophob 
emulgenst, a közepes hatású n csoportjában 2 
Iyophyll, l lyophob emulgenst tartalmaz, a l I I 
csoportban l kenőcs Iyophyll emulgenst, l kenőcs 
emulgenst nem tartalmaz, a IV. csoportban 3 
lyophyll emulgenst, 2 emulgenst nem tartalmaz 
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A közepes hatású kenöcsök emulgens szerint 
osztályozva 6 lyophyll, l lyophob emulgenst 
tartalmaz, 3 pedig emulgenst nem tartalmaz. 
Az igen hatáso·sak közül 2 lyophyll emulgenst, 
l Iyophob emulgenst tartalmaz .. Nagyon hatásos 
egy kenőcs, amely Iyophyll emulgenst tartalmaz. 

Összegezve a "D« sorozattal elért eredményeket, 
a leghatásosabbnak találtuk a Sa-stearinkrémet (2), 
leggyengébb hatásúnak a Gyazs (12}, hatástalanak 
voltak a Le-va (8) és az Eb (ll) kenőcsalap anyagat 
tartalmazó kenöcsök 

A "C« és "D« sorozat kenőcseivel elért eredmé-
nyeket összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy ad
dig amíg a "C<1 sorozatban hatástalan kenőcs nem 
volt és a kenöcsök 82 36%-a közepes hatást muta
tott, addig a "D<< sorozatban a kenöcsök 11·76%-a 
hatástalan volt és a kenőcsöknek 58· 75%-a volt 
közepes hatású A >>C<< sorozatban az igen hatásos 

l 
A c. D. 

Csoport l(énsavas Atropin Kénsavas Atropin Atropinb.ázis Atropinbázis víz nélkül szuszpen-
l vizben oldva dálva vízzel szuszpend víz nélkül szuszp 

száma) határa Ikenőcs száma l % kenőcs száma % kenőcs száma l % kenöcs sz. / o/Q__ 

o o l 8 -1 I II 76 - ls 11 l ll 76 
I. i Ol- 25 

, 
5 88 I 2 12 5 88 

l! 25-50 17,. 5, 13, 29 41 2, 5, 12, 3 
14, 12 

23 52 14, 3, 5, l 23 52 3, 13, 5 !764 

III. 50-- 75 7, 9, 8, 3, 4 294! 7, 16, 6, 10, 13, 41 17 17, 13, 8, 2 23 52 6, 14 II 76 
17, 15 

IV 7 5-100 · 2, n, 15,6 2352 4, 9, l, 14 2352 15, l 6, 4, 10,6 29 41 l, 17, 10, 7, 2941 
15 

v. 10 0-12 5 16 5·88 g 5·88 4, 9, 16 !764 
VI 125-150 7 5 88 

V ll 150-17·5 I, 10 1176 2 5·88 
VIII. 17·5-20·0 l ll 588 
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és nagyon hatásos kenöcsök a vizsgált kenöcsök 
1764%-a, a >>D<< sorozatban az igen hatásos és na· 
gyon hatásos kenöcsök a vizsgált kenöcsök 
23 52%-át teszik ki .. Ha a hatástalan kenöcsök 
ll 76%-át levonjuk az igen és nagyon hatásos 
kenöcsök 23 52%-ából, akkor a »D<< sorozat igen 
és nagyon hatásos kenőcsei ll 76%-ra. csökkennek 
le, ami a »C« sorozat 17 64%-ánál kisebb, tehát 
igazolja azt, hogy a >>C« sorozattal elért eredmények 
jobbak, mint a »D<< sorozattal elért eredmények 
Az elért eredményeket legszembetűnőbben az »F<< 
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jelzésú grafikonban láthatjuk A >>C<< és »D« sorozat 
kenőcseivel elért eredményekből ismételten meg
állapíthattuk, hogy az alkaloida bázis víztartalmú 
kenőcsből könnyebben szrvódik fel, mint a vizet 
nem tartalmazó kenőcsből 

A kisér le ti adatokat összegezve megállapítottuk, 
hogy: 

L a víztartalmú kenőcsből a hatóanyag, akár 
oldódik vízben, akár nem, könnyebben szívódik 
fel, mint azonos összetételíí, de vizet nem tartal
mazó kenőcsbőL 

2 .. Vízben oldódó vagy nem oldódó hatóanyag 
vizes közegből könnyebb és nagyobb mértékben 
felszívódik, mint víztelen közegbőL 

3. A kenőcsalapanyagban feloldott bázis, mind 
vizes, mind víztelen közegből, éppen olyan mérték
ben szívódik fel, mint az egyszeru szuszpenziós 
kenőcsből, legyen az vizes, vagy víztelen kenőcs 

4 Kísérleteink tulajdonképpeni célja a kenőcs
alapanyagok kiválogatása a hatóanyag felszívódás 
szempontjábóL A kisérleti eredmények tehát csak 
a feJszivódó hatóanyagat tartalmazó kenőcsökre 
vonatkoztatható, de elsősorban és kizárólag 
az atropin bázisra és sójára. Minden bizonnyal 
hasonló hatóanyag esetében eredményeink út
mutatásul szalgálhatnak Kétségtelen, hogy a 
kenőcsöknek más fajtái is vannak, mint fedő-, 
hűsítő stb kenőcsök, ezekre kisérleti eredménye
inket nem lehet teljes mértékben vonatkoztatni 

5. A Iyophyll emuigensek hatásossági sor
rendje a kenőcsökkel elért eredmények alapján: 
tragakantha - stearinsavas kálium - sapamin 
- lecithin - Ebaga kenőcsalapanyag. 

6 Emuigensek nélküli kenőcsalapanyagok sor
rendje: disznózsír - vaselin - ricinusolaj-kakaó
vaj 

7. A kenőesők hatásassági sorrendje az >>A<<, 
»B«, »C«, »D<< sorozatban elért eredmények közép· 
arányassága alapján: Sapamin-vaselin (O) - Glyce
rin krém (!O)-- Stearin krém (l)- Ebaga kenőcs
alapanyag (l I) - Koleszterines disznózsír (!6) -
Sapaminos disznózsír (7) - Sapaminos ricinusolaj
kakaóvaj (4) - Sapaminos stearinkrém (2) -
Disznózsír (15)- Lecithines disznózsír (6)-- Vase
Jin (17)- Koleszterines vaselin (13)- Ricinusolaj
kakaóvaj (14) - Leeitilines stearinkrém (3) -
Leeitilines úcinusolaj-kakaóvaj (5) - Leeitilines 
vasetin (8) ~. Gyapjúzsír (12) 

IRODALOM: l. Dirner Z : Archiv f experiment Path 
u Pharmacolog. !937, 4-5. 186. - 2. Holló-Novák: 
A Gyógyszerész 1949, 20, 577. - 3. Czetsch-Lindenwald 
és Schmiát·~La Baume · Salben und Salbengrundlagen. 
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A dekoktum sa ponariae célszerű előállítása 
K?zlemény a budapesti Egyetemi Gyógyszereszeli Jntézetből.. (Igazgató: Mozsonyi 
Sandor dr .. egyet ny. r. tanár.) 

h ták: Ligeti Ferenc és Kanizsai Nagy Ida dx 

»A GyógyszerésZ<< mult év november 30-i 
számában Ligeti foglalkozott a kivonatokból készít
hető dekoktumok kérdésével. Rámutatott arra, 
hogy a modern gyógyszerkönyvek, így elsősorban 
a V Il I Szavjet Gyógyszerkönyv is előtérbe helyezi 
ezeket a mindig biztos hatásértékű készítményeket, 
amelyeknek nagy előnye az is, hogy így a drog 
hatóanyaga veszteség nélkül kinyerhető Ez a szem
pont különösen külföldről importált drogok ese
tében bír gazdasági szempontból is jelentőséggel. 
Az így elkészített dekoktum minden gyógyszertár· 

',Iban azonos hatásértékű lesz, mert nincs kitéve 
a készílés sokféle hibalehetőségeinek Végül, nem 
utolsó sorban nagy előnye, hogy a beteg időveszte
ség nélkül megkaphatja a gyógyszert. Tegyük 
hozzá itt mindjárt azt is, hogy ily módon nagy 
munkamegtakarítást lehet elérni, ugyanakkor ami·· 
kor a gyógyszer minősége is jobb lesz 

Utalás történt a közleményben arra is, hogy 
. az erre irányuló kísérletes vizsgálataink befejezté-

szerészi írodalom a concentrátum szót - nagyon 
helyesen - tömény sóoldatok, törzsoldatok jelö
lésére használja. 

A kivonatok értékmeghatározása céljából meg
határoztuk azok hemolitikus indexét. Hemolitikus 
index H. i. alatt értjük a drog kivonatának azt a higí·· 
tását, amely még éppen teljes hemalizist idéz elő. 

Az eljárás azon alapszik, hogy fiziológiás 
konyhasóoldat és vér keveréke a lebegő vörös sejtek 
miatt zavaros Néhány órai állás után a vörös vér·· 
sejtek leülepednek, ilyenkor az edény alján piros 
tömeget látunk, a felette lévő folyadék pedig 
sárgás-fehér. Ha azonban, még a vérsejtek leüle·· 
pedése előtt saponint adunk a szuszpenzióhoz, 
akkor a vörösvérsejtek a szaponin mennyiségétől 
függően részben vagy egészben feloldódnak és a 
folyadék színe piros lesz. 

A vizsgálatot Kof!ler szerint végeztük. 
Az L sz .. táblázat a perkolációval készített 

extnictumok vizsgálati eredményeit mutatja 

l. SZ. T ABLÁZA I. 

1- Készítési j Készítés Vizsgálat ----------

1 arány l mód 1 ideje ideje i 
-·-. 

I l: 2 

l 
perkoláció 

l 
VI 21 x 9 ! 

Il I :2 perkoláció V ll 26 x 9 

lll l :2 ! perkoláció i x 7 x 9 
IV i !A I I I. kivonó x 7 x 9 

folyadékánaki 
utolsó része : 

vel közöljük a leggyakrabban használt dekoktum 
saponariae készítésének módját és a végzett össze

. hasonlító vizsgálat eredményét Ezt adjuk jelen 
közleményünhben 

Készítés · Felaprított saponariae radix-ot (l I!.) 
(legjobb hámozott, ferde vágásúl beszerezni és 
házilag aprítani) 70%-os szesszel átnedvesítve, 
jól záró edényben duzzasztjuk egy napig (hosszabb 
duzzasztási idő szükséges a fás szerkezet miatt) 
Ezután perkolátorba téve, íO%-os szeoszel kivon
JUk úgy, hogyegy rész gyökérből két rész kivonalot 
fogunk feL Halványsárga sz(nű, édeskés, de erősen 
karcoló ízú kivonatol kapunk, amelynek két 
súlyrésze egy súlyrész drognak felel meg 

Korábbi közleményünkben »Con centr atunH< 
szávai jelöltük ezt és a hozzá hasonló készítménye
ket, egyes külföldi gyógyszerkönyvek nyomán. 
A következőkben ettől eltérünk és a kivonat, 
extractum kifejezést fogjuk használni. Egyrészt 
azert, mert jobban megfelel a készítmény jellegé
nek (hiszen a készílés közben semmiféle sűrítés, 
koncentrálás nem történik), másrészt azért, mert 
az általunk csak most megismert Szavjet gyógy-

l Eltartva l Hi Szűrés 
l C0-·ŰTI 

l 
; 

' 
_l___ ---- ·----~--·-

25-28 co i 2500 
l 

paplr 
16-18 C' 250 0 szűrés nélkül 

' üledékkel 
2500 papi r 
1660 papír 

A legrégebben előállított extracturu készítése 
után kb Yz évvel ismét megvizsgáltuk a készít
ményeket: 

II SZ. T ABLAZAl 
--...,.----,. 

l r-:. , l , , 

l 
K té -;; l j Száraz- ll' esz1 s e.o ~ El . H . 1 ~ 

ideje 1 ~.g' 1 ta1 t as ' 1 anyag , '2 
1 > ·- ! tartalom l ~ 

' ' --! -~-! -~ -~2~sz~bahő~fz5oo ,-~ll-4-6%1o942Cl 
!!. l X 7. j I I2 i 12500 i I527% '109474 

lll ! XII. 28 ' l 12. , 1660 l 10 46% O 9236 
IV XII 28. l 12 1250 l 6 44% :O 9149 

A vizsgálatokból a következő eredményt von
hatjuk le. (!.~II táblázat). a) Hámozott és ferde 
vágású drogból (I I I aprítás) készült kivonat H 
i. -e minden esetben 2500 

b) Ez az er ték váliazatlan marad hat hónap 
után is, nem változott nyáron sem, félig telt üvegben, 
szobahőmérsékleten tartva. 

c) A kivonófolyadék utolsó részlete még min
dig magas (1660) H. j értéket mutat A drogból 
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tehát alkalmas módon még további hatóanyagat 
lehet kivonni 

d) A nem hámozott, poralakban beszerzett 
drogból azonos körülmények között előállítva 
!660 H. i, tehát jóval kisebb hatásfokú készítményt 
kapunk Ennek utolsó részlete 1250 H i. értékű, 
tehát a drog ez esetben sem volt kimerítve. 

A fenti extracturnak egyikéből, amely VL 21-én 
készült, higításakat készitettünk IO: 150 (5 g 
drog) és 5: 150 (2.5 g drog) arányban és ennek 
értékét összehasonlítottuk különböző módon kétzi
tett 5 : 150 dekoktumok értékével 

lll. SZ. TÁBLÁZAT. 

i Elő- : A , : Készítési 

-----·; állí-~~a_1_ ~any _j ----~ó Q 

l 1 1 ' . l l Ex- l 10: !50 • VIzzel h1g. 
1 trac- i (5 g drog:' 
'tumból' 150) 

II 1 5: 150 . vízzel hig 
(2 5 g 
drog: 

150) 
ll I 1 Omg- 5: 150 ! lege artis 

l ból 

Aprítás, 
szíirés 

j aprítás II., 

166 

83 3 

125 

IV 

v 

é: 150 l
szűrés vattán j 

i lege artis aprítás III., i 125 
i szűrés vattán i 
!%óráig lapritásiii.,It25 
:_főzve szabad l_ l 
' lángon kút- l 

5: !50 

VI ! 5: 150 
' vizzel 

l 

Yz óráig ! apritás II., 
85° C körül , vattán 

; kályhán pál- 1 
· litva 

125 

A I I l. sz táblázatból láthatjuk, hogy a drog
ból küiönböző módon előállított dekoktumok H. i .. -e 
megegyezik Az extraktumból előállított higítások 
pedig magasabb (L) értéket adnak a drogból 
készült dekoktumnál A kivonat higitásával, -
azonos drogmennyiség felhasználása mellett, -25%
kal magasabb hatóértékű gyógyszert nyertünk, mint 
főziés útján Mivel azonban a hemolitikus index 
pontosan arányos a bemért extractumok mennyi-
ségével, 7 5 g extractumot véve 150-re pontosan 
a drogból készült dekoktumnak megfelelő hemo
litikus indexlÍ gyógyszert nyerünk 

A készítési módok különbözősége mellett, 
a drog ugyanaz, mint amiből a l.; I L kivonat 
készült A hatóérték változást tehát nem annyira 
a főzés mödja, hanem inkább a drog hatóanyag 
értékének állandó ingadozása okozza. Ezt a tényt 
több irodalmi adat mellett Bari dr -nak >>A Gyógy
szerésZ<< Jegutóbbi számában megjelent közleménye 
is alátámasztja. 

Kísérleteinket macskavérrel végeztük el és 
összehasonlítás céljából alkalmaztunk embervért 
is. Mindkét esetben azonos értékeket kaptunk. 

A főzetek értékének összehasonlítási alapjául 
nem a drog, hanem a kivonat hemolitikus indexét 
vettük, mert a gyógyszer adagolásánál nem a 
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drogban levő, hanem a kivont hatóanyag a mérv
adó 

Készitettünk a szeszes kivonatból tiszta szapo
nint is. A higított szesszel készült kivonathoz 
frissen izzitolt nátriumszulfátot adtunk, ezzel el
vonva a vizet, töményítettük a szesztartalmat 
Ekkor kevés semleges szaponin csapódott ki 
Ezután étert adtunk hozzá, énnek hatására a sza
ponin fehér csapadék alakjában kicsapódott s a 
gyantaszerü csapadék lassan ülepedett A Jeöntött 
folyadékhoz újabb étermennyiség hozzáadására 
további szaponincsapadékot nyertünk. Az össze
gyújtölt gyantaszerü anyagat mész fölött szári
tottuk Fehér amorf port kaptunk 

Az így nyert tiszta szaponin hatásértékét 
»Merck«-féle szaponinnal hasonlítottuk össze: 

IV. SZ. I ÁBLÁZA I. 

Anyag Arány ! H i 
i 

i 150 g vizzel hány g· · 
! kell hogy a H i -e 

__E5_1egyell_ 
-----·· 

Saponin puJvis l O 05 : 250 
Saponin putvis 

1 

)>Merck<~ ! 0·05: 250 

115 : 
! 

1000 ; 

o 008742 

o 006250 

Amint a fentiekből látszik az általunk elő
állított szaponin gyengébb hatáserősségű ugyan, 
mint a »Merck«-féle szaponin, de még így is jól 
felhasználható Különösen jónak tekinthetjük az 
eredményeket akkor, ha tekintetbe vesszük az 
előállításhoz használt egyszeríi eszközöket 

Következményképpen megállapíthatjuk, hogy 
a) 70%-os szesszel készült kivonat a gyakorlat 

szempontjából állandónak tekinthető; 
b) a ki vonást tökéletessé lehet tenni, ha a 

perkaJálás-t tovább folytatjuk és az utóperkolá
tummal kezdjük az újabb drogmennyiség kivoná
sát Ez a folyamatos kitermelés temészetes előnye; 

c) kisebb hatóértékű drogból is megfelelő 
gyógyszert nyerhetünk, ha kevesebb kivanatot 
fogunk fel, viszont magasabb hatóértékíí kivo
natot megfelelően higíthatunk Beállilás útján 
tehát mindig azonos kivonatunk lesz 

összefoglalás · A régi, főzéssei késztilt dekoktum 
helyett célszerűbbnek látszik a drogból előbb szeszes 
kivanatot készíteni,. azt határozott hatóanyag
tartalomra beállítani és ezt készletben tartani. 

A készílés történhetik gyógyszertárban is, 
de a gyári üzemszeríí előállítás rentábilisabb 
A kivonat állandó, mindig azonos hatóértékben 
hosszú ideig eltartható 

A kivonatból vízzel való higitással mindig azo
nos hatóértékű gyógyszert nyerünk Az elkészített 
gyógyszer minden gyógyszertárból azonos hatás
értékben kerül ki. 

A beteg várakozás nélkül megkapja a gyógy-
szert. 

Ozemi elóállitással a kivonalot hatóértékre be
állitva 25%-os anyagmegtakaritást ér hetünk el 
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Zathurecky L Pilulák készitése vizben oldha
tatlanfolyékony lzatóanyagokból (Siovenskyj lekárnik 
!950 J an u ár ) 

A pilula alakitö és kötőanyagának alkalmaz
kodnia kell a hatóanyag természetéhez. A ható
anyagoknak egy csoportját, mely oleofil és hidrofob 
pl éterikus olajok, balzsamok, kreozot, mentol: 
valerian, A- és D-vitamin olajos oldala stb., a 
szokásos kötő- és alakító anyagokkal nem lehet 
diszperzlába vinni .. Ennek megoldására 3 réai és 
2 új metódust sorol fel a szerző. b 

l Adszorbciós metodus Itt nagy felületű 
adszorbciósképességú alakító anyagokat választunk 

\ki pl Pl v. rad Li q ui r., Rad Tarax. plv., Car bo 
Bolus, faex siccala (MgO és MgC03 ki van re
kesztve, mert guajakol származékokkal inkom
patibilis), s kötőanyagul valamely hidrogel anyagat 
pL ung .. glycerini, mucilago gummi ar. stb 

PL R p.. Creositi 3 O. 
Extr. Faecis sicc 6·0 
Faecis sicc. 3 O. 
Glycerini q .. sat ut f .. piL XXX 

2 .. Emulgáló metodus. Balzsamok és éterikus 
illó olaJok mint emuigendum ok emuigátor ok, pl : 
Gumm1 arb., Gelali na, tojássárgája segítségével 
ei_Dulzióba v!h.etők, s utána már elggyíthetj ük 
hidrofil alakilo anyaggal Az olaj, gun11ni arab. 
és víz iránya az ismert l : Y:!: 3 / 4 Ha az emulziós 
rendszerből kiválás indulna meg, kevés amiium 
trit.-t adunk hozzá adszorbesüL Emulgensnek 
kitúnő az Extr.. Mallis spi ss., mely a gyors meg
keményedés! hátráltatja 

. 3. Sűrítő metodus .. Itt az oleofil anyagat előbb 
VIaszban oldjuk, azonban az ebből készült pilulák 
változatlanul haladnak át az emésztő traktuson, 
így hatástalanok. Ezért e módszer ma már obszolét. 
... 4 .. Csepegtető metodus. Oleofil anyagat elkever
J.uk megolvasztott hidrogén-telítéssei keményített 
etolajba pL OL Arachidis hydrogenat vagy •• 
Butyr. Cac és OL Arachid .. hydrogenat. (Olv. 
pont 42:) A csepegtető edény körül van véve egy 
60°-os v1zet tartalmazó nagyobb edénnyeL A fent 
említett megolvasztott masszával_ megtöltött cse
pegtető edény cseppentője a vízzel telt edény 
parafadugóval elzárt nyílásánál a parafadugón 
keresztül van kivezetve. A cseppek belehullanak 
e~y alacsonyabb fajsúlyú szabahőmérsékletű folya
?ekba, melyben a cseppek gömbalakjukat meg
onzve megmerevednek s a folyadék alján össze
gyűlnek A pilulák nagyságát a csepegtető nyílással 
szabályozhatjuk E pilulákat azután drazsirozva 
e~pediáljuk Ha hűtőnek nagyobb fajsúlyú folya
dekat alkalmazunk, akkor a pilulák a tetején fog-
nak összegyűlni. 

5. Comprimá/ó metodus. Amylum solani, Muc. 
gummi ar., éte1 és talkum segítségével granuláljuk 
a masszát, maj d tablettázó gép két félgömbalakú 
negatívjának segítségével komprimáljuk Ezek 

gömbalakú komprimáták, vagyis tabletta pilulák, 
melyeket a valódi piluláktól a kerületen húzódó 
kiemelkedő öv különbözteti meg. Rendszerint 
bevonják őket. Ez a metodus pL Dániában igen 
elterJedt Horváth Béla 

Popov Sz .. F.. A fenolftalein mennyileges meg
határozása. (Kolicsesztvenoje opregyelenije fenolfta
Jeina) Medic promislyenoszt, 1946 6 .. sz. 25. o 

A szavjet gyógyszerkönyv elegyekben a fenol-
ftaleint úgy határoztatja meg, hogy szesszel való 
kivonás után az oldatot bepárologtatja és az 
állandó súlyig szárított maradékot leméreti 

A szerző abból a megállapításból kiindulva, 
hogy a fenolftalein brómozható, amikoris tetra
brómvegyület keletkezik, a meghatározást a bromo
metriás eljárást dolgozott ki : 

O l g fenolftalein! (pontosan mérve) 250 ml--es 
becsiszolt üvegdugós lombikban 15 ml O l n 
nátronlúgban oldunk A fukszinvörös oldathoz 
hozzáadunk 8-IO ml 05 n káliumbromát és 
5 ml 10%--os káliumbromid oldatot, majd elkeve
redés után hozzáöntünk gyorsan 20 ml 80%-os 
ecetsav és 5 ml tömény kénsavból készült elegyet. 
A lombikat jól bedugaszolva l percig rázogatjuk, 
majd hozzáadunk I g káliumjadidot és jelzőnek 
keményítő! használva a kék szín eltűntéig titráljuk 

Egyidőben ellenőrző titrálás! is végzünk ugyan
ilyen feltételek mellett, fenolftalein nélküL Fogyás
nak a különbözetet tekintjük. 

l ml O l n káliumbiomát oldat O 003977 g 
fenolftaleinnak felel meg. 

A fenti módszert fenolftalein tabletták meg
határozására is használhatjuk olyn\ódon, hogy 
l db O 5 g-os tablettát, vagy 2 db O· 25 g-osat 
20 ml O l n nátronlúgban oldunk, majd a további
akban a fenti eljá1ás szerint járunk el. 

(A referáló megjegyzése: A szerző a brómozás
hoz O 5 n káliumbromát oldatot használ valószínű
leg azért, hogy kevesebb oldatta• kelljen dolgozni. 
A számításnál azonban a 0·5 n oldatot O 1 n-ra 
kell átszámítani, hogy helyes eredményt kapjunk.) 

Ligeti Viktor 

Muszynszki A kromatografiás analizis és 
alkalmazása. (Analiza chromatograficzna i jej zas
tosowanie.) Farmacja Polska. !949 .. 11-12. 483 old. 

Orosz tudós, M .. Tsewtt 1906-ban íalálta fel 
a kromatográfiás eljárást, melyet az utolsó két 
évtizedben gyakrabban használnak a vizsgálatok
nál Ma nemcsak színes és fluoreszkáló anyagokat 
vizsgálnak ezzel a módszerrel, hanem színteleneket 
is .. Bebizonyították, hogy vegyületek adszorbciója 
következő sorrendben jön létre: 

bázis, vagy savas vegyületek, 
hidroxil-, amin-, kénvegyületek, 
aldehyd, keton, eszter-vegyületek, 
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klór származékok, 
telített szénhydrogének, 
telítetlen szénhydrogének 

A továbbiakban a szerző a kromatográfia 
technikáját ismerteti Igen fontos, hogy az adszor·· 
beáló anyag a csőben pontosan és egyenletesen 
foglaljon helyet A csőnek adszorbeáló anyaggal 
való telítését kétféle módszerrel végzik: száraz 
és vizes (A közJemény folytatódik) 

Derkowska Lola dr. 

Supníewski Kortizon mínt új gyógyszer ízúletí 
gyulladás ellen.. (Kortizon nowy lek przeciwgosc
cowy.) Parmaeja Polska 1949 11-12 486. old. 

1948-ban Hench és Kendall vizsgálatok folytán 
bebizonyították, hogy 17- hidroxi, ll· dehidro
kortikosteron gyógyító hatású az izületi gyulla·· 
dásra A legjobb eredményeket kristályos 17-
hidroxi, ll- dehidrokortikosteron-acetát adagolá
sával érték el Ringer-oldattal együtt, emulsió 
alakjában. Ennek a gyógyszernek kortizon a neve. 

Derkowska L ola dr. 

Modrzejewski A gyógyszerészi laboratórium 
fejlődésének útjai. (Dragi rozwojowe laboratorium 
aptecznego) Parmaeja Polska 1949 11-12. 
488 old. 

A szerző ismerteti a gyógyszerész laboratórium 
fejlődését Galenustól kezdve a XIX századig 

Derkowska Lola dr. 

Dyboeski · Helyi érzéstelenítő szerek toxikológia 
szempontjdbóL (Srodki miejacowo znieczulajace z 
punktu widzenia toksykologii ) Parmaeja Polska 
1949. 11-12 491. old. 

A szerző szerint a helyi érzéstelenítő szerek 
többé-kevésbbé mérgező és altató hatásúak. Köz· 
ismert kokain jó érzéstelenítő szer, de nagyon 
mérgező.. Ezért kezdtek szirítéiis útján keresni 
kevésbbé mérgező anyago!. A kísérletek folyamán 
arra a meggyőződésre jutottak, hogy az érzés
telenítő hatásnak növekedése nem párhuzamos 
a toxikus hatás növekedésével 

Derkowska Lola dr. 

Tomíéek O .. Néhány gyógyszer bromatometriás 
meghatározása. (O bromometriekém stanoveni nek
terych léciv.) Casopis Ceského Lékárnictva 1949 
4-6. sz .. 49. o. 

Számos organikus és gyógyászatilag fontos 
anyag jégecettel készült· oldatában próbálta ki a 
bromatometriás meghatározást, a titrálás! jégecet-

Ismét kapható l 

ben oldott O l n bróm· oldattal végezve Az 'idő, 
a hígítás és a hozzáadott mérőoldat mennyiségének 
a befolyását a vizsgálatr a figyelte meg .. Megadott 
sajátos körülmények között a kvantitativ meghatá
rozások elvégezhető!< Ilyen triódon meghatározta 
a szalicilsavat, nátriumsnlicilátot, rezorcinolt, nal
tolt, szalolt, timolt, anesztezint, vanillint, novo
kainkloridot, kininhidrokloridot, sztrichninnitrátot, 
kodeinfoszfátot, dialt és szomnifent A felsorolt 
anyagok 4 egyéb vegyiiletét is meghatározta 

Szepesy Angela dr. 

Kroszczynski és Kurzepa Adams venzalis 
hatásértékének meghatározása a tengerimaiacon 
Knaffl-Lenz szerínt. (Badanie farmakodynamiczne 
milka wiosennego na swinkach morskich wg Knaffi
Lenza.) Parmaeja Polska !949 11-12. szám 
497 oldal. 

Az adonis vernalis hatásérték meghatározásá" ' 
nal alkalmazták Brown által módosított Knaffi
Lenz-féle eljárást Ezzel a módszerrel igen jó 
eredményeket értek eL A kísérleti hiba +8 8% 
A kísérlethez 6· állat szükséges, egynek súlya: 
450-750 g. A kísérlet időtartama 25-35 perc. 
A kisérleti folyadék vénába történő adagolásának 
sebessége: 02 ml perc 

Derkowska Lola dr . 

.,A Gyógyszerész" április havi sajtóreferáló est
jét 6-án, pénteken este 1 / 2 7 órakor tartja Ked
vessy György dr. és Ligeti Viktor az Orvos-· 
Egészségügyi Szakszervezet V lll. kerületi cso
portjának helyiségében (VIII József-körút 26) 

Szerkesztőség: V .. , Nádor-utca z6,. leL: 127-752, rz.-t-072 

Kiadja: a Iudományos Folyóiratkic-dó N, V 

\' Szalay--u. 4· Iel.: IIZ-674 uz--68J 122-zgg, 312-545 

Magyc;r Nemzeti Bank egyszámlaszám 936515 

Felelős _szerkesztő: Székely Jenö 

Felelős kiadó: 

\ Tudományos Folyóiratkiadó N V. vtzélig<.-tzgatój<l. 

238/soz2>7 _..,_ he<~aeum Nyomda NV (Fv: Sooroni Béla) 

NOVALGIN tabl.ésinj. 
~ a régbevált fáidalomcsillapító 

~ MAGYAR PHARMA GYÓGYÁRU R. T. BUDAPEST, XIV., TELEPES-U. 53 
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V. ÉVFOLYAM. 1950. ÁPRILIS 15. l. SZÁM. 

A Salsola Richtm·i farmakognóziai ismertetése 

A gyógynövénykutatás fontosságát és ered
ményeit mi sem bizonyitja jobban, mint a Salsola 
Richteri, melynek alkaloidája, a szalszolin, másfél 
évtized óta a Szovjetúnió gyógyszerkincsében a 
legértékesebb gyógyszerel< közé került. 

A Salsola Richteri Kar a Chenopodiaceae
családhoz tartozó fácska, vagy magasabb cserje 
Közép·Azsia homoksivatagjaiban (Kara-kum és 
Kzil-kum) elszórt bokrokként vadon tenyészik 
Az ottani lakosság »cserkez<< néven ismeri és egyes 
helyeken ülteti is Mivel a homokos talajhoz jól 
alkalmazkodik, gyorsan nő és hosszú gyökereket 
ereszt, kivillóan alkalmas a futóhomok megköté· 
sére · 

Törzsének kér ge világosszürke, tejfehér ágai 
szétterülnek, rajtuk a levelek váltakozva helyez
kednek el Hengeralakú levelei a szárqomó felett 
enyhén kiszélesednek, majd elkeskenyednek, 40-
80 'mm hosszúak, fonálszer űen megnyúltak és 
hegyesek Felületük érdes 

i\ virágok szabályosak és rendszerint egyen
ként helyezkednek el a felső levelek hónaljában, 
amelyek nagymértékben túlnőnek a hártyaszerű, 
tojásdad csészeleveleken A virágtakaró öttagti, 
sziromlevelei rózsaszínúek, maid később elszín
telenednek Termése - egymagvú makkocska -
késö ősszel érik be. 

Hatóanyagai a szalszoHn és a szaiszolidill nevti 
alkaloidák főleg a növény terméseiben és virágai
ban találhaJók A levelek is tartalmaznak ugyan 
alkaloidákat, de csak igen csekély mennyiségben, 

13 

Irta : Ligeti Viktor 

mig a szár és az ágak teljesen alkaloidamentesek. 
A friss növény alkaloidatartalma O 3% 

A drogo! szolgáltató termések és virágok 
gytíjtése a virágzás utolsó fázisaiban és a termés-

1. ábra 
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