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A FONO IV. VÉNYMINTÁI SZERINT KÉSZÜLT GYÓGYSZEREK KÉMIAI 
ELLENŐRZÉSE 

BOZSAl IMRÉNÉ, DüPOZA KATALIN, KELEMENNÉ KÜTTEL ILZE, MOSONYI 
MIHALYNÉ ÉS ZÁBRÁK DÉNESNÉ 

_'\. Gyógyszerész 1955. évi 1 számában meg
indított rovat folytatásaként közöljük a Fo. No 
IV vénymintáinak kidolgozott további mód
szereit 

a) Pulvis barbamidi compositus 
Összetétele : 
Codeinum phosphoricum 0,10 g l 
Barbituralnatrium 1,2 g 
Amidazophenum 2,8 g 

10 db osztott 
porra 

A savanyú kodeiniumfoszfát meghatározása 
A porkeverékből kb .. 0,80 g-ot mérünk be 100 

ml-es Erlenmeyer-lombikba és 70 ml abszolút 
étenel kioldjuk az amidazofént A kioldás „Ephedr 
hydrochlor. - codein. hydrochlor - azophen 
el,:álasztása" e. közleményünkben leírtak szerint 
történik [ l]. 

.A. za va1 ó amidazofé11 kioldása után a vissza
maradó savanyú kodeiniumfoszfátot tartaln1azó 
vizes oldatot·- R-nátronlúggal lakmusz mellett 
meglúgosítjuk és az esetleges emulzió miatt nagy 
mennyiségű, kb 60 ml kloroformmal 5-6-szor 
kirázzuk a kodeinbázist (A kirázott utolsó részlet 
már ne adjon alkaloida-reakciót) A kloroformot 
kb. IO ml-rn lednsztilláljuk 10,00 ml 0,02n kénsavat 
adunk hozzá, a klo1ofo1m inaradékát vízfürdőn 
élűzzük, a maradékot vízcsap alatt lehűtjük, és 
I-metilvörös mellett a fölös kénsavat0,02 n nátron
luggal titráljuk 

1 ml 0,02 n kénsav 8,488 mg savanyú kodeinium
foszfátot jelez 

A savanyú kodeiniumfoszfát meghatározható 
még a foszfation alapján kolorimetriásan [2] 
A porkeverékhől bemérünk kb. 0,20 g-ot 100 ml-es 
1oncsolólombikba és 2 ml tömény kénsav- és 
hidrogénperoxiddal elroncsoljuk, ezután desztillált 
víziel 25 ml-es mérőlombikba mossuk és a jelig 
kiegészítjük. A törzsoldat lüml-cs részletét 50 ml-es 
mérőlombikba pipettázzuk. Hozzáadunk 8 ml 
10%-os kénsavat, 10 ml 0,1 n aszkorbinsavat és 
kb 1 perc mulva 10 ml 0,8%-os ammóniummolib
dát-oldatot 15 percig tartó reagáltatás után ~O ml, 
!ugró! desztillált acetont adunk hozzá. Ossze
rázzuk és 10 percn:yi időtartanrra 20 C0 -os víz
fürdőbe helyezzük Desztillált \Ízzel a jelig kiegé
szítjük. Ezután az oldatot a Pulfrich-fotométer 
1 cm-es küvettájába öntjük és az extinkcióját az 
S 57 jelz.ésű színszű1ő segítségével mérjük. 

.A kono~ntráoió-gör be alapján, a megadott kör ül
mények között leohasott cxtinkció 6,06-tal szo
rona adja az 50 ml-ben foglalt savanyú kodeinium
foszfát mennyiségét mg-ban kifejezve 

.A.2 amidazofén ·m.eghatá-rozása 
Rázótölcsér be bemérünk kb. U 20 g porkeveréket, 

hozzáadunk 20 ml vize.t--- és lakmusz mellett 
R-nátronlúggal meglugosítjuk, majd 5 x 30 ml 

kloroformmal kirázzuk a kodeinbázist és az 
amidazofént. A kloroformos részt ismert sulyú 
Erlenmeyer-lombikba szűrjük Az oldószer nagy 
részének ledesztillálása után vízfürdőn szárazra 
fúvatjuk és 100 C0 -on súlyállandóságig szárítjuk. 
Kihűlés után súly szerint mérjük 

Ha a súly szerinti meghatározással kapott 
együttes értékből levonjuk az abszolút éteres meg
határozással kapott. savanyú kodeiniumfoszfát
nak megfelelő kodcinbázis-tartalmat, megkapjuk 
az amidazofén értékét 

Eljárhatunk úgy is, hogy a súly szerint meg
mért kodeinbázist és amidazofónt vízben oldva 
(a könnyebb oldódás végett enyhén melegítjük) 
törzsoldatot készítünk és ennek aliquot részéből 
meghatározzuk az amidazofént káliumpermanga
náttal az V Magyar Gyógyszerkönyv szerint [3]. • 

Amennyiben súly szerinti meghatározást vé
gezni nem akarunk, az amidazofént meghatároz
hatjuk közvetlenül a porkeverékből, a fent emli
tett módon káliumpermanganáttal, vagy oeri
szulfattal [4] Mindkét esetben kb 0,04-0,05 g-ot 
mérünk be a porkeverékből 

1 ml 0,1 n káliumpermanganát-oldat vagy 1 ml 
0,1 n cerium(IV)szulfát-oldat 5,782 mg amidazo- , 
fént jelez. 

A barbiturálnátr ium meghatározása 

.4. kodeinbázis és az amidazofén kirázása után 
visszamaradt vízes I észt lakmusz mellett 50%-os 
kénsavval megsavanyítjuk és 6 X 25 ml éterrel 
kirázzuk a barbiturált Az éteres rázadékot ismert 
súlyú Erlenmeyer-lombikba szűrjük és a továb
biakban a font ismertetett súly szerinti meghatá-
1 ozást végezzük. 

A kapott barbitur sav-értéket átszámítjuk bar
biturálnátriumr a 

b) Pulvis theophyllini compositus 

Összetétele : 
Aelhylmorphinum 

hydrochloricum 
Theophyllimlm 
Glucosu.m 

0,lügl 10 d.b 1,0 g 
ö,O g porra 

Az etilmor finiumklorid meghatározása 

osztott 

A porkeverékból kb 1,0 g-ot mérünk be rázó
töksérbe lakmusz mellett R-nátronlúggal (óva
tosan, csak 1-2 cseppre) meglúgosítjuk, az alka
loidát kloroformmal kirázzuk és az V. :VIagyar 
(}yógyszerköny·v szerint meghatározzuk [ 5] 

1 ml 0,02 n kénsav 7,718 mg kristályos (2 H20), 
etilmorfiniumkloridot jelez 

Meghatározhatjuk még az etilmorfiniumkloridot 
a kloridion alapján ampernmctriásan [6] 

1 ml 0,01 n ezüstnitrát-oldat 3,859 mg kristályos 
(2 H 20) etilmorfiniun1klo1idot ,jelez 
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A teof1Zlin meghatáiooása 

Ebben a porkeHrékben a teofillinnek a meg
határozása az V Magyar Gyógyszerköny' eléí
itata sze1int a nagy ·mennJ--iségű glukóz iniatt ne1n 
Yolt ehégezhető A glukóz redukáló képessége foly
tán khált fém-ezüst okozta fekete szín köwt
keztében a Yégpont megállapítása lehetetlen 'olt 
_';z V Magyar Gyógyszerkönpben megadott mód
szert tehát módosítanunk kellett a köYetkezií
képpen: 

A por keverékből bemérünk 0,15 legfeljebb(!) 0,20 
g-ot 100 ml-es Erlenrneyer-lombikba Hozzáadunk 
5 ml előzően kifo11alt, de még forró desztillált 
Yizet és 1-6 1111 0,1 n nátronlúgot. R-ázogat\-a a 
porkeYerék tökéletesen oldódik ; 5 csepp fonol
Yörös (0,075 g fenolYörös + 2,32 1nl 0,1 n nát1on
lúg + ,.íz ad 100 ml) mellett annyi R-kénsarnt 
adunk hozzá, hogy egy cseppre saYanyú (sárga) 
legyen Mikrobürettából 0,1 n nátronlúgot csep
pentünk bele addig, amíg megjelenik a kifejezet
ten lila szín (Ekkor az oldat pH-ja 7 i ), 15 ml 
0,1 n ezüstnitrát-oldat hozzáadása után a csapa
dékossá 'ált (teofillin-ezüst) és megsárgult folya
dékot 0,1 n náhonlúggal a lila színig titráljuk 
A titrálást az elején célszerű gyorsan, a végpont 
közelében pedig cseppenként Yégezni 

1 ml 0,1 n nátronlúg 19,82 mg teofillint jelez 
Mcghatár ozhatjuk a teofillint még súly szer int 

is [7] A porke,crékből bemérünk rázótölcsérbe 
kb. 0,60 g-ot, 10-15 ml ,.ízben és 3-5 csepp 
10%-os náhonlúghan oldjuk .'lz oldatot I-metil
v-ö1ös 1nellett li_-kénsa\"val megsavanyítjuk (az 
á t1nc.neti szín után inég eg-y csepp) és 5 x 25 n1l 
Rasniussen-ke\rerékkel (3 té1fogat kloroform és 
1 térfogat izopropilalkohol) kirázzuk a tcofillint 
V7

attán át is111ert súlJ-ú lon1bikba szű1jük és az 
oldószer nagy részének lcdesztillálása után szá
razra fúvatjuk, majd 100 C0 -on súlyállandóságig 
szárítjuk és inér,jük 

e) Suppositoiium ad nodum 

Összetétele : 
Oleun1 cha1no1nillae 
Ephedrinum hydro-

chlo1icu1n 
Balsam11111 peru,-ianum 
Bismuthum subgallicum 
But31 u1n cacao 

III gtt 

0,
3

0 g} 10 d_b végbél-
0,30 g k, 
2,00 g upra 
q s. 

Az efedriniumklorid meghatározása 

Bemérünk 50 ml-es fözőpohárba kb 0,015-
0,02 g efedriniumkloridnak megfelelő kúpmennyi
séget kb. 0,30 g tisztított szilárd parafint adunk 
hozzá, vízfürdőben megoh asztjuk, majd 5 ml 
1 %-os sósanal kb_ 10-15 percig a vízfürdőn hagy
juk állni Ezután leemeljük, jégfürdőbe helyezzük 
és a kifagyott kúpmasszáról a sósavas •Ízes olda
tot megned,-esített Yattaszűrős tölcséren át rázó
tölcsér be juttatjuk_ Az eljárást 5 ízben ismételjük 
meg .A kirnnás befejezte után az efodriniumklorid 
tartalmú oldatot lakmusz mellett nátronlúggal 
mAglúgoRitjuk és 6 ízben 20-20 ml ótcrr·ol a:;; 
efedrinbázist kirázzuk ~i\..z éteres részeket -víz
mentes nátrimszulfáttal ellátott vattaszűrőn ke-· 

~· ~-------·~~~----------------------...... 
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Pulii8 theophyllini compo8ÚU.8 Tizsgálata II táblázat 

Bern.ért etil-1 Talált etihnorfiniun1-
n101finiu1n- I l\Ieghatározás klorid 

klorid, Í rnódja 

1 

o• g 
1 

g !o 

' 0,0J i6J 

i 
Ph. Hg y 0,01164 99,1_5 

0,0!D92 0,01972 99,00 
0,02085 

1 

0,02090 100.24 

0,00658 .A.1npc101netria 0,00660 100,30 
0,00748 0,00745 99,60 
0,01340 

! 
0,01355 JOl,12 

' 

resztül Erlenmeyer -lombikba szűrjük, majd az 
étei nagy rész ének lcdesztillálása után ismert 
mennyiségű 0,02 kénsavat adunk hozzá, és 1niután 
az éter utolsó ii-vo1nait is elűztük vízfü1 dön, a 
folyadékot lchűtjÜk és a sa,felesleget 0,02 n ná
ti onlúggal Yi8'zamé1jük 

1 ml 0,02 n kénsaY 1,03! mg cfodriniumkloridot 
jelez. 

III. táblázat 
Efed1 iniurnklorid nieghatá1 ozása Su.pposit-01 iun-1 

ad nodun1-ban 

IAz efed1iniun1I 
Be1né1t , kloridszá1ní- ! 

készítrnény i' tott 1nen11~-i- j 

g ségc, j 

g i 

0,6152 
0,6184 
0,6105 
0,6009 

0,0142; 
O,Ol4:J! 
0,014-IG 
O,OJ:l84 

Talált efed1iniun1klo1id 
a benlé1ésben 

g 

0,01385 
O,Ol:l99 
0 01380 
0.01361 

9'/,0~ 
9i,fí9 
g i.4 7 
fJ'i.83 

A bázisos brnnutgallát meghatárnzása 

I Bemérünk a kupmasszából egy nagy porcelán
tégelybe kb. 0,02 g fém-bizmutnak megfelelő kúp
mennyiséget és ÓYatosan kis lángon elégetjük. 
Az égetés befejezése után a maradékot 1 ml 
tömény salétromsavban feloldjuk, majd 1 ml tö-
1nény kénsa ,. at adv-a hozzá, az egészet kb 
250 ml vízzel 500 ml-es Erlcnmeyer-lombikba 
mossnk át, és 0,05 m komplexen III-mal titráljuk, 
0,25 g tiokarbamid és l ml 0,05%-os metilénkék= 
oldat mellett [8]. 

II A fent említett nagyságú bemérést roncsoló
lombikba juttatjuk és a kúpmasszát l ml tömény 
kénsaY, illetve tömény salétromsav és 30%-os 
tömény hidrogénpctm:id-oldat megfelelő mennyi
ségével elroncsoljuk A 10ncsolás befejezésekor a 
kénsa vgőzök megjelenéséig kell lepárolni az olda
tot .A kiváló bizmutszulfütot 1 ml tömény salétrom
savval feloldjuk és 250 ml vízzel egy 500 ml-es 
lombikba átmossuk. A továbbiakban a fentiek 
szerint járunk el 

1 ml 0,05 m komplexen III 10,45 mg fom
bizmutot jelez. 

III Az I és II alatt ismertetett módszereken 
kíYül megközelítő érték nyerhető a kúpmassza 
elégetése után Yisszamar adó· bizmutoxid súlyának 
megállapításáYal Ez azonban csak akkor végez
hető el, ha a kúpok formálására konspergáló 
anyagot (holnsz, vagy talkum) nem használtak 

Be1né1 t 
1 l\Ieghatá1ozá-s 'Ialált teofillin 

teofillin 
' ! rnódja g 
1 1 

0• g ,, 
! 1 0,02239 l\Iódosított 0,02313 

1 

103,31 
0. 03080 argento1nertiás 0,03150 

i 
102,2í 

0,02800 1nódsze1 0,02891 103,25 

0,09896 Grávimctria 0,099 i 100, i5 
0,095.36 : 0,0960 100,67 
0,08584 

1 

0,0860 100,19 

I JT. tábláza.f 
B1.z1nut meghatá1ozá.sa. Supposito1·iu1n a.d nodu.n1-ban 

I 
.~ ben1é-

, résben 'Talált biz1nut 
Beinert b. t a be1nérésben k, 't 1 lZillll 88

}
1 - szá1ní-

111enJ· ·1 tott 1 

g ni.?nnyi- g 
segcgi I 

1 1 • 

0,29:3' • 0,02225 0,02190 i 
! 0,02235 0,02259 0,2950 

o. 2950 
0,3069 
0,5270 
0,4898 

: 0,02·235 0,02249 

1 

0,02325 0,02319 
0,03992 0,04082 

1 o,o37JO , 0.0:1750 J 

01 
10 

98,43 
100,08 
100,ü:~ 
99,91 

102,25 
101,08 

I} I n1ódsze1 

i} II 1nódsze1 

l}nr inódszer 

d) Supposü01 ium theophyllini 
Thcophyllinum 2,50 

Összetétele : 
g 

But:yru1n cacao q s 10 db Yégbélkupra 

A teofillin meghatái ozása 
Kb 0,013 g teofillinnek megfelelő kupmcnnyi

séget mérünk be 300 ml-es Erlenrneyer-lombikba 
50 ml kifonalt Yizet és 5 csepp kb .. 0,1 n kénsavat 
adunk hozzá, Yalamint kb 0,30 g tisztított szilárd 
parafint Felmelegítjük, hogy a kúpmassza és a 
paiafin megohadjon és a teofillin feloldódjon 
1,5 ml fonoh örös hozzáadása után az oldatot 
kb 0,1 n kénsanal savanyina állítjuk és kiforral
juk A kiforralás befejezése után lehűtjük annyira, 
hogy a szilárd parnfinnal szilárdított kúpmassza 
kifagyjon, ezután 0,1 n nátronlúggal átmeneti 
színt állítunk be, majd 50 ml kb. 0,1 n ezüstnit
rát-oldat hozzáadása után 0,1 n nátronlúggal 
titrálunk [9] 

1 ml 0, l n nátronlúg 19,82 mg teofillint jelez 
A készítmény a szokott módon, melegen tit

rálva nem ad ,jó eredményt, mi1-„el a n1egolv-adt 
kakaóvaj elhúzódóYá teszi az átcsapást A kúp
massza jó kifagyaszthatósága érdekében tehát a 
szilárd parafin hozzáadása elengedhetetlen. 

V. táblázat. 
Suppo<;ito1 ium theophylli'ni viz<Jgálata 

Teofillin Talált teof illin Ben1ért számított 
készítn1én:y 1nennyisége 

g bernérésben 
g % g 

0,3204 0,0Gi39 0,06396 99.33 
O,il775 0.07586 0,07643 100,75 
0;2915 0,05858 0,05882 100,41 
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o) Suppositorium spasmolyticum 
Összetétele : 
Extractum belladonnae 

siccun1 
Phenobar bitur alnatiium 
Papaverinum 11ydrochlorjcum 
Amidazophenum 

0,30 g 
0,30 g 
0,60 g 
3,00 g 

Butyrum cacao q .. s 
6 dh végbélkúpra 

Az amidazofén és papaverin-bázis együttes meg
határozása 

100 ml-es főzőpohárba bemérünk a készítmény
ből annyit, hogy á visszamérésre kerülő amidazo
fén + papaverin-bázis együttes mennyisége kb 
0,08-0, 10 g legyen 10 ml kloroformot kb 
0,30 g tisztított szilárd parafint, néhány szem 
horzsakövet és 5 ml kb. 0,1 n kénsavat adunk 
hozzá és a poharat belesüllyesztjük a vízfü1 dőhe 
Amikor a kloroform nyomai is elpárologtak, ki
emeljük és jégfürdőbe helyezzük A kúpmassza 
kifagyása után az amida.zofén és papaverinium
klorid-tartalmú oldatot vattapamatos tölml"é!en 
át rázótölcsérbc szűrjük Ezt a műveletet nyolc 
ízben ismételjük meg. A kivonás befejeztével a 
kb. 40 ml térfogatú oldatot lakmusz mellett át-
1-Ugosítjuk és az ainidazofén + papa.verin-bázist 
nyolc ízben 50 ml kloroformmal kirázzuk A kloro
formos részleteket másik rázótölcsérbe juttatjuk 
és a kirázás befejezése után egy ízben lúgos \Ízzel 
,;jsszarázzuk A„ visszarázást követően a kloro
formos fiizist YÍz1nentes nát,rium~wulfá.tos vatta
szűrős tölcséren át ismert súlyú lombikba engedjük. 
A klorofmm nagy részét ledesztilláljuk, majd 
vízfürdőn elfovatjuk és a maiadékot papaverin
bázis + amidazofén) 100 C0 -on súlyállandóságig 
szárítjuk 

V I„ táblázat 
Supposi'to1 iunz 8pas1nolylicun1 viz8gálata 

(a1n1:dazofén + pa,paverin) 

1 

rlz ainidazo- 1. 

fén + papave-i 

-------

Talált a1nidazofön 
-+-- papaverin·-bázis Bemért 1 xinbázis j 

készítn1ény szán1í~o,tt ! 
g 1nenny1scge 1-----~---

I 
bc1nérésbcn I g ~o 

---~· 

o,:l084 
0,30()R 
0,987() 
0,9998 

i 
g i 

0.08li9 
0,08137 
0,2636 
0,2668 

0,081 (í 
0 08l:l 
0 .. 2662 
0,2688 

99,í7 
99,91 

100,94 
100,75 

./Í fenoba„bit-u1álnátriu1n meghatá.ro;Zása 
Kísérleteink szerint a fenobarbiturá.lnátrium a 

font jelzett összetételben kloroformban oldhatóvá 
válik, an1i lehetővé teszi, hogy az argentometriás 
meghatározást zavaró száraz belladonna-le,·él
kivonattól elkülöníthessük 

Centrifuga-edénybe kb 0,03 g fonobarbiturál
nátriumna.k 1negfelclő n1enn~yiségű kúprészlet.et 
inérünk be. és 20 n1l klorofo11nban ó'·atos 1ázogatás
sal feloldjuk, majd 1 ízben 20 pc-1(_ig, n1ajd 2 ízbe11 
10-lU percig 10-JO n1l klo1ofor1n1nal f':entri
fugáljuk .A koroformos olclatrészleteket a leüle-

pedett száraz bclladonna-ln él-kivonatról óvatosan 
dekantáljuk és Eilenmcyer-lombikba gyűjtjük 
össze. Ezt követően a kloroform nagy részét le
clesztilláljuk, maradékát pedig --oízfürdőn elfú
rntjuk A visszamaradt anyagokat 10 ml petrol
éterben és 20 ml kálilúgról desztillált alkoholban 
fololdjuk 1,5 ml 5%-os nátronlúg hozzáadása 
után pedig a fenobarbiturálnátriumot 0,1 n 
ezüstnitrát-oldattal megtitráljuk Megjegyezni kí
' ánjuk, hogy főleg a 'égpont felé cseppenként 
kell titrálni és az összerázás után a f3,zisok rl-Yálá
sát meg kell várni [10] 

1 ml O) n ezüstnitrát-olclat 25,42 mg feno
bar biturálnátriumot jelez 

VII táblázat 
Suppo.sitor íu1n "Ipasmolyticu1n vízsgála.ta 

( fenobar bitu1 ·álnátr iu1n) 
-----

1 A fenobarbi- 1 

Beniért , tu1áln:Lt1iun1 j 
Talált 

fCnobar bitu1álnátriun1 
1 , , , 1 számít.ott 

1 ceszitmeny ! n1ennyisége '---
g : a bemérésben1· 

--------

J,4954 
1'5166 
1,;:; l l 5 

1 g . 
_I __ ---' · 

0,03289 
0,03335 
0,0:J324 

g 

0,03280 
0,03350 
O,O:l80G 

% 

99, i:l 
100,63 

99,43 

Az amidazofén + fenobarbiturálnátrium és papa
veriniumklorid meghatározása 

A készítményből kb 0,15 g amidazofénben 
szá1nolt amidazofén + fenoba1bitu1álnátriurn nak 
megfelelő mennyiséget mérünk be 150 ml-es 
Erlenm~yer-lombikba Egy másik lombikba 50 ml 

<ldoroformotjuttatunk és 15 csepp jégeoetos kmcrék
indikátmt (10 tf 0,5%-os brómfenolkék, 10 tf 
0,1%-os metiltimolkék, 4 tf 0,1%-os metilénkék 
keveréke) adunk hozzá Az oldat színét 0,1 n 
perklórsavval átmeneti színre állítjuk, majd 1á
öntjük a bemé1t kúprészletre. Az oldódás után 
0,1 n pcrkló1sa> val hahány ibolya színig titrálunk, 
majd késedelem nélkül 5 ml - az említett in<li
kátorke>•erék mellett beállított - 3%-os higany
acetát-oldatot adunk hozzá és 0,02 n pe1 klór
sav \. al erős ibolya színig titr álu11k .'.\ tit1 á.lás 
gyakorlatot igényel, de g.)'01s és a pontossága 
kielégítő [ 11 J 

1 ml 0,1 n perklórsav 23,13 mg mnidazofént. 
1 ml 0.02nperklórsav1,517 mg papaveriniun1-

kl01idot jelez 

.'.'!::: a1nidazofén meghatározása 
:\z an1idazofén önmagában a készít1nén:yhcil 

kétféleképpen kh 2-3°;6 pontossággal szintén 
Jncgha tározha tó 

1. Kb. 3 ml 0,1 n perkló1sa>-fogyásnak mrg
folc!ő amidazofén-mennyiséget tartalmazó kúp
részletet Jnérünk be 100 n1l-e.s Erlen111e-yc1-lom-· 
hikba, 60 ml abszolút éte1t öntünk rá és jól össze
rázzuk t'lepedés után kiszá1ított a.nalitikai szűrő
papíron át az éte1es 1észt eg,y 1násik 101nbikba 
szűrjük _:\_ lllŰ\ tJcb:.-1_ 2 ízlitn 20-20 rnl abszolút 
éte-rrészl"'.ttel 1negis1nételjük -1.z éter ledesztillá
lása, \·alan1int nyo1nainak ,-ízfürclőn töitént elii-
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Suppositon'unz. spa.sn1olyticu117. i:iz1o1gálata ( arnidazofén 
VJII táblázat 

jenobarbitu1álnátr. ill papaVeri·n) 

1 Az amidazofén ---1- 1 

1 fenobarbitnrál-· , 
' nátriurn szán1Í-

Talált amidazofén + feno
ba1 biturálnátrinm (aniidazo

fénben kifE,jE:Z'\'e) 

.A papave
riniu1nklorid 

számított 
1

, 

Talált 
papave1iniu1nklo1id Bemért 

készítmény 
tott n10nnyisége 

a be1né1ésben 
(a1nidazofénb0n 

kifejezve) 

i mennyisége 
----- a be1nérésben 

g 

0,69(\J 
0,7752 
O,i293 
0, 7433 
0,8071 

g 

0,1592 
0,177:-{ 
0,1668 
0,1700 
0, 1846 

g 

0, 1559 
0,1753 
0,1 G56 
0,169() 
0,1838 

zése után a maradékot az a.midazofén+fCnobar
biturálnátrium és papa.veriniumkloricl megha.táro
zásánál leírt indikátm-keverékre beállított kloro
formban oldjuk és 0,1 n pe1kló1savval titráljuk 

l ml 0,1 n perkló1sav 23,13 mg amidazofent 
jelez 

Be1nért 
készít-
inóny 

g 

0,3080 
0,3035 
0,4058 
0,4192 
0,4030 
0,1278 
o, 1 :i:io 
0,l ü:J4 

J .. \· táblázat 
Suppos-itoriu111 spa.sinolyticu.m viz8gálata 

( a/1nida-zofén) 

Az a1ni-
dazofén Talált a1nidazofén számított 
n1ennyi-

sége a be-

1 

mér~sb0:_ O,' g 0 

·----

0,06886 0,0 i 154 IO:J,90 i 

0,06795 0,0 i039 103,59 

/}1 
0,08553 0,08755 102,37 módszer 
0,08836 0,09141 103,45 
0,08495 0,08 788 103,45 
0,02094 0,02765 102,04 

/}2 0,0280:3 0,02886 102,96 1nódsze1 
0,03141 0,03511 101,95 

2. Kb 0,03 g amidazofénnek megfelelő menn_yi
ségű kllprészletet 20 ml 15%-os kénsavban mele
gítéssel feloldunk, lehűtjük és 0,1 n cerium(IV)
szulfát-oldattal titráljuk [ 4] 

1 ml 0,1 n ceiium(lV)szulföt-oldat 5, i82 mg 
amidazofént jelez 

~íindkét inódszer ún. ,,alátámasztó'' -analízis
nek jól használható. 

IRODALOM 

l Boz8ai I1nréné-1l1.osonyi Jiihályné- l'ida Lász
lóné Gyógyszo1é.sz 10, 189 {l 952) - 2 Rózsa 1~ 

FornetBéla-f{eztyűs Láránd AJlergia, }\{edicina. 
kia.dás, 1961. 341 oldal, Ara.: 65,- l<""t. 

Rövid há1om é·v leforgása a.la.tt há101n könyv is 
megjelent az allergia tá.1gykö1ével foglalkozva. magyar 
szerzőktől, „ezzel is mutat,:a. az orvosok részéről meg„ 
ny-ilvánuló nagy érdeklődést e kntat.ási terület irá.nt 

-~ korábban megjelent két rnü közül az E.gyík a kuta
tással fűgla.lkozik, míg a. rnásik a nündennapi orvosi 
gyako1lat szűkebb igényeit tartotta. szE-:n1 i:!lőtt (Ez 
utóbbi a „Gyako1ló Orvos Könyvt.á1a" sénoza.tban 
inegjelent rövidebb n1ŰrE vonatkozik.) 

L'i. szerzők az általánoR 01 vosi é1·deklődéR kövct.eln1é
nveit tart.va szeJn előtt kitünő. könnyen é1thető stílus· 
bB.n foglalják össze mindazt, a.1;1it a g},akoi latot folytató 
01\ osnak tudnia kell 

o-
/o 

9'i,93 
98,87 
99.28 
99,77 
99,5 7 

g 

0,0300 
0,03:)4 
0,03145 
0,03205 
0,03480 

g 

0 .. 0300 
0,0:327 
0,03111 
0,03]] 1 
0,0336:3 

100,00 
97,90 
98,89 
97,04 
96,64 

Acta Pharm„ Hung 4, 145 (1958). 3 \T }!agyar 
Gyógyszerkönyv II "79 (1954). - 4 Rózsa P. Magyar 
Kémiai Folyóirat 59, 220 (1953) - 5 V. l\.íagyar
Gyógysze1könyv II. 65. (19.34). - G Bozsa,i 11n1éné 
Acta Pha11n Hung. 24/B. 49 (1954). - 7 Reimers „ 

Dansk Tidsskrift for Farmaci 9, 11 (19:~5) - 8. Boz.sai 
I1nréné, Dupczo Ka.ta1in, Kelem-enné J{üttel Ilze, ."?1-fo.sonyi 
_i_lfihályné és Zábrák Dénesné, Gyógyszerészet '.-:, 141 
(1959) - 9. V. l\.fagyar Gyógysze1könyv II 521. 
(1954). - 10. Szaholcs La.jo_s;ié és Vastagh Gábor: 
Acta Pha.rm Hung. 27 113 (1957). - 11. Posgayné 
J{or'Úc'i Edit. Gyógyszerészet J, 225 (l 960). -

PE3JOME 

npOllO.il)l{CHHCM CBOHX paHblllHX COOÓll{eHHií, aBIOpbI 
Bbrpa60T3JIH Meron. 1(0Jll1YeCrBeHHOrO aHaJIH3a ABYX C;lü)E(
HLIX nopOWOK (<floccflar KOJleHHa, ttarpHl1 JIYMHHana, rr11pa
j\tJ1AOH 11 r11,u;pOX.'lűpH,ll; 3Tl1JIM0p<Ji11na, rcoQJHJIJIHH, fJIIO
H:os), 'I31( :a<e nar.:: Ipcx nperrapa10B B CBClJ:aX {llCi1CIBY
lOll{Ce cpe,J:\C1BO l{ÜI'üphIX: I'H,r:t;pOXJIOpI-1;.:i; 3cf>e)l,pI-1Ha H 
6113MYICY6ra.H.Jlar; C~'Xhll18KC1paxr6e,'JJ13llOHHbf, Hµ'IPHIÍ 
JIYMHHarra, fH)lpOXJIOPHJl nananepHHa, n11paMHil,OH, J'CO·
$HJTJ111H). ÜHH ,uaJOI IIO)lpü6HblC npe,a;n11caH11~ aHa.JI11r11-
llCCl(l1X MCI'O[lOB H TaÓ.JIHIJ;LI HCMOHCTpHpYKlll{HC IOYHOCTJO, 

ZUSAMMEKF ASSUNG 

.-\_ls :Fo1tsctzung hüherer E:Jinschlagigen A1beiten 
vverden in diesem A_nfsitz guantitative Untersuchungs
n1cthoden für Z\vei Pulvergemische (\VitkstoffE:: J{odein·
phosphat, Barbitalnat1ilun, Amidopy1in bz\v. Aethyl-
1no1phynhydrochlorid, \\Tisn1utsubgallat nebst Glukose) 
und drei zusarnn1engt::setzte Ztipfchen (\\iirkst.offe : 
Ephedrinhydrochlo1id„ \:Vünnut.snbgallat; Belladonna
Auszng, Phcnobar bitalnat1iun1, Papa.verinhyd1 oohlo1id, 
A1nidopy1in; Theophyllin) 1nitgcteilt 

.Ausfüluliche Vo1sch1íften der \ 1e1fah1en und Ta.bel
len zu1n Be\veis der Genauigkeit sind a.ngeführt 

(Országos Közegészségügyi Intézet Kémiai osz
tály Badapest JX, Gyáli u 2-6) 

Érkezett: 1962. V 17 

A„ lUŰ jól á.tifJkinthető, tl.Z elméleti rész elsőso1 ban a 
legfontosabb adatok felso1olására szo1ítko7.ik, á.llást 
foglalva a vitatott kérdésekben (im1nunitá.s és allergia, 
an antigének in1munokémiája stb.). 

__ ..._klinikai iész a szerzők na.g:y n1últú és hosszú gyakor
la.tá.nak, n1Egfig)'E'léseiknek megfelelően na.gy irodalmi 
anyag felsorolásáya] 1nuta.tják be megfigyeléseiket. 

A szerzők bőségesen foglalkoznak az allergiás beteg
ségek gyógyszereléséve1 is, így többek között a kalcium 
terápiával, valamint a ma.gisztrálisan elkészíthető 
készít.1nénveknek is bő terEt szentE1nek 

A. kón;\;V nBgy segítséget jElEnt ügy az orvosnak, 
n1int a gyógyszerésznek az allergia problé1na inegisn1cré
sében, tai:uhnánvozásában, és a kutatá.sban 

' Dr Gonda Isli•á n 
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