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Haskó Lajos; Zsírok avasodásának és tartósitásának kémiája
A

Bronchitis, pertussis
esetén
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szaküzleteket ellátó osztályok:
Távirati cím: Gyógyáru en vé.
Budapest, VI, KIRÁLY-UTCA 12
Telefon: 225-460
Budapest, V , ZRINYI-UTCA 3.
Telefon: 182-938
Budapest, y" HOLD-UTCA 8..
Telefon: 120-356
Kórházellátó osztály: Debrecen, VÖRÖSHADSEREG ÚT JA 53
Telefon: 30-70
Debreceni fiók:
Szeged, KöLCSEY -U, 7/b.
Teiefon: 35-58
Szegedi fiók:
Miskolc, SZÉCHENYi-UTCA 19.
Telefon: 13-69
Miskolci fiók:
Pécs, LÁNC-UTCA 22
Telefon: 12-01
Pécsi fiók:
Szervezés alatt
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RUTOPHYLLIN

POSTERISAN

tabletta
Theophyllinnel és butyalethylbarbitursavval fokozott hatású rutinkészítmény

kópot és kenőesőt
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Hajszálerek és kiserek vérzékenvségét .
gátló antisderoticum és érgörcsoldó.

FUNGIN
PENICILLIN tartalmú magyar készítmény, Penicillin érzékeny baktériumok
okozta genyedések h e l y l kezelésére

PHYLAXIA

Rl CHTER"

GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI GY ÁR N.

B U D A P ES T, X.

Állami Oltóanyagtermelő Intézet
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és azok propagálását az ?.rvosi
szaksajtóban megkezdtuk.

MEDICHEMIA R. T.
AGRYPNOSAN inj. et sol
sedativum és hypnoticum

ANTAL.GIN tabletta
fájdalomcsillapftó

ENTEROSOLVENS natr. salic
rheuma, ischias

KAJOPERIN
arterfosclerosis, stb

MEDIAZOL inj.
analeptica

MEDISACER tabletta
antiepilepticum

NEUROLIN
neurasthenia, recorlvalescentia

SPASMOTROPIN tabletta

Dr. EGGER LEÓ és EGGER l.
gyógyszervegyészeti

gyár
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Adatok a kenöcsök felszívódásához
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készítményeinket forgalomba hoztuk
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haemonhagica, angina pectoris, klimax,

3x5, 5X10, 10X5 és 1X50 kern-es
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HIVATALOS

konstitutionalis hypertoniáná/.

üvegekben,

ÚJ GYÚGYSZEREK !

IV. tVFOL Y AM.

DOLGOZÓK

Hypertensio! arteri os eleros is, és i"etinitis

Forgalomba kerül :

FIGYELEM!

GYÓGYSZERTÁRI

SZ AK S Z E R V E Z E T

ulcus ventriculi et duodeni

STERALGIN injectio
spasrnolitica

V

A Szegedi Tudományegyetem Bőr- és Nemibetegklinika (igazgató Rávnay Tamás dr.
e. ny. r. tanár) és a Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertdr(igazgató. Ddvld
Lajos dr . e ny r. tanár) közleménye.
h ta: Holló Mária dr. és Novák István dr
A kenöcsök hatóanyagból és alapanyagból van. A szuszpenziós kenöcsök a hatóanyagat finom
állanak A hatóanyag lehet: szilárd, súr ű, félsűrű, por alakjában, egyenletes elosztottságban tartalfolyékony halmazállapotú, semleges, savanyú vagy mazzák A két folyékony rendszerű kenöcsök
lúgos kémhatású, vízben ·vagy zsírban oldódó, lehetnek szuszpenziós és emulziós rendszerűek. Az
elegyedő, kevésbbé vagy egyáltalán nem oldódó
ilyen rendszerlí kenőcs az egymással nem elegyedő
A kenöcsök alapanyaga lehet bármilyen zsi- folyadékok közül az egyiket vagy másikat szuszradékféleség vagy bármilyen más, kellő állománnyal pendált vagy emulgált alakban tartalmazza.. A
bíró anyag. A kenőcs-alapanyagtól megkívánjuk, folyékony anyagat szuszpenziós alakban tartalhogy közömbös kémhatású, jól 'kenhető, kellő mazó kenőcsökben a szuszpendált anyag elosztoltviszkozitású, nem avasodó, nem bomló, ártalmat- sága és stabilitása nem olymérvű, mint az emullan, folyadékot, vizet, vizes folyadékot felvevő ziós kenőcsöké . Az emulziós kenőcsökben a fínom,
legyen, továbbá a beágyazott hatóanyagat köny- apró részekre elosztott folyadékcseppeket az emulnyerr adja le a bőrbe vagy a bőrön keresztűl a gens bevonja, miáltal a diszperzitás! fokozza és
szervezetbe. A kenőcs-alapanyagok lehetnek egy- az emulzió állandósításán keresztül a kenőcs tarszerűek és összetettek Az egyszerű kenőcs-alap
tósságát is biztosítja.. Az emulziós kenöcsök az
anyagok lehetnek növényi; állati és ásványi ere- emulgenstől függőerr lehetnek: olaj-viz (továbbiakdetúek. A növényi eredetúek: napraforgó-, sesam-, ban OJV) vagy víz-olaj (továbbiakban VJO) rendoliva-, mandula··, ricinus-, repce-·, arachis- stb
szerúek Az emulziós rendszerű kenőcsökben alkal·
olajok Állati eredetúek: disznózsír, faggyú, csuka- rnazott emulgens lehet liophil vagy liophob. A
májolaj, fehér és sárga viasz, cetvelő . Az úgy- liophil ernulgensekkel OJV rendszerű, a liophobok·
nevezett paraffin-származékok: vaselin, ceresin, kal V/O rendszerű emulziós kenőcsöket készítparaffin-olaj. Mesterségesen elöállított kenőcs·· hetünk.
alapanyagok : kalium stearat, sapaminok stb.
A liophil emuigensek közül gyakrabban a kö·
A kenőcs-alapanyagok kémiai összetételük szerint vetkezök használatosak: alkali··Szappanok (aikali
lehetnek : triglyceridek, továbbá rnagasabbrendú stearatok, palmitátok), lecithin, agar-agar, tragaalkoholok és zsírsavak eszterei (viaszok), kole- kantha, kazein, gelatin, gumiarabikum, sapaminok.
szterin zsírok, szénhydrogének.
Az aikali-szappanokkal készült kenöcsök legtöbbA kenőcsöket szerkezetileg három csoportra ször lúgos kérnhatásúak és mint nem közömbös
osztjuk: l folyékony rendszerű kenőcsökre, 2. egy alapanyagokat nem minden esetben lehet alkal··
folyékony-egy szilárd rendszerű ú. n . szuszpenziós mazni. Az aikali-szappantartalmú kenöcsök sa·
kenőcsökre, 3 . két folyékony rendszerű kenőcsökre.
vakkal, savi kémhatású anyagokkal szemben érzéA folyékony rendszerű kenőcsökben a ható- kenyek és elbomlanak, a megkötött vizet felanyag a kenőcs-alapanyagban oldott állapotban szabadítják Ezzel szemben a sapamin··bázisokkal
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készült kenöcsök sókkal jobban ' alkalmazhatók olyan esetben is, amikor .at .alkati szappankenőesők nem használhaták ' A sapaminbázisok zsírsavaknak, főleg stearin- és oleinsavaknak származékai. A stearin-sapamin-bázis :
diaethylaminoaethylstearylamidból, az olein sapamin-·bázis : diaethylaminoaethyloleylamidból áll.
Ezek a bázisok anorganikus és organikus savakkal
jól oldódó semleges vegyületeket. adnak. A sapamin-bázisok saponinszerű anyagok, azonban a
saponinokkal ellentétben nem méigezők, toxikus
hatást még belsőleges alkalmazáskor sem észleltek
Kenőcskészítéshez igen jó alapanyag a stearinsapamin-bázis (továbbiakban sapamin) főleg olyan
esetekben, amikor sok vizet kell ,bevinni a kenőcsbe.
· ·
Liophob rendszerű emulziós kenőcsökként alkalmazzák a koleszterintar~almú zsiradékokat:
gyapjúzsír!, kolesztelines vaselint, eucerint, eukutol-protegint, almacerint, lanetta-viaszt, lanettaviasz K-í, stearintartalmú
(stearinsav és palmitinsav elegy) kenőcs-alapanyagokat, két vagy
több vegyértékű fémek zsfrsavas sóit, mint például
kalcium, magnézium, plumbum zsírsavsókat
A liophil és Jiophob rendszerű kenőcs-alap
anyagokat együtt is szakták rendelni. Az O/V
rendszerű kenőcsöknél ellentétes hatású emuigenseket egyidejűleg alkalmazni nem célszerű, mivel
az emulgensektől függően nem kapunk vagy
állandó emulziós kenőcsöt, vagy csák részleges
emulgeálódás történik PL koleszterint és lecithint
vagy nátrium és aluminium-oleátot egyidejűleg
alkalmazni nem célsze r ú
A bőrgyógyászatban Jeggyakrabban a szuszpenziós és emulziós rendszerű kenőesők fordulnak
elő. Az emulziós rendszerű kenőesők közül főleg
a V/O rendszerűeket alkalmazzák előszeretettel,
míg az O/V rendszerűek szerepe egészen jelentéktelen.
A kenőcsökbe beágyazott hatóanyagok felszívódására vonatkozólag Czetsch-Lindenwald és
Schmidt-La Baume megállapították, hogy a vízben vagy zsiradékban oldott hatóanyagok felszívódása az O/V rendszerű emulziós kenőcsökből
tökéletesebb.. Kísérleteikben Tyloséval emulgeált
zsírból a vízben oldott festékanyag a tengerimalac
bőrére kenve 20 perc mulva lejutott a hám és
a szőrtüszők aljára. A VjO rendszerű emulziós
kenőcsből a festék csak a szőrszálakat festette
meg. A zsírban oldódó Su dan I ll. festékkel készült
kenőcs, ha Iecithint tartalmazott, akkor gyor ..
sabban hatolt be az emberi bőrbe, mint a koleszterin tartalmú. Ezenkivül szám os más kisér lettel
bebizonyították, hogy több hatóanyag az o;v
rendszerű emulziós kenőcsből szívódik fel
Kísérleteink célja volt az O/V és a v;o rendszerű ernulziós kenőcsökbe beágyazott hatóanyag
felszívódásának a) hystológiai, b) biológiai vizsg á·
Iata, továbbá c) annak kimutatása, hogy az O/V
rendszerű emulziós alapanyag vizes rendszerében
oldott hatóanyag milyen gyorsan szívódik feL
Kísérleteinkhez használtunk: stearinkrémet, 5%
sapamint tartalmazó stearinkrémet, 5% sapamint
tartalmazó disznózsír!, 5% sapamint,- 47 5%kakaó-
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vajat, -· 47· 5% ricinusolajat tartalmazó kenőesőt
15% Lecithin (Richter) tartalmú disznózsírt
gyapjrizsírt, gyapjúzsír"vaselint, koleszterines
'
selint, 5% koleszterint tartalmazó disznózsírt
5% koleszterint - 47 5% kakaóva jat,- 475<;{
ricinusolajat tartalmazó kenőesőt Vizsgálataink
eredményekérit csak a legfontosabbak~! közöljük.
Vrzsgalatokat tengenmalacokon vegeztünk.. 24
órával a kísérlet elótt a hátbőr szőrét bárium'
kénegpéppel eltávolítottuk. Minden egyes esetberh
ötforintos kerületének megfelelő nagyságú
fel ületen kentük a kenócsöt

I. Pyoktaninos kisérlet
A kísérlethez olyan l %-os
pyoktanintar"
talmú, különböző kenőcs-alapanyaggal készített
kenőcsöket használtunk, amelyekben a pyoktanirt
éppen elegendő mennyiségű vízben oldott állapot:
ban volt A kenőcsöket a szőrtelenített hátbőrbe
enyhén bedörzsöltük. A bekenést 10 perc elteltével megismételtük. Az első bekenéstől számított
30 perc mulva novokainos érzéstelenítésben próbakimetszés! végeztünk Az anyagat szénsavhófagyasztás után felmetszettük és rnegvizsgáltuk,
hogy a festék rnilyen mélyen hatolt be a bőrbe.
Sorszám
l

2

3
4

Kenőcsrendszer

O/V
O/V
O/V
V/O
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Kenőcsalapanyag

, Stearinkrém
Sapaminos stearinkrém
Sapamin-kakóvaj-ricinusolaj
Gyapjúzsír-vasetin

A táblázatban közölt kenőesők közül az első
hinor'n O/V, a negyedik V/O rendszerű
Az L és 2. sz. kenőesők esetében a pyoktanin
a szőrtüszőknek csupán a felső felében, legfeljebb
felső kétharmadában volt megtalálható és a hám- ·
ban csak itt·ott érte el a bazális réteget.
A 3 sz. kenőcsből a pyoktanin a szőrtüszők
nek majdnem áz aljáig eljutott, a hátnot egészen
megfestette, sőt helyenként a papilláris réteg legfelsőbb részében is kimutatható volt A. 4.. sz.
kenőcsből a pyoktanin bőrbehatolása minimális
volt A szórtüszők legnagyobb részében a festéket
nem lehetett kimutatni, csupán helyenként 1-2
szőrtüsző felső negyedében, továbbá a hám nagyrésze nem festődött, csak itt--ott a felső hámsejtsorak kicsiny területein volt látható a festék.
A pyoktanintartalrnú kenőcsökkel nyert eredméc
nyekből megállapíthattuk, hogy a kenőesbe beágyazott, vízben oldott festék rnélyebbre hatolt
be az O/V rendszerű kenőcsből, mint a V/O rendszerűbőL
Továbbá azt is rnegálapíthattuk, hogy
az általunk összeállított sapamin-kakaóvaj-ricinus"
olaj kenőcs-alapanyagból tökéletesebben. szívódik ·
fel a festék, mint a stearinkrémből vagy a sapaminos stearinkrémből
If Sudan II J-as kísérletek

Kísérleteinket kétféle kenőcs.alapanyaggal végeztük l. Kakaóvaj-ricinusolaj kenőcsalapanyag- '
gal, amely ernulgensként Iecithint, koleszterint és
sapamint tartalmazott 2. Disznózsírt al, amely

ugyancsak az előbbi ernulgensekkel készült A kemindegyikében l %-nyi Su dan I I I-t oldottunk Felkenés után a tengerimalac hátbőréből
3, 6, majd 24" óra mulva próbametszéseket vettünk
nőcsök

Sorszám
l
2
3

4
5
6

Kenő'csalapanyagok

Kenőcsr~ndszer

O/V

V/O

Kakaóva j -r ici nu so l aj -l ecithin
Kakaóvaj-r icin u so la j -·koleszter in

g)~
V/O

Kakaóvaj-ricinusolaj-sapamin
Disznózsír-lecithin
Disznózsír -koleszterin
Disznózsír-sapamin

OJV

E kenőcsökkel végzett kísérleteink eredménye
minden esetben azonos volt Három óra mulva
kimetszett bőrben a Sudan llL vörös színe teljes
biztonsággal csupán a szőrtüszők felső negyedében
volt kimutatható és csak helyenként volt talalható a Jegfelső hámsejtsorban A hat óra mulva
kimetszett bőrön ugyanezt a képet kaptuk 24 óra
mulva a szőrtüsző felső felében vagy legfeljebb
a felső kétharmadában ·és a hámsejtsarok legfelsőbb rétegében lehetett a festéket kimutatni.
A Sudan. III-mal végzett kisérleti eredményeinkből megállapítottuk, hogy az olajban, zsiradékban oldódó festékanyag felszívódása nem
függ a _kenőcsalapanyagtól, sem a hnőcs rendszerétől Ugy az O/V, mint a V/O rendszerű kenő
csökkel egyformán minimális volt a festődés.
E kísérletek eredményei nem egyeznek meg CzetschLindenwald és Schmidt-La Baume eredményeivel,
akik azt állapították meg, hogy a lecithintartalmú kenőcsből a festék könnyebben szívódik fel,
Szerintük a Iemint a koleszterintartalmúból
cithinnel emulg~ált l% Su dan I I I-t tartalmazó,
zsírban oldott kenőcsből a festék három óra alatt
lejutott a hámréteg és a szőrtiiszők aljára, míg
a koleszterintartalmú emulziós kenőcsnél ugyan ..
ezen idő alatt festődést egyáltalában nem észleltek
Meg kelljegyezzük azt, hogy míg Czetsch-Lindenwald és Schmidt-La Baume idevonatkozó kísérleteiket emberbőrön végezték, addig mi tengerimalac
bőrét használtuk fel. .

II I. Thalliumos ldst!tlet..
Egy másik kísérletsorozatban a perkután felszfvódást vizsgáltuk különféle rendszerű kenőcsök
ből, melye_k mindegyike 5%-nyi ecetsavas thalliumot (Thallium aceticuru oxydulatumot) tartalmazott
Az O/V és a V/O rendszerű kenőcs mellett,
rnelyekbe a thalliurnot vízben oldva vittük be,
harmadik alapanyagként vaselint használtunk,
melyben a thallium finom por alakjában, oldatlan
állapotban volt elkeverve . A kenőcsökkel azonos
súlyú tengerimalacok szőrtelenített bőrét naponként ötforintnyi területen kb . azonos időpontban
bekentük, mindaddig ismételve, míg az állat elpusztult
Sor- Kenőcs
Kenőcsalap- Állatok ElpusztUlt állatok
szám rendszer
anyag
száma száma ideje napokban
Saparninos stea- 4
l
3
'I
O/V
rinkrém
3
4
Gyapjúzsír
4
4
5
2
VJO

3

Sárga vase!ín

4

4

7

A táblázat :adatai szerint az Ö/V rendszerú

kenőccsel kezeltek valamivel hamarabb pusztultak

el, mint a V/O rendszerd kenőccsel kezeitek, míg
a 3 sz . kenőccsel kezelt állatok már jóval később
pusztultak eL Ezek szerint az O/V rendszerií
kenőcsből szívi\::dik 'tel a hatóanyag leggyorsabban
a bőrön keresftüL
:;h

I$,;? Strychnines kísérlet.
. A következő kísérletsorozatunkban O 75%-nyi
saletromsavas , strychnint tartalmazó kenőcsöket
alkalmaztunk,~gyancsak azonos súlyú tengerimalacokon ütforintnyi területen testsúly kilogrammonként ;~o 4 g kenőesőt dörzsöltünk be
en.yhér;, majdf,jmegfigyeltiik, hogy jelentkFik-e
go r cs es rnrkoN.~\,
Sor·- Kenőcs·· ~~i!-"
állatok Görcsféllépés ideje
szám rendszer
OjV

2

VjO

~~f:IOCsalapanyag száma állatok 6 a pe
di·' "- ·
- száma
r
re
~kaóvaj-ricinus- 5
2
27
~-sapamin
1
36

~

:6leszterlnes: aselín

5

10
h

1\<oleszterínes-1Yaselin
,.

40

2
l

45
56

l

··:r'

3

2

5

1
4
l
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E kísérlef~k eredményei azt mutatják, hogy
a hatóanyag _lilz OIV rendszerű kenőcsből gyorsabban szíyód!)< fel, mint a V/O rendszerlí kenőcs
ből és ha a ke'pőcs finom por alakjában oldatlanul
tartalmazza ~\ hatóanyagat (lásd: 3. sz . kenőcs),
akkor nagyon;{ lassú a felszívódás
;L;

"'
Összefoglalás.
Kísérletei~kben összehasonlítólag vizsgáltuk

a vízben és olajban oldott, továbbá a kenőcs
alapanyagban egyszerlÍen szuszpendált porszerű
hatóanyagok perkután felszívódását Szárnos kenőcsalapanyaggal végeztük kísérleteinket Kerestük
azt az alapanyagot, melyből a beágyazott hatóanyag jól felszívódik.. A kisérleti kenőesők kö~Ul
legjobbnak bizonyult az 5% sapamint, 47:~,
kakaóvajat és 475% ricinusolajat tartalmazó fitlillft::"-'"
rendszerű kenőcs. Kísérleteink azt bizonyítják,
hogy:
.
l a hatóanyag gyorsabban szívódik fel, ha
vízben oldottan van a kenőcsben és pedig leggyorsabban az O/V rendszerű kenőcsbőL
2 A zsiradékban oldott festékanyag Su dan I I I
sem az OfV, sem a V/O rendszerű kenőcsből nem
szívódik fel kellő mértékben ·és kellő rövid idő
alatt még akkor sem, ha lecithint vagy sapamint
alkalmaztunk
3. Ha a szilárd hatóanyag finom porát a
kenőcsalapanyaggal egyszerúen eldörzsöltük, .szuszpendáltuk, a felszívódás lényegesen lassúbb volt
Ilyenkor a porrészecskéket zsiradék veszi körül,
amely felszívódásukat megakadályozza.
Idevonatkozó kísérleteinket nem zártuk le.
Jelen közleményünk további kísérleteink beve>ető
része . A kérdést - minden részében alaposan kivizsgálandó - kisérleti soroziltQkkaVigyekszünk
megvilágítani,
·
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l. TÁBLÁZAT.

Zsírok avasodásának és tartósításának kémiája*
Irta: Haskó Lajos.
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Zsírok romlott állapota úgy érzékelhető tulajdonságaik, rnint kérniailag megállapítható elváltozások szempontjából oly sok változatban nyilvánul
meg, hogy minden eddigi törekvés, rnely ezen a
területen a jelenségek szabatos eJhatárolását céloita,
meddőnek bizonyult.' Egyetlen általánosan elfogadott rendszerezési elv a zsír romlottságát előidéző
okból indul ki, rnikor azt mikroorganizmusok hatásának vagy enélkül bekövetkező elváltozásoknak
/ tulajd'onítja Más két felrnerült rendszerezési elv a
zsírok romlásánál fellépő kémiai elváltozásokat,
illetve érzékelhető tulajdonságaikat veszi alapuL E
két elv alkalmazását meghiusította az a tény, hogy
az elváltozások egymás mellett különböző arányban jelentkezve, az összbenyomás annyira egybefolyó sorozatot létesít, hogy határokat vonm nem
lehetséges Leghelyesebbnek látszik tehát jelenlegi
ismereteink szerint az első csoportosítás elvét- az
előidéző okot --elfogadni, rnely két csoport között,
rnint látni fogjuk, alapvető és jellemző külö~bsé~ek
állapíthaták meg Bárrnelyrk legyen a ketto kozul
a romlottság oka, az eredmény abban nyilvánul
meg, hogy a zsír eredeti érzékelhető tulajdonságai
(szín, íz, szag), vagy ezek egy része megváltoznak
Zsírok ily állapotát rninden nyelv külön szóval, a
magyar nyelv az avas kifejezéssel jelöli meg . Le kell
rögzítenünk azt, hogy az avasság a zsít ízlelésset
és szaglással érzékelhető állapota, mely nem Jelentr
azt, hogy <tz mindenki számára élvezhetetlen és
azt sem, hogy táplálkozásra alkalmatlanná vált.
Egyrészt, rnint rninden érzékelhető állapot, megállapítása az észlelő egyén ezirányú érzékenységétől
függ, másrészt vannak, kik bizonyos rnértékű avasságat kedvelik Mégis zsírok avasságát általában
oly változásnak minősítik, mely azokat élvezhetetlenné teszi és így, ha ez a jelenség bekövetkezik,
•
súlyos károkat okoz
. .
.
Mikroorganizmusok csak akkor ~dezhetrk. elo
zsírok romlását, ha ezek a rnikroorgamzmusok eletfolyamataihoz szükséges vizet, proternt, esetleg
szénhidrátot is tartalmaznak, mint pl. szalonna
vagy vaj esetében. Jellemzi e~t a f~jta av_a~ságot,
rnelyet penészgombák ( Aspergzllus- es Pem~zllz_um
fajok) idéznek elő, a mindig fellépő nagyfo~u lzz~ro
lizis (magas savszárn) és metilketonok rnegJelenese.
A gyakorlatban ez a fajta avasodás sohasern lép fel
egyedül, hanern vele egyidejűleg jelentkezik a rnikroorganizrnusok nélküli zsírromlás is . A zsírok rlynemű romlását az élelmiszerek tartósításánál szakásos módszerekkel meggátolhatjuk Kellő gondossággal előállitott állati vagy növényi zsírok ví~ és
protein hányában nemcsak védve vannak mrkroprganizmusok hatásával szemben, hanem konzerválási célra is felhasználhatók
Mikroorganizmusok támadásától tökélet~sen
megvédett zsír is ki van téve azonban oly elvaltozásoknak, melyek tisztán kémiai behatások ered• Megjelent a Magyar Kémik~~Ok Lapja 1949 ~vi 6.
számában.
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ményei, és a zsír a\l'asságában nyilvánulnak
jelen tanulmány célja ezen jeleüség és az
való védekezés kémiájának ismertetése.
Zsírok avasodásánál a zsírokkal foglalkozó ipa-.
rosok és kereskedők érzékelhetőség szempontjábóf
többféle megállapítást tettek, rnikor a romlott zsírt:
savanyúnak, szappanosnak, halasnak,
vagy egyszerűen avasnak minősítették
az ily megj
nem
ki és
nemcsak az elváJt,ozásolcat "~·,;·~:;~a~~~n~~~;~~~ha~!~~;:~J;
hanem az elváltozások okát is
it
már 1795-ben az oxigénnek zsírokra való hatásában
jelöli meg az avasodás okát Ez a megállapítás
- melyet az utolsó 30 év kutatásai igazoltak akkoriban nem keltett figyelmet és a jelenségnek
más magyarázatát keresték Abból a megfigyelésből, hogy az avas zsírok savszáma gyakran nagyobb,
mint a változatlan zsíré, azt a következtetést von-.
ták le, hogy az avasságot a zsírok hidrolízise okozza,
Ezt a felfogást képviselte Berthelot 3 ís, hidrolizáJási kísérleteivel kapcsolatban. A rnult század vége
felé ismét képviselőket talál az a felismerés, hogy
zsírok mikroorganizmu~ok kizárásával bekövetkezett avasodásában elsősor ban a zsír oxidációjának
van szerepe. A zsír hidrolízisén alapf!ló felfogás
mégis oly makacsul tartotta magát, hogy Hefter'
1906-ban megjelent kézikönyvében az avasodás
főokának a szabad zsírsavak megjelenését tartja,
melyet oxidáció követ Nagyjából ezt az álláspontot
képviseli Ubbelohde' is. Valóban részleges hidrolízis következtében beállhat az avassághoz hasonló
állapot, ha a zsír alacsony molekulasúlyú, illó zsírsavakat tartalmaz, mint pL a vajzsír vagy a kókuszolaj . Könnyű volt azonban bebizonyítani, hogy a
szabad zsírsav önmagában nem okoz avasságot.
Barnicoat' neutrális zsírhoz kevert 10-15% ugyanazon zsírból előállított zsírsavat és ez sem a zsír
ízén, sem szagán nem volt észrevehető. Sok esetben
megállapították azt is, hogy határozottan avas zsírok savszáma alig emelkedett. Különböző kísérletek
során lassan elfogadottá vált az a felfogás, hogy
zsírok mikroorganizmusok kizárásával bekövetkezett romlását bonyolult kémiai folyamat idézi elő,
melynek tényezői : a levegő oxigénje, a fény, a víz és
katalizátorok és mely kémiai folyamat eredményeként a zsírokban oly termékek keletkeznek, melyek
összessége adja az avasság jellegét.
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megállapítást, hogy érzékelhetőség szempontjából
az avasság lehet savanyú, haJas, faggyús stb..
Mikr oorganizmusok kizárásával bekövetkezett azon
elváltozást, melyet egyszerűen avasnak szoktak nevezni, és ami jellemző szagában és kaparó ízében
nyilvánul meg, az aldehidek, főleg a heptil- és epihidrinaldehid okozzák. Azért ezt a fajta avasadást
aldehidavasodásnak nevezik, szemben a mikroorganizmusok által előidézett avasodással, hol az avasságat főleg a keletkezett ketonok idézik elő. Természetesen az avasság összbenyomásához a keletkező
alacsony molekulasúlyú zsírsavak is hozzájárulnak
Eddigi ismereteink szerint sem a peroxidok, sem a
polimérek jelenléte önmagában nem okoz érzékelhető avasodás!.
Az avasságot előidéző vegyületek eredetére
megállapították, hogy azok kizárólag a zsírsavak
bomlástermékei Nem származnak sem a zsírokat
kisérő ú. n . el nem szappanosítható alkatrészekből
(sterinek, szénhidrogének), sem a glicerinből Megerősítik ezt saját megfigyeléseim Egy desztillált
elain és egy gyapjúzsírminta, melyeket 10 éve megfigyelek, érzékelhetően avassá váltak és erős Kreis·
reakciót mutatnak, holott bizonyos, hogy egyikben
sem volt glicerin, sem szabad, sem kötött állapotban.. Gyakorlatból tudjuk, hogy azok a zsírok,
rnelyek több telítetlen zsírsavai tartalmaznak,
könnyebben avasodnak Az avasodás azonban nincsen a telítetlenséghez kötve . Wittka' kísérlet11eg
megállapította, hogy tökéletesen tiszta mirisztinsav nátriumsója is rnegavasodott, igaz, hogy három
év alatt

Avasodásnál keletkezett termékek

Reakció-mechanizmus

A kutatás elsősorban az avasodásnál fellépő
termékek elliülönítése felé fordult. Anélkül, hogy
ennek a rnunkának történetével foglalkoznánk, felsoroljuk azon vegyületeket, melyeket avas zsírokban az eddigi vizsgálatok megállapítottak (L táblázat.)
A felsorolt vegyiiletek a legkülönbözőbb koln·
birrációban és rnennyiségben jelennek meg avas
zsírokban, és ez magyarázza meg azt a már közölt

Kétségtelen, hogy az avasodás oxidációs és
pedig aulaoxidációs folyamat eredménye, ennek
nlinden jellegzetes vonásávaL A folyamat oxigénabszorpcióval kezdődik, peroxidok lassú képződése
mellett, rnely láncreakcióban folytatódik (indukciós
periódus) . A peroxid akkumuláció után gyors oxidáció következik és megj elennek azok a bomlási
termékek, melyek az érzékelhető avasságot okoz··
zák. E folyamat mechanizmusával foglalkozó iro·

dalom oly nagy, hogy alig áttekinthető. Természe··
tes zsírokkal végzett kísérletek kapcsán sokszor
teljesen ellenkező eredményről olvashatunk. Ennek
több oka van: L Zsírok pontos összetételét eddigi
ismert módszereinkkel nem tudjuk megállapítani .
Már az alkotó zsírsavak elkülönítése is nagy nehézséggel jár, a glicerid-szerkezet meghatározása pedig
csak durva megközelítéssel lehetséges. A vizsgálati
hibahatárok oly nagyok, hogy gyakran többszörősei
annak a mennyiségnek, mely az avasodás folyamata alatt elváltozik. 2.. Valószínű az is, hogy a
különféle zsírsavak oxidált alakjai kölcsönös hatással vannak egymásra. Erre később kisérleti bizo·
nyítékot is fogurik látni . 3.. úgy látszik, a gliceridkötés sem közörnbös. Hilditch 8 vizsgálatai szerint
természetes zsírok oxigénfelvételi sebessége sokkal
kisebb, mint ezek zsírsavjaiból előállított mester·
séges gliceridé. 4. Természetes zsírszubsztr átumo··
kon végzett kísérleteket zavarják a bennük előtor··
duló pro- és antioxigének.
'
Ezért a kísérleteket mindinkább ,modelleken,
főleg egyes tiszta zsírsavak metilészterein végzik
Az irodalmi anyag főbb vonásai a következőkben
foglalhatók össze :
Az oxigén rendelkezésr e áll a levegőben, mely·
lyel a zsírok a gyakorlatban bőven érintkeznek és
abszorbeálják is . Az aktiváló energiát szolgáltathatják pozitív katalizátorok, pL Cu, Fe, növényi olajokban klorofilnyomok, a gyakorlatban elsősorban a
fény. Az ultraibolya sugaraktól eltekintve, leghatásosabbak a sárga-narancssárga (6000-6500 A)
sugarak' Az abszorbeált oxigén a zsírsavmolekulába peroxidként épül be . Bekapcsolódásának módjára úgy a priméroxid, mint a dehidrálási elméletet
bizonyító kisérleti eredményeket találunk. Az első
esetben a fény az 0 2-molekulát aktiválja, rnely a
telitetlen zsírsavak valamely kettős kötésénél kapcsolódik be. A keletkezett príméroxid valódi peroxiddá alakul át, mikor aktiváló energiáját egy
másik 0 2-molekulának adja tovább . Ezt az elméletet bizonyítja pL Hilditch 10 kísérlete Autooxi·
dált olívaolaj jódszáma csökkent. Ez az olaj 90100 C0 -nál vákuumban melegítve oxigént adott le
és jódszáma ismét emelkedett
A dehidrálási elmélet szerint a zsírsav aktiválódik Egy metilén- vagy metin-csoport H-kötése
meglazul, az O, mint hidroperoxid épül be és csak
·
másodlagosan képződik etilénperoxid :
OOH
·--CH=CH-

+0

l

2 __ "_

-CH=C-- -;..-CH-CHl

l

Ü-Ü

E reakció első lépésénél tehát nincs telítődés.
W.. Treibs 11 zsírsavmetilésztereken végzett kísérletei szerint telítődés csak a háromszorosan kon··
jugált elaosztearinsavnál állapítható meg, de linolés linolénsav metilésztereinél nem Igazolni kívánja
ezt a felfogást T au fel és Seu ss '' kísérlete, mellyel
az autooxidált zsírból a peroxid egy része vízzel
kirázható, illetőleg vízgőzzel ledesztillá)ható volt
E két felfogás helyességének eldöntése fontos
volna Tiiufel 13 szerint gyakorlati szempontból is,
mert ha a dehidr álási elmélet általánosan érvényes,
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Ezek szerint eldőlt a Taufel által felvetett
úgy az autooxidáció megakadályozható yolna már
az aktivált hidrogén elfogásávaL Ily btzonytalan kérdés: a zsírsavak aulaoxidációja minden esetben oxigén additiával indul meg.. Izolált helyzetű
helyzet volt ebben a kérdésben 1940-ig.
újabb kisérleti módszerek alkalmazása (mole- olefineknél alacsonv hőmérsékleten hidraperoxidkuláris desztilláció, kromatográfia stb . ) lehetövé képződésben folytatódik
A peroxid-képződés bonyolult molekulabomtette, hogy az oxigén felvételétíek módja követlasban
folytatódik, mely azon másodiagos terhetövé vált. Az !940-es években főleg brit szerzők·
mékek
képződéséhez
vezet, melyek az avasság
től nagyszámú ily közlernény jelent meg." Farmer
és Sutten 15 metiloleatot oxidáltak ultraibolya be- jelJegét adják A két lépcső egymás mellett folyik.
sugárzás alatt A reakciótermékekből molekuláris le, a peroxid-képződés folytatódik az illó bomlási
desztillációval és kromatográfiás abszorbcroval rzo- tetmékek megjelenése után is. A molekula-hasaláltak hidroperoxidot.. Kimutatták ebben a per·· dás mechanizmusáról semmit sem tudunk úgyoxidos oxigén mennyiségét, a kettős kötés meg- látszik, hogy a víznek e folyamatban szerepe van.
Valószínűvé teszi ezt az a megfigyelés, hogy á
maradása mellett (jódszám és hidrogénfelvétel)
Swift és munkatársai " hasonlóan oxidált metil- 'íztartalmli zsírok könnyebben avasodnak Táoleátból acetonból 80 C0-on való kristályosítással mogatja ezt a feltevést a következő kísérletem·:
különítettek el hidroperoxidot. Az eddig hipotetikus neutrális napraforgóolajat, olajsavat, olein-alko,
hidraperoxidképződés lehetősége ezzel bizonyítást holt és háromfajta ásványolajat évekig raktároznyert. A hidroperoxid az v.-metilén csoporton kép· tam azonos körülmények között. A minták nem
légmentesen elzárt edényben, diffuz-fényben táződik
roltak A napraforgóolaj, olajsav, olein-alkohol
-C-CH =eCHkülönböző idő után mind megavasodott Az ásványolajok még tíz év után is változatlanok roaH
Gonstone és Hilditch 1 '' kimutatta, hogy a hidra· radtale Ez a jelenség csak az első három termék
peroxidképződés az a-metilén csoporton csak ala- viszonylagos hidrofiliájával magyarázható, mert
csony hőmérsékleten történik, magasabb hő ;nér· peroxidképződés és ezt követő polimerizálódás
szénhidrogéneknél is ismeretes. Néhány avasodássékleten az oxigén a kettős kötéshez kapcsolodtk
Az enyhe reakciós körüiményekből, melyek nál megállapított termék keletkezési módjára anamellett a hidroperoxid képződik, többen ana kö- lógiák alapján valószínű reakció-folyamatot állítotvetkeztettek, hogy a hidroperoxid kezdeti t:rmék: tak fel. 20 Például pelargon, és azelain·aldehid kép·
Azonban az a-metilén hidrogénjének aktrválásr ződése : ·

la

H
l

CH,--(CH,),-C-O l' CH,-(CH,),·--CHO
CH ..-(CH,),-CH

.

HOOC-(CH,);-CH

5

Ú

l l -..,.
HOOC-(CH,),-C-0

l

H

HOOC-·(CH.).--CHO

''

energiája 80 kcal , melJ:. nagy energiamennyisé~ További oxidációra az aldehidek a megfelelő savvá
oxidálódnak Hasonló szakadás állhat be egyéb
az adott körülrnények kozött nem volt felteheto
Farmer" kimutatta, hogy molekuláris oxigén is kettős kötések helyén Bekövetkezhet láncszakadás
megtámadhatja a kettőskötéseket, és _e~en add~ oly helyen is, ahol eredetileg nem volt kettős kötés.
ció által lényegesen csökken a C· H kotes fella~t Itt új kettős kötés képződik dehidrálás útján.
tására szükséges energia Ezen elgondolas alappn CH.-(CH,)--CH--CH-CH-CH-CH-CH-(CH 2),--COOH
feltehető, hogy az aulaoxidációs támadás kyttős
'
.' l
l l
l l
l
H
H
0·-0
H
H
kötéseknél oxigén addicióval iyrdul n:eg, kevést
számú molekulán, és folytatodtk hrdroperoxrd
dehidrá:1ás
képződésben, mely láncreak~iób~yr hal~d ~ovább
CH -(CH ).-CH~CH-CH-CH-CH~CH--(CH,) ---COOH
'
''
l
l
Azonos lefolyású az autooxrdaero az rzolalt hely0-0
zetű poliolefineknél is.
Konjugált kettős köté;ek esetén! mi'!t ~armer Az uj kettős kötés helyén további oxidáöór.~ lán~
és Holmann18 kimutattak, peroxrd kepzodrk a szakadás következik be. Heptrlaldehrd kepzodrk es
kettős kötéseknél, és az a-metilén csoport válto- a karboxilcsopoitot tartalmazó rész több darabra
zatlan mar ad
szakad a bomlási termékek közölt megjelenik az
Telitett zsírsavak aránylag állandoak Stearin·,
' jellemző epihidrinaldehid .rs
avassáara
olaj-, lino!- és linolénsav metile_szterei~ek oxigén
of'oxistearinsav képződése olajsavból: A kez·
abszorbció képességei, mint Staton es munka· deti peroxidboi víz jelenlétében H,0 képződik,
2
társai19 kimutatták, úgy aránylanak, mint l: _II:
mely hat a változatlan olajsavra:
114:179 Ha telített zsírsav telítetlenekkel egyutt
szerepel a szubsztratumban, o~idációja csak ak.kor
CH -(CH,).-CH HO
CH ,-(CH 2),-CHOH
'
. ' ll -i- i --'>
l
indul meg ha a telitetlen zsrrsavakban elegseges
HOOC-(CHJ,--CH HO
HOOC-(CH,),-CHOH
peroxid gyúlt fel A telített zsír,savakbó~, hidra·
peroxid képződik, mely alkoholokoa, de foleg ke .. Az oxidáció ismeretlen utakon folyik, tovább
tonokba megy át.
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termodinamikai egyensúly: CO, és H,O képződése
lelé
A molekula-leépítéssel párhuzamosan molekulanövekedés is történik, pL a hipotetikus dioxangyűrű képződése következtében
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Amíg ez a molekulanövekedés az avasodó zsírnál
alárendelt jelentőségű, addig az olajok száradásánál túlnyomó. A vékony rétegben felkent száradó
olajoknál az avasadási termékek nem érzékelhetők.
Egyrészt a keletkező film polimétjeibe az oxigén
beépül, másrészt az átmenetileg képződött aldehidek a kedvező körülrnények közölt tovább oxidálódnak (Lenolajat üveglapra vékony rétegben fel··
kentem Az olaj aszokásos három riapon. belül avas
szag megjelenése nélkül megszáradt Ugyanezen
olaj üvegben tárolva a lenolaj szagától jól meg·
különböztethetően avassá vált és erős Kreis-reakeiót adott )
Vizsgálati módszerek.

Amint láttuk, az avasság a zsíroknak érzékelállapota, melynek megállapítása az észlelő
egyén érzékenységétől függ. Kellő mértékű avasodás eselén azonban bárki megállapítja. A nagy
szóráshatár azonban, ami ily érzékelésnél lehetséges, szükségessé tette oly kémiai vizsgálati módszerek kidolgozását, melyek függetlenek az egyéni
megítéléstőL Fontos ez azért is, mert kellő érzékenységű reakció segítségével az avasodás megindulása is megállapítható, melyet még senki sem észlelt. Az avasság megállapítására ajánlott vizsgálati
módszer ek a következők :
l A zsírok ú . n. állandóinak (fajsúly, savszám,
elszappanosítási szám, jódszám stb.) megállapítdsa.
Ha ezek
a számok . az avasodásnál változnak is ,
.
nem tsmer etes a változások összefüggése az avasodássat Igy ezek a módszerek nem használhatók
2. Az avasodásnál fellépő, vízben oldható vagy
vízgőzzel átdesztillálható és oxidállzató termékek
mennyiségérzek megállapítása. Issoglio ajánlotta ezen
ú. n "oxidációs szám« megállapítását. Zsírból vízgőzzel ledesztillálja az illó részeket és ~ párlatot
KMnO,-oldattal oxidálja . 100 g zsírból ledesztillálh~tó termékek oxidálására fordított oxigén mennyisege mg-ben kifejezve adja az oxidációs szá..
mot Normális zsíroknál ez a szám állítólag legfeJ ..
Jebb 10, avas zsíroknál 70-ig mehet Könnyen belátható, hogy a módszernek oly sok hibaforrása
.van, hogy megbízható eredményeket nem adhat
. 3. Az autooxidációnál primér l<eletkező peroxrdok (aktív oxigén) mennyiségének meghatározása
, Elfogadott és alkal!J).azott C. H Lea eljárása: A
zsírt jégecet és kloroform elegyében oldjuk és porí!?tt K.J-t adunk hozzá és melegítjük. A kiválott
JDdot n/500 Na,S 2 0 3 -val megtitráljuk. I g zsír által
felszabadított jód megkötéséhez szükséges n/500
hető

Na,S 20 3:oJdat cm 3 -száma a Lea-szám. Megállapí..
!ották, hogy az észlelhető (organoleptikus) avasodás
különböző zsíroknál különböző peroxidtartalom
mellett jelentkezik A peroxidképződés nem lehet
tehát abszolút mértéke valamely zsír stabilitásának. Ugyanazon zsírnáL különböző inhibitorokat
alkalmazva, a képződött peroxid mérése használhatónak bizonyult, ez utóbbiak hatékonyságának
megállapítására 21
4. Oxigén-felvétel megállapitása . Nem az avas.
sag, hanem azavasságra való hajlamosság megállapítására szolgál, mely eljárásnak az inhibitorok
vizsgálatánál van fontossága . Az oxigén-elnyelést
80 vagy 100 C0-on szakták mérni. Az elnyelt oxigén
mennyiségét vagy állandó térfogaton manometrikusan állapítják meg, pl. Eckey 22 készülékével, vagy
állandó nyomáson, térfogatosan határozzák meg.
Ilyen R Gilmont és társai 23 készüh~ke . Az oxigénelnyelöképességet az I g zsír által felvett oxigén
cm 3-ében fejezi ki. Szokásos az a módszer is, hogy
mérik azt az időt, mely alatt ily mesterséges oxidációnál az észlelhető avasság megjelenik (indukciós periodus ideje) . Aközlemények arról számolnak be, hogy az oxigén abszorbcios módszerrel
kapott eredmények arányosak a raktározás alatt
tapasztalt tartóssággal és alkalmas stabilizátorok
hatékonyságának mérésére.
5.. Keletkezett aldehidek kimutatása Ilyen a
Fellenberg-féle reakció (aldehidek reakciója) A
petraiéterben oldott zsírokat fuxinkénessavval rázzuk össze. Piros szineződés aldehid jelenlétére
mutat
Legelterjedtebb a h':reis-féle reakció. A zsírt
cc HCI-vel és éterben oldott floroglucinnal rázzuk
össze A savas oldatban piros színeződés keletkezik.
E reakció az epihidrin-aldehid specifikus reakciója .
Rendkívül érzékeny. A Kreis-fele reakciónak kvantitatív változatát is kidolgozták 24 Alkalmazását
korlátozza, hogy némely zsír pozitív Kreis-reakciót
ad, anélkül, hogy avas lenne . A módszert kezdődő
avasodás kimutatására használ ják.
Zsírok állandósítása.
Avasadást előidéző ok (autooxidáció) felisme ..
rése nyomán megindultak a kísérletek meggátlására A legfőbb tényező, az oxigén kizárása gyakor·
latilag megoldatlan feladat Akár az állati, akár a
növényi zsírok előállításuk közben bőven érintkeznek levegőveL Az aktiváló fénysugarak kizárása
sem lehetséges, bár megkísérelték olajgyári épületeket kék üveggel ablakoznL Csomagolt árunál
megfelelő színú csomagolószer (papiros, üveg) alkalmazásával is találkoztunk Természetesen ez nem
jtlent abszolút védelmet, mert a zsír már letöltés
előtt aktiváló besugárzás! kaphat és az autooxidá ..
ció láncreakcio lévén, csomagolás után is folytatódhat. Magas hőmérséklet minden reakciót, az avasadást is gyorsítja . Az étkezési zsírokat így lehetőleg
alacsony hőmérsékleten raktározzák
Legtöbb kísérlet azonban az autooxidáció!
kémiai úton igyekezett meggátolni. Se szeri, sé
száma az ilynemű javaslatoknak és szabadaimaknak Ajánlott dezoxidálászerek: egy- és többértékű
fenolok, hidrochinonok, chinonok, aminek, aldehidek, többfázisú organikus alifás savak és ezek ésZc..

A GYÓGYSZERÉSZ

A GYÓGYSZERIÍ:SZ:
ták azt is, hogy a tokoferol antioxidatív ha1tás;ámtk
tereL Továbbá természetes inhibitorok : C- és Dvan egy optimális koncentrációja . A Kuuc<>ntrrac•n-.
vitamin, gabonacsiraolaj és koncentrátuma-:- ~os
ezen felül való növelése ugyanazon vagy
sipo! (pamutmagolaj festőanyagal stb. Ezen mlnbr-·
torok egyes esetben hatá,.osaknak bizonyultak, inhihitoiral nem fokozza hatékonyságát. Növényi
zsírokat stabilizálja két vagy több bázisú szervetmáskor nem
...
Az ily tisztán empirikus törekvéseken krvul len vagy szerves sav MegállapítDtták, hogy állat\
nagyszámú oly közle_mény találh~tó a" i~odal_om-· zsírban az oxidáció alatt az a-tokoferol eltűnését
aszkorbinsav jelenléte meglassítja, annál inkább,
ban, melyek az inhibrtorok specr~hs _vagy_ a!talanos
hatásmódját igyekeztek feldentem Nehany rly minél nagyobb mennyiségben alkalmazzuk Megmérték továbbá az aszkorbinsav oxrdációs sebesfontosabb közlernény :
25
Warner és Schmalfuss
kimutatta, hogy sem ségél zsírsaveszter ben, önmagában és chinon jelen- ·
az olajos magból, sem állati zsírszövetből kisajtolt létében Ez utóbbi esetben a reakciósebesség megnövekedett és a reakció végén a kinon kvantitat!v
zsír nem tartalmazott sem aldehrdet, sem ketont
visszanyerhető volt A kinon tehát katalizátorként
A széldörzsölt magban vagy zsírszövetJ;len a zsír
sokkal tovább aldehidmentes maradt, mmt a meg, viselkedett
Zsírok állandósításához tehát két inhibitor
szűrt zsírok A zsírok természetes inhibítorai ezek
szükséges,
melyeket .Mátill két csoportba osztott :
.
szerint zsírban nem oldódó anyagok
Diemair és társai 26 tennés2;etes inhibitorok antioxigének és szinergensek csoportjába Az
oxigének fenolok, a szinergensek rendesen kéthatását vizsgálták olajsavas etil- és linoisavas
több-bázis-savak Az utóbbiak feladata az, hogy a .
metileszterre. Eredményeik szerint erősen antrfenolokat
újr a aktívvá tegyék. A stabilizáció ,. ·
oxigén hatású : zabliszt metano_los_ kivonat~, . Dvitamin, lecitin Közepes antwxrgen: _C-vrta- mechanizmu.sa úgy képzelhető el, hogy az anti- ·
oxigén, a fenol oxidációja lépcsős Az e,Is~ lépésben,
min. Gyengén antioxigén: . xantofül Hatast_alan:
mely megfordíthato, fenoxrlgyok kepzodrk, mely
E-vitamin kolesztenn, alamn Erosen prooxrgen.
~--karotin, 'klorofill, kolin. A.zanti?X.igének keveré- fenollal labilis redox-rendszert képez Ennek
át a szinergens hidrogénjét, miáltal ismét re•iulcállt\
kei jobb hatásúak, mrnt kulon-kulon.
.
27
állapotba kerüL Végső lépés a folyamatban
.
Taufel és munkatársai hidrachinon erős antrenergiadús peroxidok redukciója és dezaktiválása,
oxigén hatásából kiindulva,, ~gyéb fenoil j~llegű
mellyel a láncreakció megszakad
vegyületekkeW ':égezt~k- krserletet: chr_nhrd_ron,
benzochinon a- es ~-drnrtrofenollal. Megallaprtot·
2. táblázat
ták, hogy ugyanazon r~d~x-rends_zer (chin?n-hidr~
chinon) redukált és oxrdalt alak1ar egyarant ant~
Inhibitor
No l
oxigén gyanánt hatnak A drnrtrofenol hasonlo0
,
/o-a'
képpen antioxigén hatásu. Ni~1csen t_ehát fe!tétle!'
összefüggés az anyagok antwxrdatrv h_atasa es
tokafero l
o 02
1.4 naftohidrochinon
könnyíí redukálhatósága között A peroxrdra gy~
0.02
együtt
korolt redukáló hatás csak részben ad magyar~
2
O. 02
toluchinon
zatot, más körülménynek is befol:tásá_nak kell lenn;.
O 02
tokoferol
28
Kaufmann és Wolf
malern- es fumarsav es
együtt
O. Ol
gallussav
eszterei antioxidatív hatását vizsgálták felül. T. i.
3.
O 04
l tokoferol
amerikai közlemények sze ri nt a malei_nsay l : l O0?,0
. együtt
arányban olajok avasadását meggatalJa Szerzok
E
folyamat
két feltételhez van kötve :
kisérőanyagok eltávolítása után olíva-·. és mákolaJ
Jönhségnek kell lenni az antioxigén és 07 ;nPraPn<'
esetében megállapították, hogy a két dtkarbansavoxidációs potenciálja között 2. A vi_s zortvlirgos
nak a közölt koncentrációban alig van hatása, eszreakciósebességnek olyannak kell lenm,
tereik azonban jobb eredményt mutattak Valószinergens az antioxigén oxidált alakjaáltt:a~lt~~~~~i~ ;;
színűnek tartják, hogy az amenkar eredmenyek
oxidációja gyorsabb legyen, mmt az a
természetes zsírok kisérőanyagainak és az alkalmazsírperoxid általi oxidációja és ez viszont gyor
zott dikarbonsavak együttes hatásából adódta~
Amerikai kutatók, French, Olcott, Matrll es mint a szinergens oxidációja a zsírperoxid
Ennek a feltételnek nemcsak fenol-sav, ua'''"'·"
· Columbic" és munkatársaik kísérletileg alátámasz' tott elméletet állítottak fel zsírstabilizátor ok műkö
fenol-kombinációja is megfelelhet, har,~e;~z~e~k,.~;:~~,á~~~:{!
désére. Columbic >>Kinetics of Antioxygenesis<<
potenciáljai eltérőek. ~7 esetbe~ a
címíí közleményében -- összefoglalva is~erteti en;drepét a kisebb poteneralu fenol to !tr be A~ ."a:nemli\
ményeiket Kísérl_etei~et tok.of;rollal _es aszkorbm- bihációban a két fenol hatása nem addrtrv, "
savval végezték aliatr es novenyr zsrrszubsztratu- sokkal nagyobb, mint azt a 2. táblázat
(Antioxidációs index : stabilizált és nem stabilizált~
mokon. Mesterséges a-tokoferol állati zsírban gyorsan oxidálódott az indukciós periódus alatt. A to ko-· zsír indukciós periódus idejének hányadosa
fero! 3%-ában tokakinanná oxidálódott Növény75 C0--náL)
zsírokban az indukciós periódus lényegesen__ h?sz:
Ezt az elvet zsírok állandósításánál a
szabb Ezt annak tulajdonítják, hogy a novenyr
latban sikerrel alkalmazták
zsírokban lévő r-tokoferol a zsír oxidációja alatt
IRODALOM. L Dr. K Tdufel:
.
.
kroman-5 6-kinanná alakul. Ennek oxidációs sebesauf dem Gebiete des Fettverder bens. Fette und Seifen.
sége a tokaferoihoz viszonyítva lassú. Megállapi tot-·
l'
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A MEZÖGAZD:ASÁGI TUDOMÁNYOS KÖZPONT
GYÓGYNÖVÉNY-SZAK ÉRTE KEZLET IE ANYAGÁBÓL
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Giovannini Rudolf beszámolójának kivonata
Gyógynövényügyünk kétirányú: a vadongyógynövények gyiijtése és a gyógynovenyek termesztése Kü!kereskedelem szempontjából nagyobb jelentősége nálunk a vadontermő
gyógynövények gyüjtésének van.
A 'magyar gyógynövénykereskedelmet az
!880-as években alapozták meg, és azzal kezdődött,
hogy a falut járó kereskedők sokmindenféle egyéb
hulladékkal (csont, rongy stb.) együtt összevásárraltak néhány értékesebb gyógynövény! (kamilla,
hársfavirág stb . ) és Pesten értékesítették.
Az 1890-es évek gyógynövénytermesztésünkben jelentettek fordulópontot, mert attól az időtől
kezdve évenként akadtak olyanok, akik egyikmásik gyógynövényféleség termesztésével kísérleteztek. Komoly, rendszeres gyógynövényterc
mesztésről és a vadontermő gyógynövények begyüjtéséről csak későbbi időpontban beszélhetünk,
amikor szakembereink fáradságos munkálkodásait
siker koronázta. A vadontermő gyógynövények
gyűjtésére és a gyógynövények termesztésére vonatkozólag meginduló propagandával egyidejiíleg megszervezték a gyógynövény beváltói, illetőleg kereskedői kart, akik állami felügyelet és irányítás
mellett végezték a gyógynövények beváltását A
gyógynövénybeváltás és általában a kereskedelem
engedélyhez kötött foglalkozás, melynek alapfeltétele a szakértelem igazolása.. Nem mindegy
ugyanis, hogy kik foglalkoznak gyógynövények
beváltásával és értékesítésével, mert amint tudjuk, a gyógynövények gyógyszereknek, teakeverékeknek stb alapanyagát képezik és azok között
igen sok erőshatású és mérges növény is van
Ilyen szervezettséggel indult meg gyógynövénykereskedelmünk, melynek az lett a következménye,
termő

hogy évről-évre emelkedett a kivitt gyógynövénymennyiség és gyógynövényféleség, növekedett a
gyógynövényekkel beültetett terület nagysága és
mind többen és többen kapcsolódtak be a gyógy-·
növénygyüjtésbe és termesztésbe.
A gyógynövények használatával, illetve értékesítésével kapcsolatban meg kell jegyeznünk,
hogy vannak olyanok, melyek kizárólag gyógyászati célt szolgálnak: nadragulya, anyarozs, beléndek, maszlag stb . , vannak olyanok, melyek kozmetikai, fűszer, likőrgyártási és más iparban használatosak, pl. pirosítógyökér, borsosmenta, vannak
amelyek csak kis mértékben használatosak a gyógyászatban, inkább, mint fííszeráru jönnek szá··
mításba, pl. majoranna, és vannak olyanok, ame-lyek elsősorban, mint iparnövények használato'sak,
mint pl. a len
Hazai szükséglet főleg az alábbiakban merül
fel: mákgubó, ricinusmag (török vörös olaj, textil,
szappangyártás), konyhakömény, hajdina, szekfű
virág (kamillavirág), hársfavit ág, ánizsmag, . anyarozs, piros gyúszűviráglevél, gyapjas gyűszűvirág
levél, édesgyökérpor
.Jelentős mennyiséget használunk a buglyos
dercefü gybkerből, magyar szappangyökérből
Számottevő a borsosmentaolaj évi szükségletünk és a menthol fogyasztásunk
Levendulaolajból, bengekéregből, nadragulyalevélből és gyb'kérből, zsályalevélből, ezer jófűből, fehér
pemetéből, kakukfűből, fehérmályvagyökérből is jelentős az évi szükségletünk
·
Szükségletünk a begyüjtött és megtermesztett
gyógynövényeknek kb 2-3%·-át teszi ki, a zömét
kiilföldre szállítottul<,
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Ha a statisztikai adatokra visszapillantást Iagot, édesköményt, .fodormentát, festőmályva
rózsát, kétféle gyűszúvirágot, hajdinát, izsópot
vetünk, érdekes megfigyeléseket tehetünk Megc jószagú libatopot, kakukfüvet, konyhaköményt'
állapíthatjuk, hogy vannak egyes cik_kek, amelyek ricinust és rovarporvirágot is termesztettek.
'
iránt a külföld mindig érdeklődik, ugy a vadon1948, de főleg a folyó évben igyekeztünk
termő , mint a téÍmesztett növények. között .egygyógynövénytermesztésünket odairányítani, illetve
aránt A vadontermők közül a székfűvirág, csrpkeúgy átállítani, hogy az mind erősebben kapcsólódbogyó, csalánlevél, maszlaglevél és borókabogyó; • a
jék a szociálista gazdasági rendbe . Ezért a gyógy<
termesztettek közül pedig a bor sosmentalevél, fehernövénytermesztésből és gyüjtésből kikapcsoltuk a
mustár és a koriander azok, amelyek iránt állandó
magánszektorokat és mindinkább a termelő szövetérdekliidés mutatkozik Egyébként a gyógynövény- kezeteket kívánjuk a termesztés és a gyüjtés szalgáértékesítés iaen rapszodikus, egyik évben egyiklatába állítani A folyó évben az ország különböző
másik féleség iránt nyilvánul meg érdeklődés és
helyein már több, mint 20 szövetkezet vált be
ugyanazok a cikkek a következő évben már gyógynövényeket és minden remény meg van arra,
nehezen, vaay egyáltalarr nem értékesíthetők.
hogy számuk rövidesen a 100-at is meghaladja. _
Talán mondhatjuk, hogy egyik-másik kiment ~
A szövetkezetek azután, mint engedélyes
divatból Kétségtelenül megállapíthatjuk azt is, gyógynövénybevállók megszervezik maguk részéte
hogy a kivitt mennyiséggel arányosan állandóan a gyógynövénygyüjtő tábort A beváltók munkál·
emelkedik a gyogynövényféleség száma is, a_ 40-es kodásait oktatással, ellenőrzéssel, állandó felügyeévekben már több, mint 200 fajta gyógynovenyt lettel kívánjuk a jövőben is irányítani. Tehát igen
tenneltünk és gyűjtöttünk Exportunk legkülön- fontos, hogy az állami ellenőrző és felügyeleti szerv
bözőbb vilá~részek és országok felé irányult Ez a beváltókkal és általában a kereskedökkel állandó
az eredmény' elsősorban-a miMsítésnek, márkázástartson fenn
nak és az azzal kapcsolatos hivatalos zárolásnak összeköttetést
További feladatunk, hogy exportunkat minél
a következménye, mert a fennálló rendeletek jövedelmezőbben kiépítsük Exportunk érdekében
értelmében minden kiszállításr a kerülő gyógy- igen fontos, hogy a minősítést, illetve már kázást
növénytétel hivatalos vizsgálaton e.si~ ker~sztül, továbbra is fenntartsuk, mert ezzel biztosíthatjuk
aminek folyománya az, hogy a kulfold brzalma részben a külföld bizalmát, részben pedig ezzel
mindjobban erősödött a magyar gyógynövények mozdíthatjuk elő a minőség emelését, amire annál
iránt
is inkább helyezzünk súlyt, mert gyógynövényA gyógynövénytermesztés igen gazdaságosan kereskedelmünk a minőség emelésével áll, vagy
megoldható a tennelő szövetkezeti gazdálkodás
útján. A gyógynövényte.~mesztés . meghonosí}ásá- bukik
val mód van olyan teruleteket rs hasznosrtam,
Külföldi gyógynövények
amelyek más mezőgazdasági termelvényekre nem
alkalmasak Pl macsaras területeket kálmossal,
hazaiakkal helyettesítése
futóhomokot buglyos dercefűvel, pirosítógyökérMozsonyi Sándor d1, hozzászólása -rel, árterületeket fehérmályvagyökérrel, köves he-lyeket levendula telepítéssei hasznosíthatunk
A külföldről behozataira kerülő drogok között
1944-ben gyógynövényterm_esztésünk csalmem több olyan van, amely a nálunk termelt, vagy
teljesen elpusztult és a telepek rs megsemm!sultek,. vadontermő gyógynövényekkel jól helyettesíthető.
kivéve a tihanyi levendula telepet, amely Jelenleg· Az aloe, a szeunalevél és jalapagumó helyett,
a Gyógynövénykereskedelmi Nemzeti V állalat keze- amelyekből elég nagy behozatalunk van, - miként
lésében van. A következő évben, tehát I 945-ben
a fentemlített közleményben is jeleztük, - a
az volt az első teendő, hogy a pusztulásnak indult frangniakéreg és készítményei jól használható~
gyógynövénytelepekről a töveket megmentsük és volnának, az ezekkel egyenlő értékű és egy régebbr
ezzel egyidej{íleg propagandát indítottunk, hogy
beszerzésből kifolyólag főleg gyógyintézeteinkben .
az újgazdákkal a gyögynövénJ:termesz~ést mef?~ed
nagymennyiségben raktáron levő caseara sagrada
veltessük A megmentett, rlletve osszegyujtott készítményekkel együtt Egy rendelettel elintézmenta- és egyéb gyógynövénytövekből új telepeket hető volna az, hogy amíg az utóbbiból készlet van,
igyekszünk létesíteni azzal a célzattal, ?ogy az?- addig az lenne kiadható akkor is, ha frangniakéreg
kat felszaporítsuk, hogy a termelm. szandekozok
rendel az orvos
között szétoszthassuk Sajnos az I 946, és még- kivanatot
A külföldi eredetű amarumok helyett inkább az 1947 évi aszály számításunkat keresztül
amilyenek a chinakéreg és a tárnicsgyökér -- ~
húzta mert a megmentett mentatövek nagyrésze hazai ezerjófű, vidraeleckelevél és fehérürömfu
elpus~tuiL Az illetékes szakemberek részéről azo~ volna használandó Értesülésünk szerint azonban
ban a kitartó munka tovább folyt 1947-ben mar ezek a gyógynövények részben - sajnos - .. ~i
a borsosmentán, fehér-fekete mustáron és Ievendulán pusztulóban vannak, részben nem igen gyuJt,'~
kívül az anyrozs, benedekfű, édeskör;tény, kétfél_e be azokat, mert talán nem is ismerik eléggé a gyuJ~
gyűszűvirág, koriander és rovarparvnag tenneszte- tők Éppen ezért javasolnánk a közönséges gyomgével is foglalkoztak
..
növényként nagymennyiségben előforduló
·
!948-ban nagyobb területeken ugyancsak elso- misia vulgaris használatát, előzetes
sorban borsosmentát, levendulát és mustárt ter- után, minthogy annak is van keserűanyag
mesztettek, de amellett angélikát, anyarozsot, nense A gummiarabicum helyettesítésére, -·beléndeket, benedekfüvet, citromlüvet, metelmasz-

!~tes vizsjS~lataink s_zeri~t
f~mk. szarrtott mezgaja,

-- csonthéjas gyümölcsaz ú.. n. macskaméz,
krvaloan alkalmas volna, csak begyüjtéséröl kellene gondoskodni E lap hasábjain közölt tanulmányunkban <>Gümmi nostr as<< elnevezést ajánlottunk erre az anyagra. A quassia behozatalát a
va.dge~ztenye és egyéb saponintartalmú drogjaink,
Kulonosen a saponanágyökér teszi fölöslegessé
A r a tanbiagyökér helyett az itthon termő tormentilla, a manna -~e!yett a szőlőcukor,. a senega és
rpecacuanha gyoKer helyett - mmt rsmeretes -·
a r_é~óta jóibevált saponaria, ptimuia és ibolyagyoker, a per_ubalzsa~n helyett pedig a nyárfarugy balzs~mJa, tovabbá !' nar~ncshéj helyett
rtthontermo rllo.ola]tartalmu drogJainkból (édeskömény, ánizs) előállítandó szirup, végül a külföldi
~ubacs helyett a hazai, illetőleg más, uayancsak
rtthon termő cs~rsavtartalrilú növények o anyaga,
alkalmasan volnanak felhasználhatók
Ugyancsak a külföldi behazatalt tenné fölöslegessé néhány, eddig itthon egyáltalában nem,
vagy nem kell~ m~nny_isé~ben termelt, de könynyep term~lheto..g:,:og_ynoveny , Ilyenek pL a zsályalevel, az msgyokertorzs, tovabbá az édesgyökér
és a már említett Menyanthes triföliata stb. Az
annyira fontos és az utóbbi évek szárazsága következteben csak krs mennyrséaben rendelkezésünkre
álló és ezért importált any~rozsnak a Békési .. féle
kísérletek segítségéve!, vagyis a rozsvetések mesterséges inficiálásával való termelése jó eredményekkel kecsegtet Az ópiumot régebben több
mázsányi mennyiségben eredményesen és kíváló
minőségben sikerült itthon tenneini
Ma sokkal
kedvezöbb e tekintetben a helyzet, mert hiszen
val~melyik állami birtokon könnyen megvalósíthato ,volna mmd a szakszerű termelés, mind pedig
a Kabítószereket Ellenőrző Központi Szerv által
megkívánt szigorú óvatossági és ellenőrző intézkedés. A rebarbarát is a most tárgyalt csoportba

sorolhatjuk, minthogy azt kertészeink régóta kul·
ti váljak
. Egyes külföldi gyógynövények meghonosításáral a szakértekezleten ismételten volt szó . Ezek
között _csak a. ~~ntianátl a sár tököt, és a tengeri
hagymat emlrtjuk mcg. E tevekenység során
Micsurin. és Liszenko értékes tudományos és ayakorlati megállapításai is jól érvényesíthető!< volnának
Hogy milyen kitűnő eredmények érhetők el e téren
elég, ha csak a rizs, a gyapot, a ricinus és a gumi:
pitypang meghonosítására gondolunk, amelyek
ma mar hatalmas mennyiségben termeltetnek közgazdaságunk nagy előnyére.
Csak egészen röviden, szinte ötletszerúen SO·
rollunk fel néhány lehetőséget, amelyek azonban
- véleményünk sz.erint - mind megvalósíthaták
volnának A szerkesztés alatt álló V. Gyógyszerkönyvben is nagy súlyt kell helyezni a fentelmon·
dottakra, illetőleg hazai gyógynövényeinkre és az
azokból előállíthato különbözö készHményekre .
A Javasolt tervek sürgős végrehajtása szem ..
po_ntjából a legelső teendő az, hogy farmakológus~rnk állapítsák meg ott, ahol szükséges, kísérletes
vrzsgálatok sor án, egyes külföldi drogok hazai
helyettesítőinek hatásértékét
A kedvező eredményt klinikai kipróbálás kellene, hogy kövesse
Az egyes gyógynövények meghonosítása és kultiválása már nehezebb kérdés, és sokkal hosszabb
időt is vesz igénybe
.. A másik fontos teendő az, hogy ha megálla·
prtast nyer, hogy melyek azok a külföldi drogok,
amelyeket máris nélkülözhetünk, akkor az illetékes külkereskedelmi szerv figyeimét fel kellene
hívni ana, hogy ezeknek a drogoknak behozatalát
a lehetőségek szerint szüntessék be.. Ez ügyben
az illetékes tényezökkel megbeszélést kellene folytatni a ~z~rves és Gyógyszervegyipari Központ, a
Oyogynovenykereskedelmi N V. és más fontos
szervek bevonásávaL

A szalicilsav meghatározása
zsírsavak (szappanok) jelenlétében
Dolgozat az Országos Közegészségügyi Intezet Kemiai osztályár6l.

lrta: Szabolcsné Sándor EI)lrrra dr.
Szalicilsav mennyiségi meghatározására zsírsavak, illetve azok sói jelenlétében az irodalomban
úgyszólván nem találunk adatokat
A gyógyszeres keverékeket .ellenőrző vizsaá!a
..
0
taink során szükségessé vált;, hogy Spirítus sap onatus és szalicilsav keverékekben meghatározzuk a
szalicilsav_-tartalmat Ismeretes az is, hogy gyógyszappankent forgalomban van ú n . szalici!szappan,
de előfordul szalicilsav különböző zsíros (éspedia
részben zsírsavas) alapanyagú kozmetikai készít~
ményekben is Igy szükségessé vált, hogy a kér·
_
déssel foglalkozzam,

~ szalicilsavnak a gyógyszeranalízisben legelt~qed,tebb meghatározási módját, a bromatome-

tnas terfogatos meghatározást, közvetlenül zsírsavak jelenlétében, nem használhatjuk ·a' jelen
esetbt;n) mivel a zsírsav,ak~ak, szappanoknak, n1ég
h~ nevlegesen csak. teirtett savak szerepeinek is,
n~mdrg ;an mér_hetó halogénaddicionáló képességuk . T e,{mtve .v~szont azt, ~ogy a zsírsavak meny:ryrsege a szalrcrlsavehoz kepest aránylag magas,
rgen nagy, a szalrcrlsav mennyiséaét esetlea több··
szörösen is felülmúló hibával szá~olhatnánk.
A szalícilsevat tehát a zsírsavaktól valarr.l·
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képpen el kellett választanom.. Szerves oldószenel
történő kirázásos eljárás a hasonló oldási viszonyok
miatt nem jöhetett szóba. A szalicilsavnak vízgőzzel történő (egyébként eléggé hosszadalmas)
ledesztillálása eselén viszont zsírsavak is számottevő mennyiségben átmennének Igy arra a gondolatra jutottam, hogy megkísérlem a zsírsavaknak
valamilyen oldhatatlan sóként történő Iecsapását,
amely műveletet a zsírok analitikájában gyakran
használják. A tájékoztató kísérleteim során az ir odalomban ajánlott sók közül a magnéziumsóként
történő lecsapás látszott legcélravezetőbbnek A
létesülő magnéziumszappan jól tömörült, könnyen
volt Ieszűrhető, viszont szalicilsavval a magnéziumsók nem képeznek csapadékoL Elképzelhető volt
azonban, hogy a magnéziumsók formájában bevált
szappanok adszorbeálnak bizonyos mennyiségú
szalicilsavat, így főleg erre a hibát okozó befolyásra
kellett elsősorban a figyelmet kiterjeszteni.
Kisérleti anyagul gyógyszerkönyvi Spirítus
saponatust, valamint egy árubeli »legfinomabb
neutrális babaszappant« használtam ; előbbi szárazanyaga 10 89% volt (a· gyógyszerkönyvi érték
kb.
I0-3%), utóbbi 91 3%. Ellenőrzésképpen
árubeli mosószappannal is végeztem kísérleteket
A Spirítus saponatust eredeti töménységében használtam úgy, hogy egy meghatározáshoz kb. 0.08 g
szárazanyagnak megfelelő mennyiséget alkalmaztam (kb.. O. 9 g eredeti anyag), a szappanokból
mintegy 8%-os vizes oldatot készítettem és ebből
vettem ki 10-10 kern-t Szalicilsavból törzsoldatot készítettem, sztöchiometriás arányban vett
nátriumhidroxiddal; ez az oldat, mivel a szalicilsav esetleg oxidálódhatott, nem volt soha idősebb
egy naposnál és azonkívül természetesen, minden
alkalommal, vakpróbaként, megállapítottam a szaIicilsav-tartalmát. A zsírsavak lecsapására 10%-os
MgS0 2 .. 7H4 0-oldatot használtam
A vizsgálandó oldatokat .kb. 100 kcm-re higítva és mintegy 80°-ra melegítve mércével 10
kcm magnéziumszulfát-oldatot öntöttem, kevergelés közben, hozzá.. Az elegyet kihűlésig sötét
helyre félretéve, 10 cm átmérőjű redős szűrőpapíron
Ieszűrtem, célszerűen' mindjárt 250 kcm-es üvegdugós Erlenmeier-Ioinbikba . A csapadék jól tömörült és könnyen volt szürhető. Kimostam háromszor egyenként 5 kcm vízzel és a szüredékben a
szalicilsavat a szokásos Koppeschaar-féle módszerrel meghatároztam.. A bromid-bromát-elegy
savanyitásához a szokásos 4 kcm helyett 10 kcm
15%-os sósav hozzáadása volt szükséges. Az eredmények a következők voltak:
:t:""
O>
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Talált szalicilsav- g
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Spiritus saponatus
Babaszappan
Mosószappan
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o 2984
o 3175
03175

o 3087,
o 3174,
o 3304,
03263

o 3078,
o 3152,
03205,

03098
o 3184
03268,

Míg a babaszappannál az egyezés a hozzáadott
és a talált szalicilsav között jónak mondható, addig
a másik kettőnél az eredmények magasaknak adód-
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tak A Spirítus saponatusnál nyilván az az oka
ennek a divergenciának, hogy az az elég magas
jódbrómszámú levendulaolajjal készül és nyilván
ez is fogyaszt a brómozásnál brómot. Az eltérés
nem nagy ; esetleg lehetne a meghatározás előtt
könnyú fajsúlyú petralétenel a lúgossá tett közegből az illó olajat kirázással eltávolítani. A mcsószappannál viszont, amint azt későbbi kísérleteim
megmutatták, annak gyantasavtartalma okozza a
hibát A mosószappanokhoz ugyanis . többnyire
adnak fenyőgyantát is és a gyantasavak a fentebb
közölt módori nem válnak le teljesen, viszont méréseim szelint azok elég tetemes brómfogyasztást
okoznak. Mivel elképzelhető volt, hogy valamilyen
silányabb minőségű szalicHszappan készítésénél
gyantatartalmú szappan-alapanyagból indulnak ki,
szükséges volt a meghatározási eljárás kidolgozásánál erre is tekintettel lenni.
Kísérleteim szerint, ha a zsírsavak Iecsapását.
a szappan természetes lúgosságánál végezzük, a .
gyantasavak egy része oldatban marad és a szüredékben jól ki is mutatható. Ez természetesen
zavarja a szalicHsav meghatározását Ha azonhan
a zsírsavnak leválasztását úgy végezzük, hogy a
közeget a lecsapás előtt közelítően semlegesítjük,
a gyantasavak is tökéletesen Ieválnak. A leválasztás kivitele ebben az esetben olyan, hogy az oldat-.
hoz hozzáadunk 2 csepp metilvörös-oldatot és
O. I n-sósavat addig csepegtetünk hozzá, amíg az.
átmeneti szín megjelenik. A zsírsavak egy része
már eközben kiválik, ezzel azonban nem törődünk,
hanem az oldatot kb. 80°-ra melegítjük és ugyanúgy MgSO,-oldatot adunk hozzá, amint azt fentebb már leírtam. A kiváló csapadék majdnem
porszerű és jól szűrődik Ezen a módon eljárva,
a következő értékeket kaptam :
Talált szalicilsav, ha hozzáadva:
Bemért
szalicUsav g
00301
o 0325

·aasfo16 1 o 24/ oo8 1016 1 o 24
g babaszappan
g gyantás mosósz.
0 029910 028710 029610 030010 03011 o 0290
1o 0322 o 0323 o 0325 o 0324 o 0326 o 032

Fontos felhívás!
A Tudományos Folyóiratkiadó N em.zet i Vál-'·
!alat és a szerkesztőség ~özött létrejött megálla~
podás értelmében a szerzők a jövőben mindenkor
készpénzben kapják meg a cikkük után járó
honoráriumot Amennyiben a szerző különlenyomatokr a tart igényt, úgy azokat a megjelenés
után legkésőbb 8 napqn belül kéri a Tudományos
Folyóiratkiadó NV. (Budapest, V, Szalay-u 4,)
írásban megrendelni Ezen az időn túl a nyomda ..
a szedést szétdobja. A fentiek alapj án a külön
lenyomatok költsége teljes egészében a szerzöl
terhéli
Budapest, 1949 IX 29,

Korszerű ismereteink a vitaminokró],

hormonokról és fermentekről
(Közlemény a PázmáflY Péter Tudományegyetem Közegészségtani
Intézetéből. Igazgató · Prof. Dab is László dr)
1rta: Vitéz István dr., egyet . m. tanár
(I II közlemény)

csalatban vannak-e. Az állatokban a színalkalmaz-·
kodást a környezethez irányítják.
IV.. A FONTOSABB HORMONOK
... A hypophysis hátsólebenyének hormonjai
ISMERTETÉSE.
kozul legfontosabb az uterus izomzatára ható oxyAz egyes hormonokat és azok hatását- endo- tocin, a vérnyomást fokozó és a bélre ható vaso..
crin mirigyek szerint -- a következőkben foglal- ptessin és az adiuretin, amely gátlóan hat a vízkiválasztásra vízmegterhelés után .
hatjuk össze.
Az epiphysis hormonális hatása nbvekedésgát.. A_ Iegössz~tet~ebb tev~kenységet a hypophysis
lásban
és antigonadotrop hatásban nyilvánul.
feJli ki nagyszamu hormonJávaL Az endocrin rendA pajzsmirigy hormonja a thyroxin. Mestersés~~r majdnem 111inden folyamata és correlatiója
kozvetve vagy kozvetleniil ezek közreműködésével gesen is előállítható Legfontosabb biológiai alkattörténik. A hypophysis azonban nemcsak az endo- része a jód. A thyroxin hatása sokoldalú, befolyácrin rend?zer_en belül fejt ki irányító tevékenységet, solJa a szervezet oxydatiós (égési) folyamatait és
hanem ~It~rJed.a hat~sa a~ életfo!yama~ok egyéb ezekkel szaros kapcsolatban lévő hőszabályozás!,
teruletene IS (novekedes, szenhydrat .. , zsu-, víz- és majd a szénhydrat-, zsír-, ásványi anyagcserét, a
konyhasóanyagcsere, vérképzés, síma izomelemek vese-, gyomor- és bélműködést. Igen szaros kapmúködése stb.) .
csolatban van az idegrendszerrel, végül bőrelválto
A hypophysis mellső lebenyének hormonjai: zásokkal is összefüggésbe hozzák és szerepe van a
a szervezet növekedését befolyásoló ú.. n. növekedési növekedésben is A lárvák metamorphosisára és
hormon.. A glanctotrop hormonokközüla gonadotrop ' vedlésére olyan ei ős hatást gyakorol, hogy ezt a
hormon a petefészekre és herére fejt ki hatást jelenséget a thyroxin bi9lógiai mérésére is fel(folliculus stimuláló, sárgatestképző és a here- használják
csatornácskák sejtjeire serkentő hatású). E hormon
A paratlzyreoida hormon főfeladata a vér cal ..
előállítható az elülső lebenyen kívül a castrált és cium- és phosphorszintjének szabályozása
menopausában lévő, valamint terhes nők vizeletéA 1/zymus endocrin szerepe abban nyilvánul,
ből és vemhes kancák vérserumából A lactatiós hogy a fejlődésre, a calcium-phosphor anyaghormon (prolactin) a tejelválasztást indítja meg
cserére (csontosodás) van hatással. Szpros kapAz emlőnek a terhesség alatti átalakulását azonban csolatban van az A-vitaminnal is
a placenta tüsző és sárgatest hormon ja hozza létre .
A pancreasban lévő Langerhans-féle szigetek
A lactatiós hormon az egyetlen a hypophysis elülső anatómiailag különleges helyet foglalnak el az
I~benyé_nek hormonjai közül, amely tisztán, Iuis- endocrin szervek között, mivel azok nem aikolilak
talyos allapotban előállítható. A hypophysis mellső összefüggő, egységes mirigyet, hanem szétszórtan
lebenye a pajzsmirigyre a thyreotrop hormon útján foglalnak helyet a pancreas külső szöveteiben.
h~ t A h~tást anti~ormo11 megjelenése kiséri, épúgy, A szigeteket alkotó egyik sejtféleségben, a béta ..
mmt a novekedesi es gonadotrop hormon esetében. sejtekben termelődik az insulin Ez a protheoAz organotrap hormonok között chemiai és élettani hormonok közé tartozik Chemiailag jól ismert,
tekintetben kevéssé tisztázott az adrenotrop, a para- krístályosan már sikerült előállítani, mesterségesen
thyreotrop és panáeotrop hormon A mellékvese- azonban nem Az insulin szerepe a szervezetben a
kéreg normális szöveti szerkezetének és működésé vércukorszint szabályozása, a máj-glycogen védése
nek fenntartását a hypophysis a corticolrop hormon- és az izomglycogen növelése . A szívizom glycogenjával irányítja. E honnon azonban nemcsak a tartalmának a szénhydrát-anyagcserezavaraival
mellső, hanem a hátsó lebenyben is kimutatható, egyidejűleg a zsír- és fehérje-anyagcserében is
sőt terhes női vizeletben is A hypophysis mellső
kóros tünetek jönnek létre.. Szaros kapcsolatban
lebenyének az intermediaer ányagcserére gyakorolt van az insulin az adrenalinnal és közvetve az ideg..
hatása a legbonyolultabb kérdések egyike, amely a rendszerrel. Az adrenalin egyenesen antagonistája
hypophysis szerepének kutatása óta felszínre került
az insulinnak
A hypophysis tevékenysége ugyanis belenyúlik a
Mivel a mellékvese csak anatómiailag egységes,
szénhydrat-anyagcsere láncolatába (contrainsulin- kéreg- és velőállománya pedig mind szövettani!ag,
hormon), de ugyanakkor a zsír-, sőt fehérje-anyag . mind élettanilag különbözik egymástól, érthető,
cserébe is .
hogy a két résznek külön hormonrendszere van.
A hypophysis középső lebenyében is található A mellékvesekéreg a szervezet életfontos belső
1-2 hormon. Ezeket intermedinnek és melanophor elválasztású mirigyei közé tartozik Hiányában
hormonnak nevezik. Nem ismeretes, hogy ezek az rövid idő alatt elpusztul a szervezet. A kéregálloanyagok <IZ emberben kóros elváltozásokkal kap- mány hormonjai közül régebben csak egyet ismer-
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amelyek kappantarajta alig, ellenben a vesicularis
tek, az ú . n. kéreghormont, ma többről van t~domá
erősen hatnak. .
.
. . .
sunk: corticoster on, desoxycorllcqsteron,. aehyd~o mirigyekre
A herehormonok hatasa abban Jelentkezrk,
corticosteron A kéreghormon hatasa az rz~m clte- hogy á hím nemiszervek növekedését elősegítik és
mismusának megváltoztatasár~ irányul e!sosorba_n, fokozzák E szervek alkatreszel a herehormon
azután a testnövekedésre, hoszabalyozas:_a, ver- hatásár a érik el teljes kifejlődésüket, valamint
keringésre Döntő befolyása van a kulonbo~o anyag- életképes spermium és coagulalhato e1aculum képcserefolyamatokra A pho~phorylalas, szenhydr~t ződése is e hormonokhoz kötött Ugyancsak a _hím-.
szabii.lyozás, zsír- és feh~!Ie.ar:Y?~~sere _egyara~t hormonoktól függ az összes masodlagos nerm Jelleg
függenek a mellékvese mukod7setol Sze~epe v".n (testalkat, siőrzet, hangváltozás, Izomzat, ka;aktera glycogen-felépítésben,_ az wnhaz.tartasban es tulajdonságok) kifejlődé~e: E .hormonok acta.~ara a
szarosan összefügg a vrtarmnokkal ~s ferm~ntek castr ál ás t követő kresesr tu netek megszunnek.
kel is Fokozza a szervezet ellenallokepesseget a Ernberben semmiféle sexualrs cyklus nembefolyafertőzésekkel és intoxicatiókkal szemben Ez. a
-, " .
solja a hímhormonok képződését
rendkívül szövevényes kapcsolat, amely ~ .mellekA női nemihormonok a peteteszekben kep~od
vese és különféle hormonok és szervek koru] ;rral- nek A petefészek élettani feladata a petesejtek
kodik, legvilágosabban az. ú. n. androgemtahs termelése és a járulékos női nemiszervek .(tuba,
syndroma kórképben nyrlvanul meg. .
uterus vaaina sth.) fejlődését és cyclusos atalakuA mellékvese velőállománya termeli az _a~r~ lását ~lőm~zdító hormonok kép~ése E ~ormonok
nalint. Ezt a hormont sikerült legelőszor elkulom- két csoportr a oszthatók, mégpedrg a tuszahormonok
teni és mesterségesen is előállítani, L~gnagyobb ( oestr ogen) és sárgatest-hormon (pr ogester on) csoportmennyiségben a velőállomá(lyban kepzodrk, ~; a
. "k'en t h'aram .
szervezet chrarnaffin szöveteiben. IS terrnel~dr_k jára A tüszőhormon-csoport tagjal
kisebb mennyiségben Az actrenalm sokoldalu es oestrogen hatású honnon található a_ pe_tefészekerélyes pharmacologiai hatá~a jól isr_nert, vrszont ben Egyik ezek hözül a szorosan vett tuszohon;10n,
a normális élettani feladatarral k~vesse vagyunk az oestroú, a másik az oestradwl, a harmadrk pe?r~ az
tájékozódva Jellemző. a~ adren~lmra a sympa: oestriol Terhes kancák vizeletében ezeken krvul_
thycus idegrendszerre krlejtett hatas, amely hasonlo csoport több má? ta~ját is megtalálták, rnegpedrg
a szervezet beidegző symphatrcus rdegrostok el:k: az equilint, equrlemmt es a hrppuhn.t Hogy az
tromos ingerlesekor Jelentkez_o hatas~oz . A \et
oestrust előidéző eme anyagok k_ozul melyrk a
nyomás fokozódik, a puprlla es szemres krtagul, a voltaképpeni tüszőhormon, ma meg brzonyt~la~,
szemgolyó előretolódik, a konnyrnmgy es sub- hasonlókép az is, hogy eredetrleg_ cs~k -~gy tuszo;
maxillads mirigy secrebója növekszrk,. a pulsu_s- hormon van-c, amelyből a tobbr kepzodr~, Y,a~)
szám és érverés amplitudója fokozodrk, a bel- már kezdettől fogva többféle. hormor: _kepzodrk.
mozgás csökken és a bronchialis izomzat _elernyed
Tüszőhonnon előfordul nundrg ~ormahsan ~s, a
újabban az a felfogás, hogy, a~ actrenalm nem a férfiak és nők vizeletében, változo krs mennyrse~:
vérnyomast, hanem a véreilatast sz~balyo_zza A ben. Tömegesebben jelenik meg a ~erhes ka_~~a es
rnnnkában lévő izmok számára ugyams basegesebb csődör vizeletében, valamm t a csod?r, her ej eben.·
vérellátast biztosít. A mellél<':'ese két h~rmonJa Mivel oestrogen hatású anyagok a_ navenyekben rs
között rnúködési összefüggés rs va;r, ann abbal vannak, nyilvánvaló, hogy a hatas nem ~gyetle~.
Játszik, hogy egymás hatásat fokozzak
vegyületnek vagy vegyület:csoportn~k Jellemzo
Az tvarmirigyek hormonrnűködésének a .s~apo tulajdonsága Ez a felismeres adott rmpulzust a
rodásban és rnindkét nem másodiagos nemr jelle- mesterséges előállításra E vegyuletek l~o~ott le~
hatásosabb a stilboestron, amelynek brolograr tulajgének kifejlődésében van döntő jelentősége
donságai qualitative teljesen azonosak az oestrogen
A hím nemilwnnorwk a hím nemiszervek k!- anyagokéval, quantitatív~ azo~ba~1 JOVal ~agyob?·
fejlődését és a másodiagos nemi jellegek krala}mla- Infantilis továbbá eastrait nostenypalkanyok es
sát idézik elő E hormonok túlnyomó mennyrsegben nyulak uterusának növekedésére és a vagma hama herékben képződnek, de ugyanilye? hatóanyag?k jának átalakulásár~ egyformá~ hatnak A strlbokimutathatók a mellékherében, rnellek':eseben, ver- estron peroralis adasra rs hatasos.
ben, vizeletben, sőt a női szervezetben rs . A vrze}e~
A progesteron (sár_gatest-hor_m?n) A a,.
ből előállított egyik hormon az androsteron, a masrk Juteumban és a placentaban kepzodrk ....
pedig a dehydroandrosteron A herébőla testasleron a terhesség hibátlan fenntartásához és
n evő hormon különíthető eL Ez utobbr. a ves;_- hez nélkülözhetetlen. A progesteron
cularis mirigyekre hat erélyesebben, a vrzeletbol viszont castrálás után is megn:ar~d a..
z
kivont hormon pedig a kappan taraJara Az andr~ E hormon a terhességet úgy keszrtr elo, hogy a_:
steron mesterségesen is előállítható, sőt ~zama~ mas uterus nyálkahartyájM és izornzatát a megterme;
chemiai anyag is rendelkezik . hasonlo h,atassal
kenyített pete felvételere allzalmassa teszt A ter ,
Az idők folyamán a heréból es vrzeletbol olyan hességi corpus Juteum fokozott _pro~ester?n tar~·
alkatrészeket is különítettek el, amelyek egymaguk- talma a menstruatiós eyeJus rnasodrk felenek7
ban hatástalanok, de a testoste~onnak, deh)'dro- secretiós fázisnak fenntartásáról é~ u_rvaoore.r
testosteronnak és még néhány mas rokonvegyu_let- séről aondoskodik. A progesteron gato!Ja a reru"'''""
nek a vesicularis mirigyekre gyako~olt hat~s~t alatt ba petesejtképzést és a tüszőhormon~al
fokozzák Ezeket X-anvagoknak neve;rk A ~sod<;_r az emiömirigyek növekedését serkenti, T er hes
és kanca v ze letéből az ú n. vesillek allrthatok elo,

vizeletben talaiható még egy másik hormon, a

pregnandiol Ez könnyen alakítható at progesteronná és valószínű, hogy ez utóbbi pregnandiol
alakban választódik ki a szervezetből. A vérbe a
progesteron csak igen kis rnennyiséghen kerül
A sexualis hormonok cherniai vizsgálata arra
az eredményre vezet, hogy e hormonok valarnenynyien a stetinek csoportjába tartoznak A női
hormonok telítetlen, a hím hormonok telített (vagy
majdnem telített) vegyületek: Valarnennyi csirahormon tehát a természetes sterinanyagcsere tagja
és valószínű, hogy rninden eddig ismert csirahormon kiindulási anyaga a primaer sejtalkatrészként ismert cholesterin A női és hím csirahormonok együttes előfordul;:isa mindkét nemben arra
mutat, hogy ezek egymásba átalakulhatnak, mint
ahogy in vitro is átalakíthatók már igen csekély
chemiai változtatással. Erdekes ez a forditott
hatás is, hogy igen nagymennyiségű hím sexualis
hormon castrált nőstényekben tüszőhormonszerű
hatást vált ki és nagymennyiségű tüszőhormon
castrált hírnekben a genitalis rnirigyek növekedését
idézi elő.

Antihormonok
Az antihormonok olyan ismeretlen eredetú
anyagok, amelyek hosszabb időn keresztül hormonokkal kezelt állatok vérsavójában jelennek
meg. Ezek az anyagok látszólag azt a jelenséget
idézik elő, hogy az állatok a kezelésre használt
hormonokkal szemben ellenállókká válnak. Az
ilyen resistens állatok vérsavója más, kezeletlen
állatot is ellenállóvá tesz az illető honnon hatásával szemben. Az antihormonok hatásmechanismusa,
chemiai összetétele még nem tisztázott, inkább
csak felfogások alakultak ki azokróL !gy egyesek
szerint az antihormonok tulajdo.nképpen védő
anyagok, amelyek rendes körülmények között is
megtalálhatók a vérben és feladatuk az, hogy a
honnonegyensúlyt fenntartsák Mivel ai antihormonok nagymennyiségű 'hormoqnak a szervezetbe
juttatására megszaporodnak, azok valódi hormonoknak is tekinthetők,. amelyek ellenlábas hatást
fejtenek ki. Másoknak meg az a vélekedésük, hogy
a hormonok tulajdonképpen antigenek és a keletkezett gátló anyagok pedig antitestek Egy harmadik felfogás szerint az antihormoncik újszerű
anyagok, amelyek közel állanak az immunanyagokhoz, de typusos reactiót in vitro nem ad11ak
A gonadotrop és thyreotrop hormon esetében
volt eddig legjobban észlelhető az antihormon·hatás Chorion gonadotrophormonnal hosszabb
időn át kezelt nőstény-patkányok vérserumában
olyan antihormonok jelennek meg, amelyek egy
másik infantilis nősténypatkányba oltva, azt eílenállóvá teszik megfelelő mennyiségű gonadotrop
honnon hatásával szemben. Ez az antigonadotrop
védőanyag közelebbről nem ismert, csak annyit
sikerült megállapítani, hogy a serum euglobulinjához és pseudoglobulinjához van kötve Igy kis
fokban tisztítható . Valószínűleg nem is a szervekben termelődik, hanern - valódi ellenanyagokhoz
hasonlóan - a reticuloendothelialis rendszerben,

amit bizonyos fokig bizonyít aina kisérleti tapasztalat, hogy a blocád és a lép eltávolítása meggátolja
az antihormonképződési Hasonló tapasztalatok
tehetök állatkísérletekben az antithyreotrop anyaggal kapcsolatban is.
Gyakorlati szempontból szabajöhet az a kér·
d és, hogy a hosszább időn át tartó hormonkezelés
kiválthat-e ,_antihormonképződést' Insulinra, adl enalinra, parathyreoidár a, oxytocinra, vasopressinre, thyroxinra vonatkozólag szárnos ilyen kísérlet történt, de valódi megszokást nem tapasztaltak Általánosan ismert azonban az a tény, hogy
a hypophysis elülső lebenyének fehérjetartalmú
honnonjával folytatott kezelés kiválthat bizonyos
fokú megszokást. De még ennek is az az alapfeltétele, hogy a kezelés hónapokon keresztül naponként történjék Emberben a chorion gonadotrophormon- kezelés sohasem vált ki antihormontermelést, mivel e honnon emberi eredetű, te, h es
női vizeletből származik Vemhes kanca vérsavójából előállított készítmény azonban kiválthat
antihormonképzést, ha a kezelés három hónapon
keresztűl naponként történik
llyen hosszú ideig
tartó kezelés azonban gyakorlatilag aligha fordul
elő

(Folytatjuk)
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Erizid -- egy új szívreható anyag
hta: F . Z. Zilyherg
A tudomány már több mint 100 év óta foglalkozik a szívreható glükozidák tanulmányozásával. A glükozidák kivonásának jelenlegi módszerei
azonban mégsem biztosítanak olyan készítményt,
amely a növény összes glükozidáit tartalmazza és
amely injekciók alakjában is eredményesen használható Ezeknek a módszereknek egy lényeges
hibájuk van: a növény hatóanyagaival nagyobb
mennyiség(i balasztanyag is kivonódik A nernkívánatos anyagoktól való mentesítés igen bonyolult és hosszadalmas eljárás, amely gyakran a glükozidák elbornlásához is vezethet
A Szövetséges gyógyszer-kémiai tudományos
kutató Intézetben végzett alapos kísérletek alapján sikerült egy olyan módszert kidolgozni, amely
szerint a szivreható glükozidák kivonása a növényebkől egyszerű és eredményes. A tökéletes kivonás szerves oldószenel történik; a művelet
közben oldatha kerülő balasztanyagok mennyisége
csak minimális Ezzel a kivonószenel nyert
aránylag tiszta glükozidákat még további tisztítási eljárás alá vetik, amely azon alapszik,
hogy a balasztanyagokat adszorbeáltatják
V N. Varlakav 1940-ben kimutatta, hogy
egyes repcsény-fajok (Erysimum) a szívre sokkal
erősebben hatnak, mint a'z eddig ismeretes szívre-
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ható giükozidákat tartalmazó növények A népgyógyászatban az Erysium közönséges kivonata
mint igen erős vizelethajtó szer ismeretes (A. P
LevcsukJ. A növénynek !Ol faja ismeretes, ezek
közül a Szovjetúnióban 42 faj honos. Varlakav
megállapította, hogy a szív ér hálózatára a szürkészöld repcsény, az Erysimum canescens hat legerősebben. l g drog aktivitása 660 mg egységnek
felel meg
G. A. Cofina különböző repcsényfajok farmakológiai hatását vizsgálva szintén úgy találta,
hogy az E. canescens a leghatásosabb. Némely
példány aktivitása, a minszki botanikuskertből
szerzett magokból nevelve, l g-ban elérte a 2000
egységet
A drog hatásának további tanulmányozása
céljából szükségesnek bizonyult egy olyan készítmény előállítása, melyet nem csak belsőleg, hanem
intravénásan is lehet alkalmazni. Sikerült
is
egy ilyen hatásos, állan~ó és standardizált anyagat
előállítani.. Az új anyag az mizid<< elnevezést
kapta .
Miután a szerző egy kémiai módszert dolgozott
ki a szívreható glükozidák hatáserősségének vizsgálatára, ezt az erizid kvantitativ meghatározására
is alkalmazta.
A készítmény klinikai kipróbálását M.. M,
Pancserrkav végezte a Lenin-renddel kitüntetett
L Moszkvai Orvosi Intézetben és megállapította,
hogy az erizid sztrofantinszerű hatással rendelkezik
anélkül, hogy kumulálódna Mivel tulajdonságai
terapeutikus hatás szempontjából előnyösebbek,
mint egyéb szívreható drogok hatásai, szükséges,
hogy az erizid alkalmazása a gyógyászatban mielőbb
elterjedjen.
( Medicinszkaja promislyenoszt Sz. Sz Sz. R
7949. 7. sz 29.. old)

Űj gyógyszerkészitmények
Irta: M. D.. Maskovszkij
A Szovjetúnió egészségügyi minisztériumának
farmakológiai bizottsága két új gyógyszerkészítmény forgalombahozatalát engedélyezte. Mindkettőt az Ordzsonikidzeről elnevezett Szövetséges
Gyógyszer-kémiai Tudományos-kutaló Intézetben
szintetizálták
A Bilitrast vagy ~-(4-oxi-3, 5-dijódfenil)-afenil-propionsav szerkezete a következő :
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Fehér, könnyű por, vízben nem oldódik, oldódik azonban alkoholban, éterben és más szerves
oldószerekben Olv. pontja: 157-158°
A bilitrastot kontraszt anyagként alkalmazzák epehólyag és az epeutak röntgenvizsgálataináL
A gyomor és béltraktursba juttatva a bilitrast
jelentős mennyisége bekerül az epehólyagba és
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ez a yizsgálat alatt éles árnyékként láthatóvá válik.
Hogy az epehólyag és az epeutak minél élesebben
elhatárolódjanak, szükséges a beteget alkalmas
módon a röntgenvizsgálatra előkészíteni. E célból a beteg 1-2 napon keresztül olyan táplálékot
kap, amely a belekben gázképződés! nem idéz
elő
A vizsgálatot megelőző napon a beteg be-.
öntést 'kap, majd este 5-6 óra körül könnyű
vacsorát vagy teát. 7-8 óra körül 3-3,5 g bilitrastot kap egy csésZe édesített teávaL Kívánatos,
hogy az éjszakát hanyattfekve töltse.
Az epehólyag legmegfelelőbb árnyékolását
13-15 órával a bevétel után lehet elérni, így tehát
a vizsgálat a bevételt követő napon (reggel 9 --!O
órakor) kell megejteni
A bilitrast nem mérgező és a betegek igen jól.··
elviselik Mellékhatásokat általában nem idéz
elő; csak ritka esetben jelentkezik émelygés vagy
nyomás érzése.. Ezek a jelenségek maguktól el'
múlnak és nem gátolják a· röntgcnvizsgálatot.
Nem alkalmazható nefritisznél, urémiánál, májbajoknál és erős gasztroenteritisznéL Forgalomba
kerül granulák alakjában.
Egészségügyi szervek megállapításai szelint a ·
készítmény a kolecisztografiában
igen értékes
anyagnak bizonyult
Az Utosuifan vagy szulfanil-karbamid a szulfonamid- csoporthoz tartozó kemotetapiás szer.
Szerkezete a következő:
NH2
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Fehér kristályos por, vízben nehezen, hígítött
lúgokban, savakban és nátrium hidrokarbonát
vizes oldatában könnyen oldódik Olv . pontja:
155~157,5°

Kísérletek és klinikai vizsgálatok alapján
baktériumok és sztafilokokkuszok ellen igen hatásos, de különösen jó
eredményeket lehet vele elérni a húgyutak fertő
zéses megbetegedéseinéL A gyomor és béltraktusból igen jól szívódik fel, úgyhogy a bevétel után a
vérben elég magas koncentrációt ér eL Legnagyob
mennyiségét a vesékben lehet kimutatni, mégpedig
koncentrációja a vesékben 3-8-szor magasabb,
mint a vér ben
Az urasulfant cisztitisznél, pielitisznél, cisztopielitisznél, pielonefritisznél, hidronefrózis és a
húgyutak egyéb fertőzéseinél alkalrnazzák. Nem
szövődményes cisztitisz és pielitisznél rendszerint
igen gyorsan lehet vele terapeutikus hatást elérni.
Komplikációknál először a vizelet kiürítését akadályozó okokat kell kiküszöbölni (köveket eltávolítqni és egyéb urológiai intézkedéseket foganatosítani)
Alkalmazása belsőleg történik por vagy tab-.
letták alakjában ~-szar naponta 1,5 g-os adagokban. Súlyosabb kimenetelű megbetegedéseknél
bélfertőzéseket előidéző
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egyszeri adagját 3 g-ig lehet emelni. A kezelés az
eset súlyossságától függően 6 naptól 12-14 napig
tart
Az urosulfánt a hetegek jól bírják; alkalma·
zásánál nem jelentkeznek emésztési zavarok, ciáno··
zis és lerakódás a húgyutakban.

A GYÓGYSZER.f:sz

Egészségügyi szakkörök véleménye szerint az

uro?ulfan a húgyutak megbetegedéseinél egyike a
legJobb szulfonamid-készítményeknek.

( Medicinszkája promislyenoszt Sz. Sz Sz, R.
7949. .2 sz . 32 old.)
(Fordította: Ligeti Viktor)

Adatok néhány hivatalos mag porának vizsgálatához
Ir ta: Bittner Emil dr .
. A IV . Magya~ Gyógyszerkönyv nem foglalkozrk a d~ogp_or.ok ..vrzs~álatával Ezt a hiányosságat
s~eretne krkuszobolnr az V.. Magyar Gyógyszerkonyv.. A Gyógyszer ismere ti Intézet disszertánsai
kapták azt a feladatot, hogy a külföldi gyÓgyszerkönyvek példáit szem előtt tartva, a drogporok vizsgálatát kidolgozzák. Mivel disszertációm
isa magvak porainak vizsgálatával foglalkozik, a
kovetkezőkben ezt szerelném röviden ismertetni..

Pulv.. Amygdalae seminis.

Poláros fényben vizsgálva a kősejteket, köztük
különbséget találunk. Igy az őszibarack kösejtjei
egyaltaJán nem, a mandula kösejtjei alig fénylenek,
a .sárgabarack magvának kösejtjei egyenletesen, a
·
szrlváé pedig erősen világítanak.
Vizsgálataim alapján el kell vetnem azt a több
helyen található állítást, mely szetint a mandulára
jellemzők az aleuronszemecskékben található oxalatktistályok. Ezek a kristályok ugyanis egyformán
fellelhetők az őszibarack, sárgabarack és a szilva
aleuronszemecskéiben, viszont vannak olyan man·
dulafajták, melyekből hiányoznak.
·
Tájékoztatást nyújt a .beszerzett drog porára
a savszámmeghatározás Állás közben a meginduló
avasodáskor a drogban lévő zsíros olajból zsírsav
szabadul fel, melynek mennyiségét egyszerű titrálással állapítjuk meg (Lipták . . Zsíros olajat tartalma~ó magvak értékmeghatározása.. A Magyar
Gyogyszerésztud Társ. Ertesitője l 926. 3. sz..),
Vizsgálataim alapján elfogadható az a drog, melynek savszáma 0.6 alatt van.
·
Összefoglalva az eddig elmondottakat, a követ··
ke.ző szöveget javasalom az V.. Magyar Gyógyszerkonyv "Amygdalae semen<< című fejezetéhez:

A porított drog barnásfehér színú. Megtalálhatók benne mindazok az elemek, melyek az ép
drog metszetében fellelhetők
A maghéj darabjain azonnal feltilnnek a marrdulára jellemző nagy, hordóalakú kősejtek. A maghéj, belső felületén kicsiny edénynyalábrészleteket
talaJunk, melyeket az endospermiumból származó
szöyetdarabkák kísérnek. A sziklevelek sejtjei sűrű
olajcseppekkel teltek, és bennük nagy számban
találunk aleuronszemcseket is . Az aieuronszemcsékben gyakran globoidok vannak, melyek közül
egyesek calciumoxalat-rosettákat zárnak magukba,.
. , . A s~öv~ti szerke.zet pontos,abb vizsgálata cél. >>A por .?arn~sfehér színű és ez a maghéj és a
pbol szuksegesnek lattam a keszítmény derítését szzklevelek szovetreszleteiből áll.. A maghéj epidermiséPoralakú drogok vizsgálatakor különösen tekin·· ból származó kősejtek egyenletesen vastagodott falúak
tettel kell lennünk az esetleges hamisítások felis- el nem ágazó gbdó"rkéket csak az oldalfalakon találunk:
merésére. A mandulát sárgabarack-, őszibarack- és A maghéjból származó barna színű szo·vetdarabkákban
szrlvamagvakkal hamisítják Ezek a hamisításta kicsiny edénynyalábok vannak . A sziklevelek sejtjeiszolgáló anyagok eltérő nagyságuk és alakjuk alap- ben olajjal telt plasmát es aleuronszemecskéket találunk.
ján igen könnyen felismerhetők, porított állapot- A port vizzel elkeverve, azonnal érezhető a keserű
ban azonban csak gánctos mikroszkópos vizsgálattal mandu/ára jellemző szag.<<
állapítható meg jelenlétük
Az őszibarack magvában a tonnasejtek hiá··
Pulv. Lini seminis
nl:'oz.nak ('z epidermis egyes sejtjei azonban itt is
A megőrölt lenmag olajos tapintású és szürkésk~~ejtekke alakultak, de ezek oválisak vagy gömbö·
lyuek Falvastagodásuk egyenlőtlen Gödörkéket sárga színű . A maghéj darabjai szabad szemmel is
könnyen felismerhetők Mikroszkóppal vizsgálva,
csak a belső falon találunk, igen kis számban.
feltűnnek az endospermium és embryo finoman
A sárgabarack epidermisén található kösejtek
egyenletesen vastagodottak, gömbölyűek, erősen őrölt szövetrészletei, színtelen, polygonális sejtekIgen gyakori, hogy a sejtek vékony falaihoz
gödörkések és igen kicsinyek
meg aleuronszemekkel telt olajos plasma tapad.
Tangentiálisan megnyúlt, mintegy süvegalakú
Különösen feltűnő a pigmentréteg, me! y felülnézeterősen yasta~odott falú fŐsejteket találunk a szilva: ~en szögletes sejtekből álL Ez jellemző a lenmagmag eprdermrseben. A sejtfalak azonban mindenütt hsztre, mert egyetlen mas drog porában sem fordul
gödörkések A gödörkék kifelé tölcsérszerűen ki- elő . A pigmentréteg színtelen, gödörkés falú sejtjei
szélesednek.
igen gyakran vörösbarna szilárd tartalommal teltek
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Megtalálhatók helyenként a színtelen epidermis
külső falának töredékei . Az egész látótérben szélszártan aleuronszemecskék vannak Az endospermium szövetrészeiben a sejtek fala vastagabb, mint
az embryóból származó szövetrészletekben Alakjuk igen gyakran szögletes .
Pontosabb szöveti vizsgálatot ennél a drognál
csak petrolaetheres kivonás után, lúgos derítéssei
végezhetünk. A nyálkavizsgálatra az ismertebb eljárások közül a tuskészítményt találtam legmegfelelőbbnek Kongóvörössei vagy phosphormolybdaensavas-jódos-zinkchloridos festés e porvizsgálatokban nem felel meg, mert ez~k az anyagok
zsíros olajjal, stb . -vel szintén színeződést adnak
Porvizsgálat alkalmával a most említett festékanyagok egyikével megfestve a készítményt, az
egész látótérben piros, illetőleg kékeszöld szövetrészecskéket találunk. Az ilyen egyenletesen megfestett készítményben meglehetősen körülményes
nyálkavizsgálatot vége10ní.
Más festési eljárást is végezhetünk a készítménnyeL A pigmentréteg tartalma ugyanis ferrichlorid hatására lilásvörösre szíúeződik
Gyakran előfordult, hogy a takarmanyozási
célra felhasznált >>Placenta seminis Lini<< komoly
cyanidmérgezéseket okozott A mérgezés oka: a
magvakban lévő linamarin nevü glykosida bomlása,
amikor ugyanis hydrogencyanid szabadul feL Szükségesnek láttam a lenmagliszt cyanidtartalmának a
meghatározását.
Eljárásom a következő volt: meghatározott
mennyiségű lenmaglisztet langyos vízben két órán
át áztattam, majd desztilláltam A desztillátumot
ismert mennyiségű o. L n. ezüstnitrátoldatban fogtam feL A reakcióban részt nem vett ezüst mennyiségét visszam éréssei állapítottam meg. Azt találtam,
hogy 100 g frissebb, tehát nemrégen tárolt lenmaglisztben nüntegy 4-5 mg hydmgencyanid van
Azok a régebben tárolt, esetleg erjedésen átesett
lisztfajták, melyeket szintén megvizsgáltam, sokkal
több, 100 g-ra vonatkoztatva 8-10 mg, hydrogencyanidot tartalmaztak.
A lenmagliszt esetleges szennyezésének vizsgálatára is nagy sulyt kell fektetnünk. Leggyakrabban különböző Crucifera-fajok és a lenföldeken
honos Lalium arveme magvai, vagy különböző szervetlen anyagok fordulnak elő szennyezésként. Keményítőtartalmú drogokkal történő szennyezést jodglycerinnel mutathatunk ki legkönnyebben. A
Crucifera-fajok magvaival történő hamisítások felismerésére ezek kéntartalmú olaját használjuk fel.
A vizsgálandó lenmaglisztből lúgos kivanatot készítünk, megszűrjük és a szürletben lévő ként bariumsuHat alakban tudjuk kimutatni. Tschirch szerint
bárminem(í hamisilást a leggyorsabban úgy mutathatunk ki, hogy a vizsgálandó lenmaglisztet óvatosan benzinre rétegezzük, a lenmagliszt alásüiyecl,
a hamisításta szolgáló egyéb anyag ellenben a felszínen marad.
Az V. Magyar Gyógyszer könyv lenmaglisztfejezetébe a következő szöveg felvételét ajánlom :
>>A lenmag pora sztlrkésbarna színű és a maghéj
és a sziklevelek részeiból áll. A maghéj darabjait a
hosszú, rostszerűen megnyúlt kőse jtek és a szögletes,

gödörkés falú, vörösbarna tartalommal telt pigmentsejtek jellemzik. A sziklevelek sejtjeiben - glycerinben vizsgálva - zsíros olajat és aleuronszemecskéket
találunk.. Keményitől a drog nem tartalff1:az . Más
magvakkal szennyezett, keményítőtartalmú vagy atkás
lenmaglisztet tartani nem szabad.«

'

>>A drogpor vörösbarna szfnfi, jellemzó szagú
kissé !<ese~
fű~z~re? ízű. Tömény kénsavval lecsep.:
pentve voros sz~nuve lesz. Mzkroszkóppal vizsgálva,
endospermwmreszletek lathatok csaknem színlelen
sej/ekből, melyek szilárd zsírt, keményítő/ és aleuront
tartalmaznak, találhatók továbbá perispermiumrészletek, jellemző nagy olajtartó sejtekkel.«

q,

Pulv . Myristicae semints

A drogpor vörösbarna színú, erősen fúszeres
szagú, íze kissé keserűen aromás. Mikroszkópban
azt látjuk, hogy az endospermium sejtjei színtelenek, a perlspermium sejtjei vörösesbarna tartalmúak A petispermium sejtjei között nagy olajsejteket találunk, egyes sejtek pedig kristályokat
tartalmaznak. Az endospermium sejtjei telve vannak szilárd zsírral, keményítő- és aleuronszemekkeL
A drog az endospermium be ls ő részében főként csak
keményítőt tartalmaz
Chl or alhydrattal derített készítményben megfigyelheljük a Virchaw-féle myelin-testecskék keietkezését Ezek alkáliák hatására zsírcseppecskékből
keletkező, sugaras elrendeződésü, erősen fénytörő
kép letek. Kihüléskor részben kristályokká alakul- •
nak át, melyek színtén sugaras elrendeződésűekés
kristályosodasi pontjuk egybeesik a myelintéstecske középpontjávaL
A tápanyagok egymástnellett való kimutatására a Liptálc-féie aikanninas festési eljárást használtam (lipták P : Gyógyszerészi Közlöny, !916,
10. sz ..) Az eljárással kapcsolatban azt találtam,
hogy szép festődés! csak frissen elkészített aikannaoldattal tudunk elérni.. A festődés! gyenge melegí·
téssei meggyorsíthatjuk. Vigyázni kell azonban arra,
hogy a jodglycerinbe · tett készítményt lehetőleg
azonnal megvizsgálj uk, mert a zsír festődése nagyon
hamar eltűnik
jellemző reakciója a szerecsendió porának, hogy
töménykénsavval lecseppentve vörösre színeződik ·
Szeszes kivonatában fenichlorid hatására- a kémhatástól függőerr - más és más szín - illetőleg
csapadékos reakció! kapunk. Igy pL semleges közegben : feketészöld, sósavas közegben citromsárga
színeződés keletkezik, mely állás közben sötétsárgára változik. Peroxydos kezelés után hozzáadott
ferrichlorid sötétsárga csapadékot választ le. Csapadékos reakciót kapunk akkor is, ha a szeszcs oldathoz kálilúgot cseppentünk
A mikroanalytikai vizsgálatok köztil mikroszub·limációval is identifikálhatjuk a szerecsendió porát
Mikroszublirnálás alkalmával először a myelintestekhez hasonló képződményeket látunk, melyek
lassanként sugaras elrendeződésű kristályokká ala-·
kulnak át A mikroszublimátummal szintén elvégezhetjük az előbb felsorolt szín- és csapadékos
reakciókat
A többi drogportól eltéróen a szerecsendió
porát nem szakták hamisítani. Az irodalom megemlít ugyan egy esetet, azonban ekkor is az egész!
drogo! hamisították
Az V Magyar Gyógyszer könyv szerecsendiófejezetébe a következő szöveg felvételét javaslom:
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Pulv. Strvchni seminis.

Mikroszkóp alatt vizsgálva a finom. szürke
vagy sárgásszürke port, azt találhatjuk, hogy legnagyobb reszet az endospermmm széltöredezett
színteíen, vastagfalú sejtekből álló tömege alkotja'
Jellemzők az epidermis sejtjeiből alakult
szőr
képletek maradványai is.. A szőrképletek por i tás
közben legnagyobbrészt széttöredeztek s így a Játótérben többnyire csak páltikaalakú képleteket a léces vastagodás töredékeit- találj uk. Az endospermiumot alkotó sejtek falai erősen vastagodottak, hullámos lefutásúak és színtelenek
A felismerés, illetőleg meghatározás szempontjából nagy fontosságú, hogy az alkaloidákat és a
loganin nevú glykosidát ne csak a metszetben,
hanem a poralakú készítményben is könnyen ki
tudjuk mutatni
·
Vizsgálataim folyamán célszerúnek találtam
a strychninleválasztást sósavas közegben kaliumferrocyanid hozzáadásával. Ha kevés a vizsgálati
anyag, a port a tárgylemezen chlorofornimal von:
juk ki. A chioraform elpárologtatása után vana·dinkénsavat cseppentünk a tárgylemezre és a
kénsavcsepp szélei azonnal szép lilás színűvé vál·nak. A reakció érzékenységét növelhetjtik, ha a
chiaraformhoz néhány csepp arnmoniumot adunk
Brucin kimutatására az ismert salétromsavas próbát találtam a legmegfelelőbbnek A loganin ki·
mutatása már nem ilyen egyszerú . Szeszes kivonat~! készítünk a drogporból s e kivonat l 2 cseppjét
ketszerannyr hrg kénsavval elegyítjük és a tárgylemezen elpárologtatjuk A loganin jeleniélét violaszínű, víz hatására eltűnő, beszárítva újra megjelenő színeződés mutatja.
A drogpor míkroszublimátumát az ismert alka·
loida reagensekkel kezelve megkapjuk a szokásos
reakciókat
·
A hamisításokat, amiket legnagyobbrészt oliva·pogácsával szaktak elkövetni, a nagy kösejtekről
és erősen barázdált falú rostokról azonnal .felismerhetjük Előfordulhat az is, hogy az ebvészmag por a datolyamagvak por ától van szennyezve .
Ez a szennyezés a datolyamagvak elütő maghéjszerkezete és a bennük lévő keményítőszemek
alapján könnyen megállapítható
Az V Magyar Gyógyszerkönyv ebvészmagfejezetéhez a következő szöveg felvételét javaslom :
>>Az ebvészmag sárgásszűrke porát az endospermium vastagfalú sejtjei, a szőrképletek léces vastagadásai és megvastagodott alapjai jellemzik.. jódoldattól finom, sötétbarna csapadék keletkezile és az
endospermium sejtjeiben a plasmajáratok láthatókká
lesznek. Keményítő, kristályképletek, kősejtek, vagy
tág edények ne /e~yenek a porban.<<

·---

Pulv . Sinapis semints.

. A mustár por a sárgaszöld-vörösbarna szrnu,
rmkros.zkópban többnyire vékonyfalú, színtelen,
osszetoredezett SeJtek alkotta szövetrészekből áll
Jeilemzőek a széltöredezett maghéj elemei, különosen az eprdermis nyálkasejtjeL Az embryóból
származó szövetrészletek sok aleuronszemecskét
tartalmaznak. il. maghéjat alkotó egyes rétegek
rgen rrtkán talalhatók meg külön-külön Többnyire
l-;:-2réteglátható csak, sőt gyakran az egész magheJ osszefugg es csak a mikroszkóp tubusának
er.ne!ésével, illetőleg ~üllyesztésével tuajuk az egyes
relegeket annyrra szetválasztani, hogy behatóbban
vizsgálhassuk őket. .Eiósegíti a maghéj egyes e)e..
meinek felismerését az is, ha a maghéjból macerá, .
tumot készítünk
·
A mustárliszt gyogyászatí értékét a sinigrin
bomlasakor keletkező illó mustárolaj mennyisége
szabja meg, Ezért írják elő a külföldi gyógyszer'
könyvek az illó mustárolaj kimutatasát, sőt a német
és svájci gyógl.'szerkönyv az illóolaj mennyiségét is
megnataroztatp. A IV. Magyar Gyógyszerkönyv
csak minőleges vizsgalatot ír elő és ennek alapján
megkívanja, hogy a drogpor vízzel megnedvesítve
nehány perc múlva illó mustárolajszagot árasszon.
E kimutatási módszernél megfelelőbbnek találtam
A Pteismann (Mikrochemie, 1924. lL köt 39 Iap)
eljárását, némi módosítassal. A drogporból langyos
vízzel pépet készítünk és ezt gyakori rázogatás
kozben 2-3 órán at aliani haayjuk Ez idő alatt
ugyanis quantitatíve végbemegy a sinigritr bomlása
A pép egy kis részletét tárgylemezre tesszük és
l-2 csepp szeszes phenyllrydrasin-oldatot adunk
hozzá A mustárolaj és a plrenylhydrasin között
addicio következtében filrom kristálykák keletkeznek és ezek mikroszkópban jól megfigyelhetók
Az illó mustárolaj mennyileges meghatározását
argentometriás és jodometriás módon tudjuk elvégezni. Mindkét eljárásnak az a hibája, hogy a
desztilláció és a visszatitrálás alkalmával nagy a "
hibalehetőség

A mikrochemiaí vizsgálatok közül megemlítem
a m~stárliszt megváltozását a Dragendorf-reagensre.
A targylemezre tett drogporhoz Dragendorf-reagenst cseppentünk és kissé felmelegítjük Lassanként szép, szegletes, hasábalakú, szélükön kissé
kékes színü kristályok válnak K;i
A drogpor mikroszublimatumában hosszabb
állás után szintén kristályok válnak ki, melyek
phenylhydrasinnal vagy Dragendorf-reaaenssel
a
0
már említett módon reagálnak.
Gyógyszerészi szempontból lényeges, hogy meddig tartható el a mustárliszt anélkül, hogy hatásából
veszítene Vizsgalataimat két irényban folytattam
Először zsíros olaj avasodásából következtettem
a. drog porára. Ezzel a vizsgálattal nem tudtam
veg1eges eredményt kapni, azt találtarn ugyanis,
hogy régibb drogok savszáma nem emelkedik egyenletesen az eltartási időveL Ugvanezekkel a droaokkal quantitatív illóolajmeghatározást végeztem
Vizsgálataim során megallapítottam, hocrv az aránylag hosszabb idő óta tárolt drogok 'kevesebbet
veszítenek értékükből, ha azokat húvös helyen
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tartjuk el. Egy helyről beszerzett és egyszerre
porított mustárrnag értékmeghatározásakor pL az
officinában tartott drog O 624% illó rnustárolajat,
a raktárban - tehát aránylag hűvösebb helyen
-· tárolt pedig O 803% illó rnustárolajat tartalmazott.
Különös gondot kell a mustárrnag szennyezéseinek vizsgálatára for ditanunk A termelés helyé'
ről beszerzett drog ugyanis rnindig szennyeZ'Íe van
kisebb-nagyobb százalékban más, Brassica- és Sinapis-rnagvakkal Ezek a szennyezések az egészrnagú
drogban gondosabb vizsgálatkor szabadszemmel is
felismerhetők Porított drogban azonban csak figyelmes rnikroszkópos vizsgálat tudja azokat felderí·
teni. A szennyezésként előforduló magvak palisadrétegei általában szélesebbek, mint a Brassica nigra
magvaié A drogport ajánlatos chloralhydrattal
deríteni. ASinapisar vensis maghéja ugyanis chloralhydrat hatását a vörösre színeződik A Sinapis alba
magvaival tör.ténő szennyezést a drog színtelen
palisadsejtjeiről ismerhetjük fel. jód hatására keletkező kék színeződés keményítőtartalmú droggal,
·- kukorícával, esetleg borsóval ·- vagy curcumával való szennyezést árul el, vagy azt mutatja,
hogy éretlen mustármagból készült a mustárliszt

Cur.cum~-szennyezést legjobban kénsav és alkohol

segrtsegevel mutathatunk kr, ekkor ugyanis piros
színeződés keletkezik
·
figyelemrnel kelllennünk arra is, hogy a drog- ·
pornelegyen zsírtalanitva lgaz, hogy gyógyászati.
szempontból a zsíros olaj nem fontos, de bebizonyosodott az, hogy aetherrel kivont mustárlisztben a sinigrin quantitatív bomlása csak myrosin .
oldat hozzáadásakor következik be. Igy az olajtól
megfosztott por gyógyhatása esetleg nagymértékben csökken
Az' V. Magyar Gyógyszerkönyv mustármagfejezetéhez a következő szöveget javasalom :
'" »A mus,tár sárgászöld porát főleg a barnás maghej elemek jellemzzk Egy magheJ darabot mikroszkóppal vizsgálva so!;szögletű sejtekből álló, nagy sejteknek megfelelő mezőket látunk Megtaláljuk a szik-'
l~yelek szövetdarabkáit Glycerines készítményben feltunnek az aleuronszemecskék A chlor alhydr atos készítmény ne legyen vörös színű (Sinapis alba) Sárga
c~ir!.ztöm~gek (_Curcuma), keményi,tő (tengeri, ~orsó),
surun godorkezett nagy sclerezdak, nagy kosejtek,
melyeknek szélessége más (egyéb Crucifera-magvak),
vagy olyanok, melyek megnyúltak (Unum), vagy
világossárgák, ne legyenek benne.<<

Korszerü ismeretek az alkaloidákról

lrta: Ligeti Viktor

vesében található adrenalin, amelyet egyesek állati
alkaloidának tartanak Alkaloida-tulajdonságokkal
Alkaloidáknak nevezzük általában azokat a rendelkeznek a ptomainok is, amelyek rothadó
szerves, nitrogéntartalmú, bázisos kémhatású ve- hullákban talalhatók. Ezek az úgynevezett hullagyületeket, amelyek egyes növények életfolyamatai mérgek adják a legtöbb alkaloida-reakciót A
közben keletkeznek és a központi idegrendszerre növényi bázisok közé soroljuk még a purin-vegyii'
többnyire erős fiziológiai hatást gyakorolnak Az leteket is, mint a koffein, teobromin és teofillin.
alkaloida szó az arab "alkali<< szóból ered, ami Ezek szárnos vonatkozásban alkaloidajelleget
lúgosat jelent, tehát elnevezésük arra a tulajdon- mutatnak, azonban nem annyira mérgezők, mint
ságukra utal, hogy indikátorokkal szemben lúgosan a szarosabb értelemben vett alkaloidák
reagálnak, savakkal sókat alkotnak
Az alkaloidák előfordulása
A nitrogén kevés kivételel a ciklikus molekula
gyűrűjében van elhelyezve, tehát kémiai szempontA növényi világban az alkaloidák igen elterból a heterociklikus vegyületek közé tartoznak Ki- jedt anyagok. Szenov szavjet kémikus szerint
vételt képeznek· egyes fenil-alkil-aminobázssok, ideig több mint 500 alkaloida ismeretes, de
rnint pl. az efedrin, hordenin, kolhicin, narcein stb . ,
100-ra tehető azoknak a ~t~;;,~d;:~~;~~~~r;~t'ii
amelyeknél a nitrogén amino-csoportban a gyűtü mintegy
nek szerkezete fel van derítve Az al
oldalláncán van elhelyezve Bázisos jellegüket éppen terén igen nagy érdemeket szereztek a szavjet
a bennük levő nitrogén-, illetve aminocsoport szabja sok, ugyanis Orechov A P akadémikus o7o,·mr
meg. Ismeretesek azonban olyan alkalo idák is, ame- Szovjetúnióban 713 új alkaloidát fedeztek fel
lyek savi tulajdonságokat eredményező csapOltoAz alkaloidák többnyire azokbanr ii~a_,J:,~~::~~::::
kat tartalmaznak (karboxil- vagy fenol-csoport)
családokban találhatók, amelyek a n
Ezek a gyökök az alkaloida bázisos jellegét néha szerben magasabb fejlődési fokon arrnarc
oly rnértékben befolyásolják, hogy ez erős lúgokkal csonyabb fejlettségű telepesnövények
szemben savanyú kémhatást mutat, vagyis ezek- nem tartalmaznak alkaloidákat Kivételt képeznteK\
kel is képezhet sókat
egyes gombafaj ok, mint pl, Claviceps, An'"""ra
Az alkaloidákat még organikus bázisoknak is amelyek alkaloidaszerű ammóniurn-"báz:isokat
szaktuk nevezni és így tágabb értelemben ebbe a tartalmaznak Az egyszikűeknél
csoportba nemcsak növényi, hanem állati eredetű vannak képviselve, ellenben a ma.ga>ac>u ·fr:i!ődéSI
anyagok is sorolhatók. Ilyen anyag pL a mellék-
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fokon álló kétszikúekhez tartozó kb. 60 családban
t~laltak alkalordakat Bizonyos alkaloidák jelen·
Iete e~y~s családok tagjaiban a rendszertani ;elleg~k koze sorolható . Igy például vannak olyan' csa·
" iadok, ll!ely~k. rendszenni alkaloidatartalmúak,
mmt amak-felek(Papaveraceae), sóskafa-lélék (Berberzdaceae), burgonva-félék (Solanaceae). b ·
, uzer'l 'k (R b"
fe.e , u. raceae), krépin-félék (Asclepiadaceae), bör·
veny-felek (Apocyanaceae), viszont vannak olya·. nok, mmt az ajakosak (Labiatae), rózsa-félék (Rosaceae), , amelyek egyáltalán nem tartalmaznak
alkalozdakat
M.egállapítá~t nyert, hogy az egyszerű szerkezetu alkalordak elterjedése a növényvilá ban
· nagyobb, mmt a komplikált felépítésiíeké Az r~tób
brak cs~k egyes ~saládoknál vagy fajoknal fordulnak elo A nove~:yekben majdnem mindig mint
szerves savak sor vannak jelen · anorgan'k
savakhoz titkábban vannak kotve. A Ieaa'rako:i~~
rlyer; savak: az almasav, csersav, citr~~;av stb.
de letez?ek oly.~n. alkaloidák is, melyek egyes n övé~
nye~re Jellemzo es csak az rllető növényben előfor
duio_savhoz kapcsolódnak, mint pl. az ópium alka!OJdar a mekonsavhoz, a kinaalkaloidák a kinasavhoz.
Ami a növénybe való lokalizációjukat illeti
r_neg ':.an ~lla~ítva, hogy leginkább a nö'vény fiatal:
eleteros reszetben találhatók, azokban a részekben
am~IJ;ek novekednek, fejlődnek, amelyekben ~
feheqe-a~yag~sere a legnagyobb, tehát a fiatal
pla~.m~dus sqtekben. Különösen a csirázó magvak
feJ!odes~en)évő levelek, fiatal hajtások tartalmaz~
nak beloluk_ nagyob? mennyiséget Amikor pedig
ezek szerepll;ket elvegezték, bennük az alkaloidatartalon; csokk~n,_ majd a vegetációs periódus
befeJeztevel . eltumk; , me~nyiségük tehát egyes
szervek.ben ev~zakonkent mgadozik. Ilyen perióduso.s . zngadozas azonban nemcsak évszakonként
tortenr_k; _hanez~ napszakonként is : nappal az
asszrmdaczo rdeJ_e alatt az alkaloida-tartalem a
levelekben megnovekszik, ezzel szemben éijel csök·
ken. Kelet~ezésü~et tehát egyes szerzők bizonyos
fotoke.mraz Jelens.egekkel hozzák kapcsolatba . Ezzei
ellent~t~en szavjet s.zerzők azt tartják, hogy az
~lkalordak keletkezeseben a növény földalatti részei
Jatszanak legfontosabb szerepe t Igy például Smuk
Sznwnov és Ilyin kísérletekkel bebizonyították:
~ogy a ~zkotzana tabacum alkaloidái a esirákban
es a ~yokerekben képződnek és innen a növény
n~dvemek áramlásával vándorolnak a földfeletti
reszek be : a level ekbe, virágokba és gyümölcsökbe
, ""';,v,+annak _azonban olyan feltevések is, melyek
a _gy?kerek~e~ pro-alkaloiáák képződnek
mrutan a noveny földfeletti részeibe jutotát. alkaloidákká. Ezzel maayaráz·
.
Weevers és van Oort kísérleteinek ered~ényei
rel~ek szezint a Cinchona-levelekben amorf alka~
,orda~ kele~ke~nek, ezek a kéregbe vándorolnak és
rlt mmt _knstalyos alkaloidák jelentkeznek
S~OVJe.t kutatóké az érdem, hogy az alkaloidakutatas mactszerei közé felvették a -micsurini elmélet gyakoriatz tapasztalatait. Oltványokkal kísérSmuk, Kosztav és Borozdina a
nagyfontosságú megfigyeléseket észlel-
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a;l~pltOLLak_,_.. nogy h~ Nicotiana glauca szolg'ai
a,a,Jyul, oltoJgul pedrg a N. tabacum akkor az
?lt~T_any~~r: -~.N ~law:a ~?alkaloidája a; anabazin
Kerul ~uJsElyba. ~zenrttuk az alanv hatására a
~iko~in átJ~lakul_ a~abazinná. Has~nló' eredményeknez JUtaiLak I(raJevov és Nyehajev a dohány és
paradrcsom, yalammt J(erkisz és Pigulevszkája a
nadragulya es a paradrcsom egymásraoltás"nal
" .. A fentiek értelmében elfogadhatónak kell t;kin:
Len.~nk a~!.a f,eltevést, hogy az alkaloidák legirÍl:-ább
a foldalaLL~ r.eszekben keletkeznek és innen a nedvek aran;Iasaval JUtnak a növény távolabbi szery~tbe Mrndenesetre ezzel kapcsolatban még sok
Kerdes .a11_ ny_itv8: azonban a kutatások, külö'nösei-1
a Sz_ovJ~tunroban, tovább folytatódnak és minden
r~menyunk megvan, hogy ezekre a növényfiziolograr szem pont\>ól fontos kér désekre mielőbb
feleletet kapunk
Az alkaloidálc eredete és szerepe a növózv
eletfolyamatai ban

Az_ előbbi kérdésekkel kapcsolaiban felvetőele
nek meg _azok ~ kérdések_ is:. milyen anyagokbó l,
mzlyen komlmenyel~ kozott es mi!yen vegyfolya·
n1atok alappn kepzodnek, továbbá milyen szerepe l
1atsza;1a~ az alkal~idák a növény életfolyamataiban . EzeKie a kerdesekre IS csak feltevésekkel inye··
keztek a. kutatók választ adni. Csak a legfonto~ab ..
bakat kremelve, meg kell említenünk azt az általanasan elfogadott tételt, hogy az alkaloidák
masodl~gos képzrídmé~yek: _A .növény életfolyac
n1atar alatt rgen sok es kirionfele kémiai reakció
)~~szodrk !e a növény szcrveiben. L\z asszimilélció
kovetkezteben m~.gindul? soroz~tos vegyfolyamatok alatt egyszeru vegyuletekból bonyolult szerkezchr nagymolekuláju vegyületek keletkeznek
maJ~! ezeknek egyrésze lebontódik és ismét eoy.:
s~e~·ubb vegyülete l~ re hasael. A felépítési és !eb~n
t~sr . folyamat?k nlatt különféle kémiai reakciók
t~rt~nnek.
~Le,k~~ fotol~_én;iai és enzimatikus
ILta:ok ka~~hzalpk A noveny >~erveiben véabe ..
L

~nent~ rca~c10k

nagyrésze már fel van derítvt és

rn ~rt!·o rs be van bizónyítva.. E reakciók Iefoll:'asélban nagy szerepet játszanak az egyszpű
~-n;;~o~av~I:,_ amelyek mmt a növényi szerveket felep~:o fe h elJ ek alapvegyületei ismeretesek. Ezek az
~mi:1os?vak küló~f~l~ vegyfolyamatokkal) mint a
ueul~l~_s, _J<:arbox!lalas, oxidáció, redukció, kond~;1Zac,JO~ cszter~épződ~_s, gyíítűzárcidás stb olyan
m ~r agen.~ ar, talmu vegyuictekké alakíthatók, amelyek a no;renyekben is előfordulnak és az a!kaloidák
szerke~etehez es kémiai tulajdonscigaihoz iaen
hasonirtanak fl:re'; megfigyelések alapján Gada~zer
s.z,er~mt az alkalo:d_~k ke~etkezé~e a fel1érjók képző
aesev.el szo~osan osszefugg Pretet az rdkalo;dákat
szm~en a ~ehérjékkel hozza kapcsolatba és azt
tar tp, hogy ezek tulajdonképpen a fehérjék borr,, ·-
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Jástermékei Frey-Wyssling azon a nézeten van,
hogy az alkaloidák is, mint egyéb másodiagos
növényi képződmények, a dekarboxilált aminosavak dezaminálásával keletkeznek
Ami pedig az alkaloidák rendeltetését illeti a
növényi szervezetben, ez a téma is régóta foglalkoztatja a kutatókat. Biológiai jelentőségükre vonatkozólag szintén sok feltevést publikáltak Heckel
szerint az alkaloidák tartalékanyagok, Errera és
Madaus az alkaloidákat erősen mérgező hatásuk
miatt védekező anyagoknak tartják E feltevés
ellen szál az a tény, hogy sok élősdi növény éppen
azokon a növényeken található, amelyek alkaloidákban gazdagok, valamint az a megállapítás is, hogy
sok madár és rovar az alkaloidáktól nem pusztul el
Más szerzők szerint alkalo idák képzésével a növény
méregteleníti magát olyan vegyületek lebontása\fal, af!!elyek magára a növényre is mérgezők lehetnek Ujabb feltevések szerint az alkaloidák mint
ingerhatást kiváltó anyagok szerepelnek, hatásuk
tehát összehasonlítható az állati szervezetben elő
forduló hormonokkal Tunmann .és Feldhaus szerint hatásuk abban rejlik, hogy a magvakból a
környező talajba diffundálnak és ezáltal úgy a
csirázó magnak, mint a fiatal növénynek életlehetőséget biztosítanak Hogy ezek közül a teóriák
közül melyik felel meg a valóságnak, azt majd
c sak a folyamatban lévő kutatások fogják
el dönteni
( FolytatJuk)

l

L I. Szamova, Z. I Borjarincova A
Agapava .: A rozsdás gyűszűvirág, pontudoii ·
dron és a bama mihélia farmakognóziai vizs~álatn
(Farmakognoszticseszkoje iszledovanije
rzsavcsinoj napjersztjanki, pontyijszkogo
dendrona i burovatoj miheliji.)
/vledicibszkája promislyenoszt, 1949,
31 old.
A szerzők ismertetik a Kaukázusban
rozsdás gyúszúvir ág (Digitalis ferruginea),
ugyancsak otthonos Rhododendron ponticum
szubtropusi vidékeken tennesztett lviichelia rwrearta ;
farmakognoziai adatait.
A drogul szolgáló levelek anatómiai;·,"!egernek
ismertetése után felsorolják hatóa.nyagrfikat.
beszámolnak hatásukról és
Mivel mindhárom
régóta használják, izolált hartóanyrrgaikn1ak
taní vizsgálata kielégitő
.
javaslatot tesznek a tudományos
való alkalmazásukra
G. J\IL Entin . 40· és 70%-os alkohollal
tett val er iána-készítmények hatásáról (Ob
noszti prepara to v valyerianyi na 40° i 70° <zrrirfip\
Medicinszkája promislyenoszt, 1949.
33. old.
Egy óriásnövésű valeriána kiértékelése ""N""
a szerző kísérleteket folytatott A növény mar!assága túlhaladta a 2 métert, hamutartalma
nedvességtartalma !2 6%; cseranyagokat l·
FOLYÓIRAT-SZEMLE
ban, izovaleriánasavai O 86%-ban, illó
A Gyógyszerészi Dokumentációs Albizottság
O 63%-ban tartalmazott
közleménye. Vezető: Kedvessy György dr
A drogból készült tinktura érté,·mr>rrhotóro.<
zását biológiai módszerrel végezte békákon
>>A Gyógyszerész<< hasábjain ebben a most állapította, hogy az óriásnövésú valeriána
meginduló rovatban rendszeresen közöljük a kül- feletti részeinek rendellenes növekedése nem
földi szaklapokban megjelent szakközlemények- .,lyásolja a gyökerek biológiai értékét Kf,,edPh'i
nek a dokumentációs munka során készített során összehasonlító vizsgálatokat végzett 40
referátumaiból azokat, amelyek a gyakorló 70%-os alkohollal készült linktur ákkal és
gyógyszerészt is érdeklik A Gyógyszerészi Doku- találta, hogy a 40%-os alkoholos kivvnat l q_":er :.
mentációs Albizottság a teljes referátumanyagát, gyengébb hatású és raktározás alatt
valamint a feldolgozott folyóiratokban megjelent veszít.
közlemények teljes címjegyzékét sokszorosított
N V. Prokofjev és Sz. D. Sapiro Fnh,,ikm:rv
formában teszi közzé. és megküldi a szakintéze- anyarozskivonat készitése injekciók részére
teknek Az ettevonatkozó igények Dr.. Kedvessy vodsztvo zsidkogo extrakta szporinyi
Györgynek, az Albizottság vezetőjének jelenthetök v ampulah dl ja injekciji.)
be (B pest, lX., Hőgyes Endre-u 7 )
Medicinszkája promislyenoszt,
L. D Lendenszkája .· A Plantago Psyllium 33. old.
Anyarozskivonatok injekciók
magjaiból nyert hashajtó készitmény.. (Szlabityelynij
preparat iz szemjan podorozsnyika blosnogo.) dig felelnek meg. Sterilezés alatt
muk majdnem teljesen megsemmisü!,
Medicinszkája promislyenoszt Sz. Sz Sz R !949
nással készült kivonat parenterálisan ancahna:zva
l sz . 29. old.
erős
fájdalmat okoz, raktározás közben pedig
A bolhafű (Plantago Psyllium) magjait nyálkazavarosodik
tartalmuknál fogva a népgyógyászatban hashajtóAz említett hátrányok kiküszöbölése
nak és bélhurutak ellen használják. A szerző közli
a mag h4!óanyagait részben saját vizsgálatai, rész- a szerzők 5 perkolátorból álló rendszerben
ben irodalmi adatok alapján. A továbbiakban egy formos vízzel, nipagin hozzáadásával a
módszert közöl, amely szerint a hatást hordozó oldható alkaloidákat vonják ki A kivona.tból
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a bala~ztanyagokat alkohollal kicsapják, az alkoMlt, vakuumban l~desztilláiják és aszeptikus úton
keszrtenek InJekcrokat Az ily módon készült kivonat O025-0050% vízben oldódó alkaloidát
tartalmaz
A perkolátorb,an, ?Mradt anyagat folyékony
anyarozskrvonat keszrtesere használják oly módon
hogy meg:sav~~yított alkohol és víz elegyével még
egys,zer krvon]ak A második kivonat 0·04')( alka)OJdattartalt;Jaz és megfelet a V I ll. szovjet gyógyszer konyv krvanalmainak
·

nyálkát száraz alakban ki lehet nyerni.
a poralakú nyálka tulajdonságait, hatását és
mazását

A I Banykovszkij Egy új mentafajról (O
novom szorte mentolynoj mjatL)
Medicinszkája promislyenoszt 1949 2
16 old..
'
·
sz.
A szerzőnek sikerült kitenyésztenie a borsosm~ntának e~y új hibridjét Az új hibridet 541-es
szamm.al Jeloltek m~g: Morfológiai jellegeit illetőleg
hasonirt a Ment?a vrrr_drs-he~ Közli az (!ló olaj és a
mentol frzrkar aliandort Ketszer annyi illó olajat
ad, mr!'t a borsos menta, a belőle nyert mentol
a SZOVJe! gyogyszerkonyv kóvetelményeinek mindenben megfelel.

G. ,K ~olj~kova , Az alkoholkoncen/ráció gyorst;zeghat~~ozasa trnktw akban (Expr ess'metod opredJelyenyqa. konc~_ntráciji szpirta v nasztojkah.)

metriás eljárásnál az a~etonos-vizes elegy arányá:
nak helyes. megvalasztasaval a hibahatár a minimumr a csokkenthető.
Az eljárás, lényege a következő: O 2-0 5 g
anyago! rnelegrtessel 20 ml vízben oldunk Kihülés
uta_n a~ oldathoz 30-40 ml aceton! elegyítünk,
maJd kmhrdr_~n hozzáadása után O2-0 5 nHCl-al
potencwmetr rasa n tit rá lj uk
A, M_ Umanszkij
A nátriumcitrát tartalm{
meglratarozasa_ voluf!Zelriás úton. (Metod kolicsesztvenogo opred1elenqa hmunokiszlogo natríja objemnrm putem.)
Medicinszkája promislyenoszt 1949 · 2
25. old.
··
'
· · sz .

. A v~r tanásítása szempontjából szükséges az
a celra hasznalatos nátriumcitrát-oldat ellenorzese . A szerző által kidolgozott és ajánlott eljárás
azon alapszrk, hogy citromsavas sókból ásványi
savak . a citrol11savat felszabadítják, ezt pedig,
m_rvel eterben konnyen oldódik, az oldattól el lehet
valasztam
~.rre,

, Z. G Gmvics

s~arazkzvonatának

A thermapsis-fű standardizált
előállítása porlasztásos beszúrí-

tassal (Polucsemije szuhogo standartizovanogo
exhakta travr terrnopszisza v raszpilitelynoj szusllkje ..)
· ·
MedrcrnszkaJa promislyenoszt 1949 2 · sz
Medicinszkája prömislyenoszt 1949 2
26 . old.
'
· · sz
21 old.
·
'
·
. Az, alkohol koncentrációjának meghatározása
A hüvdyesek családjához tartozó timmapsis
a SzovJ,e!umó területén nagy mennyiségbe~
trnkt~r~kban, ~r:n~lyek higított szesszel készültek,
elJarassal hosszadalmas . K"l"
..
talalhato: Fole_g alkaloidákat tartalmaz 1 65%
édesz!Illacros
v'
u onosen
. r enyes ez sorozatos meghatározásoknál
mennyzse~ben es pedrg thermopsint, thermopsidint,
A szer~ő egyszerű és gyors eljárást ajánl. A ~nethytcytzsu;t, to,vábbá szaponinokat, nyomokban
rllo olajat es meg egyéb közelebbről nem ismert
me~hat~rozas refraktotriás úton történik a követan~agokat Forrázatát O 50-J O: 200 O arán ban
kezo keplet segítségével :
az.. rpeka~u~na pótlásár a használják Hatóaniagai
x= !OOO p+ 360 c
eros h.atas~ak, ezért gyógyszertári gyakorlatban
a beio.le ke?zrtendő forrázatokat tanácsos sztana~ol: X = az alkoholtartalom tért %-ban kidardrza_It szarazkrvonatból oldással előállítani . MifeJezve
vel szarazkrvonat készítésnél az értékes hatöP,;-- ati!lk!ur ~- törésmutatója és a víz törés- anyagok egy része magasabb. hőfok alkalmazásánál
·. mutqtop kozottr kulombözet (n,, - 1 33345),
elbomolhat,_, a szerző a beszárításnál porlasztásos
. _c. .. ~ víz fajsúlya és a tinktura fajsúlya m?dszert aJanL Az így nyert nedvszívó kivonalot
~o,zottr k~lonbo~et (l --; d) . A fajsúlymeghatározás !eJcuk~r , ho~záadásával l %-os alkaloidatarta5 -on vegzendo, 20°- nal korrekció alkalmazandó . Iomra alhttat1a be. Ez hosszabb ideig raktározható
A szer.z~ !3-féle tinktura alkoholtartalmának es . nemcsak infuzurnok hanem más gyógyszer·
adatart ko~lr, ~elyeket gyögyszerkönyvi és ref- formák előállítására is' használható
raktometrr~s. ~odszerrel határozott meg. A két
Ligeti Viktor
módszer kozottr eltérés 1%
, S M john A hexaklorofén fertőtieni/ő hatása
N, A. Izmailov és V: B Bezuglyij · A kalcium- es hasznalala (Germicidal Value and Use of Hexa1.ukonat tartalmz meghatarozása potenciometriás titráchlorophene.) Pr. Ed 10 . 488 1949.)
assal. aceto;ws-vlzes elegyben (Kolicsesztvenoje
opredJelyeniJe glukonáta kalycija putjem prjamogo . . A h;x~~lo;ofén, vagy_ G:ll (2 2'-dihidroxipotencwrMtn_cseszkogo !Itrovanija v acetono-vod- 3 5, 6-3 , " , 6 -hexaklor-drfenrlmetán) a Staphylococcus a,ureus-, . a Steptococcus aureus haemolynyrh SZmJeSZJah.)
trcus-,. C-trpusa, es a Streptococcus viridans ellen
Medicinszkája promislyenoszt 1949 2
~. ~d.
.
'
. . u.
b_aktenczd hatású, nátrium és kálium sója alakA ka!ciumglukonát meghatározása az eddig Jaban. Fenol-koefficiense (Sta au r. -szal szemben)
1~5. Allergzat nem okoz, műtét előtti bemosakomodszerek szennt hosszadalmas és nem dashoz s~~pp~nba bed?l~ozva kiválóan alkalmas.
A szerzők által kidolgozott potencio- A kesztyus kezen a csuak számának növekedését
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A GYÖGYSZERÉSZ
A szárítás ideje a kezdeti nedvességtartalomtól
gően ingadozik A granulátumole 50%-a 20
alatt, 36%-a 40 perc alatt kiszáradt . ,~:~e~:~J.
anyag nem mutatkozott alkalmasnak az ir
sugárzassal való szárításnak (Merkurojodid,
trium dihidrofoszfát, csersav, dextróz és atropin+
buchu )
·

huzamos ideig gátolja, a bemosakodáshoz szükséges
időt megrövidíti. Bölcsődék és kórházak konyháiban az ételekkel érintkezök kezének baktériumszámát alacsonyan lehet tartáni, ha kézmosáshoz
H. tartalmú szappant használnak Szérum jelenlétében a H elveszíti hatását, ezért sebfertőtlenítésre nem alkalmas.

Ott W H

L C. M iller és E B Alexander
A szenna
biológiai értékmeglwtározása (The Biolagical Assay
of Senna . ) J A Ph. A Sc. Ed 38. 417. !949 aug)
3 különböző töménységben készült standard
szermakészítményt adagolnak a vizsgálandó anyaggal párhuzamosan nagyobb egércsoportoknak,
gyomorcső segítségével Megállapítják mindenik
csoportból hány egér reagal pozitívan s a standardhoz viszonyítva adják meg a vizsgirlando anyag
szenna-hatóértékét ·Az egér az emberhez igen
hasonló arányban reagál a szennára A módszer
szeunatartalmú készitmények tartóssági vizsgálatár a is alkalmas
G. Cronlzeim, .J Wiland és M. Elulich A
szalici/sav átalakulása és toxicitása klilönböző gyógyszerkombináCiókban (The Metabolism and Toxicity
of Salicylic Acid in Combination witlr Variaus
Drugs. J A Ph. A Sc Ed 28 45 L) !949 aug
Natriumszalicilátnak antaddákkal együttes
adagolásánál fellépő viszonyokat : felszívódás,
toxicitás, kiválasztás, vizsgálták A niüriumhidrokarbonát, kalcium és nátrium aszkorbál a szer
akut toxicitasát csökkenteni látszik Kísérleteiket
kutyákon és nyulakan végezték

,

Pirogének mennyileges meghatárac

zása (J A Ph A Sc Ed 38. 179 1949 . )
Összehasonlíto standardként előállítottak
készítményt, melynek O l mg-ja a kisérleti
l kg-jára számítva l°C hőemelkedést idézett
Egy-egy meghatározáshoz 4-4 gondosan kiválasztott, 2-4'kg súlyú hím nyulat használtak 2 próba
·
között a nyulakat legalább 3
A próbák tartamára a nyulakat K\1/~~~~fi~~n~
cekben tartották s a hőmérsékletet r
időközökllen mérték elektromos hőmérővel
meghatározás hibahatár a négyes csoportok
gából szamítva +60% körül mozgott. Ezt a gzerén\T.
reprodukálhatóságat is csak úgy sikerült
tani, hogy a vizsgalatokból kizárták azokat
állatokat, melyek az előzetes próbák alkalmával
standard pirogén ismételt adagolására
szabálytalanul reagáltak
Láng Béla

,,

OBERLANDER GYULA
BUDAPeST, VII, NAGYAT.Á.DI SZABÓ-U 31
Telefon: 222-885

FOL YÓIRATKI
KIADÁSÁBAN

Mííszaki- és természettudományi
folyóiratok:

AGRÁRTUDOMÁNY
ALUMINIUM
BÁNYÁSZATI ~S KOHÁSZATI LAPOK
CUKORIPAR
ELEKTROTECHNIKA

~PITŐANYAG

ERD~SZETI LAPOK
~piT~SZET-~PIT~S

FÖLDTANI KÖZLÖNY
G~P
HIDROLOGIAI KÖZLÖNY
MATEMATIKAI LAPOK
MAGYAR ENERGIAGAZDASÁG
MAGYAR
LAPJA
MAGYAR KÖZLEKED~S M~L y

K~MIKUSOK

Állványedényzetet, gyógyszertári

MAGYAR MUSZAKI SZEM LE
(N~GY IDEGEN NYELVEN)
MAGYAR TECHNIKA
MAG.YAR TEXTILTECHNIKA
MEZOGAZDASÁG ~S IPAR
MTESZ ~RTESITŐ
MATEMATIKAI LAPOK
PAPIR- ~S NYOMDATECHNIKA
TEJGAZDASÁG
TÖBBTERMELtS
17 DRB MAGYARNYELVU MÜSZAKI
REFERÁLO LAP

DOLGOZÓ
FOGORVOSI SZEM LE

HONV~DORVOSI KÖZLEM~NYEK

KIS~RLETES ORVOSTUDOMÁNY
MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM
MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA
MAGYAR SEB~SZET

N~PEG~SZS~GÜGY

NOORVOSOK LAPJA
ORVOSI HETILAP
RADIOLOGIA HUNGARICA

SZEM~SZET

SZOVJET ORVOSTUDOMÁNYI
BESZÁMOLÓ
·

Társadalomtudományi folyóiratok:
ANTIQUITAS HUNGARICA
ANTIQUITAS
.
ARCHAEOLOGIAI ~RTESITŐ
ETUDES SLAVES
ETHNOGRAPHIA N~PtLET
FOLIA ETHNOGRAPHICA
IRODALOMTöRnNET
LEVtLTÁRI KÖZLEMÉNYEK
MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
MAGYAR NYELV
M}\GY AR NYEL VŐR
MUVÉSZETTÖRTÉNETI ~RTESITŐ
NÉPRAJZI MúZEUM ÉRTESITŐJE
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK
SZÁZADOK

Orvostudományi folyóiratok :
A GYÓ(;YSZERÉSZ

cikkeket raktárról szállit

KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., SZALAY-UTCA 4.

szabadon

112-674, 112-681, 122-299, 312-545

E g ys z ám l as z ám:. Magyar Nemzeti Bank 936.515 .

<@

4:815i A:btnaeurn

rendelhető
•
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SZEMLE

EG~SZS~GÜGYI

és l a b o r a tórium i felszerelési

SYT -tabletta
OTI-ra

BŐRGYÓGYÁSZAT ~S VENEROLOGIAI

~S VIZ~Pins

TELEFON:

c

v.

MEGJELENŐ FOLYÓIRATOK:

KÖZ~PISKOLAI

Patel B N, Jenkiils G. L. és Delwy H, G
Granulátum ok infravörös-szál ítása I I. (joum Ame r
Szerke::;ztöség: V .. , Nádor-utca 26. I eL: 127-752, 124··072
Phann Assoc Sc Ed 38. 250 !.949 )
Kiadja: Tudományos Folyóiratkiadó N. V,
22 anorganilms, 19 organikus és 14 kevert \i Szalay-u 4· Iel : u 2-674• nz-68r rz2-2gg, 3I2 .. 5<fli
anyagbal készült granulátum szádtását kíséreltél<
Magyar ?\emzeti Bank egyszámlaszám 936515
meg olymódon, hogy a granulátumot olyan kanaFőszerkesztő: Székely Jenő
vászszalagra adagoltirk, amelyik percenként 8 cm.
Felelős szerkesztö: Losonczy György dr,
sebességgel haladt lcülönböző erősségü és különbözö
távolságokban rögzített infravörös lámpák alatt
Felelős kiadó:
A szárításnak ez a modja igen gazdasagosnak
,'.,. Tudományos Folyóiratkiadó N V ve:,érigazgat:6i•· j
bizony[llt. A megszáradt granulátumok hőmérsék
lete a legtöbb esetben 60°C alatt maradt, 4 esetben
49!357 Althe11aeum Nyomda NV. (Fv.; Soproni Dél:a)
elérte, vagy csekély mértékben meghaladta a 70°-ot
~.

A TUDOMÁNYOS

Ny<Jmd<~

~.-''

l Fv.: Soproni Béla)

