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q}y6gyszerészellörléneli közlen1ények 
Gyógyszerészet 21, 425-426 19''7 

Analitikus módszerek alkalmazása régi gyógyszerek azonosítására 

A régi gyógyszerköny>ekben (Dispensat01ia, Pha1-
macopeae) említett gyógyszerek hatékonyságának 
a ·vizsgálata ne1n is olyan régen füglalkoztatja. az 
orvos- és gyógyszerésztörténészeket l\1int 01 ';·osok, 
gyógyszerészek, kémikusok vagy orvostörténészek 
mai szemlélettel foglalkoznak a kérdéssel Az 
orvost a gyógyszer hatása érdekli, tekintettel az 
illető gyógyszerrel kapcsolatban a régi gyógyszer
könyvben einlített „vires''-1e és „in<licationes"-re 
A „vires" szó a gyógyszer általános hg..tékonyságá1a 
vonatkozott. Voltak pl sudorifera-izzasztó; const
ringentia-összehúzó; antispasffiatica-gö1csoldó stb. 
gyógyszerek Az indivatio azt jelölte meg, hogy 
milyen betegségek ellen basznál a gyógyszei (epe-, 
vesekövek, epilepszia stb ). A gyógyszerészt a 
gyógyszerben foglalt anyagok farmakodinamikai 
hatása, külön és együttes alkalmazásukban őt és 
a ké1nikust a gyóg,yszer ké1niai összetétele érdekli 
Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálata és annak ered-
1nénye közelebb hozza a kutatót a n1odern orvos
történet egyik alapvett) p1oblé111ájának megoldásá
hoz: hatékony volt-e a régi idők terápiája? illetve 
adott esetben közömbös hatású vagy éppen hogy 
káros? 

Az utolsó évtizedben Schneider, Wolfgang pro
tesszo1, a braunschweigi gyógyszertö1ténet-i intézet 
vezetője és Jnunkatársai a.z analitikus 111ódszerből 
kiindulva kísérelték 111cg - laho1atóriun1i úton -·~ 
a··-problénYa 111egköze1ítését YlT:iet;s·cfi.oi·ek, 11 ti bei l 
gyógyszerésztörténész- egyébként a J1-,a1 b\verke 
Hoechst AG (egykori Meister Lucius és 1~1 üning 
művek) főgyógyszerésze - l~H35-ben a Ne111zctközi 
Gyógyszerésztörténeti Tán'iaság londoni kongresz
szusán vetette fel a ga.lenikus és rnodern analitikus 
módszerek felhasználás] lehetőségét n1int g.}ógy
szerésztörténeti pr oJJlén1át [ 1] r,r·ittsr:ltc;J ek egy
úttal gyakorlati példák alapján Yázolta, hogyan 
fejlődött ki a hiv-atalos gyógyszerkincs Tlaler.Z.us 
Goidus diszpenzatóriun1ától {NüJnbeig, 1547) a 
jelenkorig. "i\_z athéni 1967-es kong1"CRRzuson ugyan
azon kutató egyéni példa kapcsán 111utatta be az 
analitikus Inódszert; az Oleun1 de lateribus {„tégla
olaj") történet] fejlödését vázolta és a gyógyszer 
laboratóriumi, galenikus-történeti szintézis1ól 
számolt be [2] Kellemetlen szagú oiaj keletkezett, 
an1elyet a legn1odernebb n1ódRzerek segítség6í.0 el 
analizált. A sZintézis ered1nényét a legúja,bb n1öd
sze1ekkel vizsgálta ineg Rpektron1éte1rel ionizáló 
sugárzású színképeket \iett f61 a korpuszkufo111ok 
vagy kvantu1nok gyakoriságának Jneghatározása 
céljából, majd megállapította gázkromatogiamju
kat, azaz a gáznen1ű és fülyékony összetevőket 
gőzök alakjában egymástól eh á]asztotta Leg
érdekesebbnek a. k101natog1 an1 111utatkozott, n1ely 
közel 30 komponenst mutatott ki 

Iia11na.d ízben lVietschorek a.z 1B69.- évi luxen1-
burgi kongresszuson já1ult hozzá értékes adatok
kal a módszer használhatóságának a kér·déséhez 
[3] Az analitikus 1nódszc1 segítségével számos, 
régi gyógysze1tá1bó] és 111ltzeun1i részlegekből 
szá1n1azó prepa1átu1not azonosított a „l:>ulveres 
con1positi" csoportjából. Ezek olyan készítn1ények 
voltak, amelyeket többféle, pm alakú szubsztanciá
ból kevertek össze I„ehetettek ásványj, ]{én1ia.i, 
állati vagy növényi eredetűek. Hogy 1niért 'rálasz
totta ki éppen e porokat, érdekesen indokolja meg. 
A régóta közkedvelt, mert könnyen elkészíthető 
po1ok n1indenko1 a gyógyszerkincs tekintélyes 
részét képezték 1G50-l 7 50 között - Wietschore/: 
,,kérniatria utáni időszaknak'' (,,Nacl1che1niatrie'') 
nevezi ezt az időszakot - észrevehetően n1eg
szapo1odott a számuk, an1it ko1n1nerciális ok:okkal 
is n1eg lehet indokolni A ko1nponenseket és a.z 
elnevezéseket állandóan változtatták:, de farn1a
kológiailag újat nem te1emtettek Amidőn a tab
lettázógépeket alkalmazni kezdték, a porok ki
szorultak a gyógyszertárakból Viszont újabban 
- a töltőgépek elterjedése óta - a porok ismét 
vetélvtársai lettek a tablettáknak, sőt sok elil
nyük. nyilvánvaló (pl. nem kell granulálni.) Ezért 
fordult Hl ietscho; ek érdeklődése els{5sor ban a IH)IOk 

f61é l\fi,. el az új készítési n1ódok új technikát is 
igényelnek, egyúttal a gyóg:yszerésztörténész ré
szére is új, fejlú<lésképc.s lehetőség 11Jílt n1og -
fejezi be esz111efuttatását ffliefschotek - a gyógy
szertechnikai n1ódszerekkel való kutatás, 

H7·ict.~chorek elsőnek egy l\iagisteriun1ot analizált, 
különös tekintettel arra, hogy a ~fagisteriun1 
fogaln1a sokféle inagya1ázatot engedélyez. Előszö1 
a Thiagiste1iun1 cranii hun1ani (en1be1i koponyál>ól 
készített inagisztérlun1) n1odcrn eszközökkel való 
előállítását végezte el.. Dur,:;-a szc111ű porrá tört, 
salétron1sa;'i;-val átned\iesített en1be1i ko1}onya
csontot ecettel leöntött. Néhány i1a,p 111úlva elő
állíto'Ltn a l\Iagiste1 iun1ot kénsa·v segítségével, 
len1osta v·ízzel és szárította. Az analízis azután a 
követkczó e1-edn1ényt n1uta.tta: 28,2°fo C'a; 54,l 01~ 
SO,; 21 ,9'~{, H 20; 0,9% PO,; km és K 

Ebből kisián1ította tar tal111át: 97 ,0°fu i11ész
szulfát és 2 H/) A maradék mészfoszfát, 0,6% 
n1ésszel, o,nr~~ 1)()4-tel és l,G<j-~ \ ízzc_l 

Ezt az c1 ed111ényt egy 17. századbeli tábori 
gyógyszertárLan fenn1na1adt l\ifagisteriun1 cranii 
hun1ani analízisével hasonlította össze. Az ar1alízis 
a következ{j összete\,(-)ket 1nutatta ki: 3.5,62~,;i 
Ca; 28,30% 1>2üfi; 7 ,G 0fo H 20; 28,4~/o szerves 
anyag 

.Az összehasonlításból kö\.etkezik, hogy ebben 
az esetben nen1 a.z igaz Magisteriun1 cranii l1un1a-
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niról van szó, hanem csak csonthan1uról, és ha az 
összetevőket összehasonlítjuk a cso11tok átlagos 
összetevéíi-~;el, feltűnő n1egegyezést mutatnak 

l\:fásik kísérlete egy ásványi gyógyszerre vo
natkozott: a La pis 111edicamentosus Crolliire 
A.z analízis ered1uénye n1ege1ősítette, a.zt hogy a 
szignálás helyes volt, csak az előírt ecetsavat nem 
lehetett kimutatni. Ezt a jelenséget Wi.et";horelc 
az ecetsavnak az előállításkor beálló elpárolgásával 
inagyarázza 

A másik csoportban VViet.schorek a porok fino1n
sági fokának megállapításával foglalkozott; a 
specifikus felületnek és mikroszkópiailag a r·észecs
kék nagyságának inegállapítására törekedett. A 
régiek a finon1ságot sokszoros szűréssel igyekeztek 
elérni. Még 1821-ben Hagcn, ]{ G. azt írja, hogy 
„ a szc1necskéknek olvanoknak kell lenniük, 
hog,y a fogak között ne ~~ikorogjanak" [!]. A fi
nomságot különösen sze1nbajok elleni poroknál 
követelték meg. 

A nagyság n1érése 1nikroszkóppal 10, 20, 50, 
100 és 200 µm-t mutatott, de 'olt 250 és 800 µm 
nyagságú részecske is. Ez a kérdés YVietschorek 
szerint a gyógyszerészi technológia körébe tartozik 

A gázabszorpciós elv (BET-módszer) szerint 
3 port vizsgált n1cg: Pulvis bezoardicus Sennertit, 
továbbá a Lapis 1nedica1nentosis Crolliit és a 
Specilic. (Machaelis Cephalis) jelzésű gyógyszert 
Utóbbit röntgcn-spektroanalízissel is vizsgálta 
További, hason nevű porok, 1nint a PuJvis epilep
ticus, a koz1netikai célú Pulvis dentifricus (füg
ápoló szer), összehasonlító anaJízisc azt inutatta, 
hogy az adott korszakban (1650-17.50) 19-föle 
változatban is előfordultak egyfórma elnevezések 
alatt. Egyéb porok esetében is kitűnik, hogy a 
n1odern analízis eredményei nem fedik az egykorú 
diszpenzató1iun1okban és farmakopeáh:ban en1lí
tett adatokat. 

l{öntgen-spektroanalízissel és u·v-e1nissziós ana
lízissel (a p01ok hamujában) az alapelemek mellett, 
amelyek az azonosítás és besorozás sze1npontjáb6l 
jelentősek, olyan nyomelemeket is kilehetett 
mutatni, melyek akkoriban egyáltalán nem voltak 
is1ne1etesek Ezek_ két sze1npontból érdekesek 
Az alkahnazott anyagok szennyeződésére és e1ede
téie lehet beliílük következtetéseket levonni és fel
tehető, hogy adott esetben hatással !.ehettek a 
gyógyszer farmakológiai tulajdonságaiia. Ez elsií
so1ban -··- tei ápiai szempontból -- az 01 vostörté
nész-orvost érdekelhetné. Wietscho1ek 5 példájából 
itt csak egyet ismertetek: 

l:>ul,,is bezoa1dicus Sennerti: ha1nu: i 1 ,0°1o, 
gyengén alkalikus, Ca, P, Mg, Si, Fe, Zr, Al. K, 
S, Na, Sr, Au, Ti, Ba, Cu, Hg, l\fn, Cl, Zn, Pb, Cr, 
Ni, B, Sb, Ag, 

A FŐN ÉS AZ ALKOHOL 

Maq, H. J Öst Ap -Ztg. H (!), 17 (1977) 

A főn (szá1az, 1neleg les:t.álló szél, főleg a.z Alpokban) 
fokozhatja. az alkohol hatását. Eu·e hh' ja fGJ a figyehnet 
a nén1et Auto111obil-Tu1ing Klub vezet6sége Tudon1á-

IVietsclwrek kísérletei - amelyeket itt csak 
példaképpen 1nutattan1 be, 111inden kom1nentár 
inellőzésével, a gyógyszcrésztörténeti a11alitikus 
n1ódszer lehetőségeire és perspoktiváira ~ feltét
lenül új lehetőségekkel gazdagítják az orvos- és 
g:yóg:y szeiésztörténetet. Bizonyára l\Jag,yarország 
területén is találhatók régi gyógyszerkészletek és 
olyan gyóg:yszerész-, ·vagy vegyész-szakképzett
séggel bíió eg:yének, akik, a terápiai kérdéseket 
illetően or'\;ostörténészekkel együtt1nűködve az új 
tei ületet kutató munkájukba bevezethetnék 

Nem helytálló az a látszólagos ellenvetés a.z új 
kutatási tor ület ellen. hogy újat nem igen hozhat, 
n1ert a régi gJÓg)'sze1könyvek közlik az összetételt, 
és ha v-ala1ni az analizisbcn hiányzik, azt a hanyag 
elkészítési módnak kell betudni Az új kutatási 
te1 illetnek sok lehetósége van, itt csak befejezésül 
a legföb beket foglalom össze: 

1 Ismeretlen összetételeket felderít (Lapis be
zocudicu.s stb.) 

2 i\z egyko1i gyógysze1köny\,ek szerz{)i előtt 
isn1c10tlen és akkoriban esetleg egyáltalán nem 
isn1e1! ko111ponenseket derít fel 

B Uj tcel1nológiatörténeti is1ne1etckhez vezet. 
í A hasonnevű gyógysze1ek különböző varián

saüa ,;et fénvt 
5. 4 komponenseket mai alakjukban tárja fol 
G E1 tékes adatokat szolgáltat a régi g'ógy

szcrek hatékonyságáról. 
Dr Duka Zólyomi N orúert 

ll:l egjegyzés 

Az 19'74- év decen1berében 1nogtartott gyóg:yszfJiész
töriéneti továbbképző tanfolyan1on többen érdeklődtek 
az új gyógyszc1analitikus 1nódszc1 iránt Alábbiakban 
inforn1aiív céllal is1ne1tetjiik a n16Jszer lényegét az 
iuíny cg) ik kép\- iselőjének, H lf ietscho1 ek nek ír á.sai 
alapján 
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N D u k a Z ól y o n1 i, J\1. D : Utilization oj anyla· 
tical n1etliods in the identification of old drugs 

Di. N Duka : Z 61 y o n1 i : Anu;endung 1;on 
ana.fyti'Jchen J.l1cthode·n in der ldentifizierung 'l'On alten 
A1 znei1nitteln 

OJ os l~ ut ntó..sok u1cdn10n). cit e hiv atkoz\, a 1 á1nutat, hog~· 
] 2--24 ó1 ii'\ cd a főnbetörés előtt üZ alkohol fügyaszüí..sa 
lön) cgcsen csökkenti Ll vezetés biztonságát. Ez főleg az 
id6járás1a é1·zékenv f:gyének1e Y-Onatkozik, a.kik a lt:-· 
szálló légá1n1nlat.1a alle1giásak (87). 
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