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Egy évnél idősebb gyermekek és felnőtlek állalános lápszere, melyből
vízben egyszerű felfőzés sei, minden
egyéb anyag hozzáadása nélkül
készíthető 1 azonnal fogyaszha1ó, kellemes ízű, tehéntejes ·táp lá lék.
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sedativum és hyplloticum

ANTALGIN tabletta
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MEDIAZOL inj .
analeptica

MEDISACER tabletta
antiepilepticum

NEUROLIN
nBurasthenia, reconvale scentia
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BUDAPEST, X, FŰZ~R-UTCA 30

A koncentrált

LAPJA
21. SZÁM

SPASMOTROPIN tabletta
ulcus ve:ltrículi et duodeni
STERALGIN injectio
spasmo!itica

főzetekről
Közleménv a Budapesti Egvetemi Gyógyszerészetiintézetból
!r ta: Ligeti Ferenc

A főzetek és fonaozatok ősi, Galenustol származó gyógyszer fm mák L ényegileg növényeknek
rendszednt vízzel) ritkáhban más kivonószenel,
alacsonyabb vagy magasabb hőfokon készült h
vonalai. Elterjedésüket és a mai napig való fennmaradásukat az indokolja, hogy ez a legegyszerríbb
eljárás a növényi hatóanyagok kinyerésére Ezze!
elérhető, hogy a betegek részére az egész gyógynövény helyett kellő mennyiségben annak csak
hatóanyagát és pedig az illető kivonószerben
oldódó összes hatoanyagat adagoljuk
Az idők folyamán a gyógyszereknek csupán a
készítési módja változott A tudomány előrehala
.ctásával a növények szövcti szer kezetén ek, egyikmásik hatóanyagnak és azok tulajdonságainak folyamatos megismerése következtében a kivonási hőfo
kot, vagy'"a kivonás időtartamát változtatták meg;
közvetlen fözés helyett vízfürdőn hevítés! alkalmaztak. Egyes esetekben a kivonás tökéletesebbé tétele
céljából segédanyagokat, ásványi vagy növényi

savat vettek igénybe (inf. ipecacunlwe és decoct.
chinae-be)
Hatástanilar; kétségen kivül a legjobb gyogyszerek egyike a jol készitett dekoktum vagy infuzum, mert a drog hatóanyagain kívülmindazokat
a növényi extr akt anyagokat tartalmazza, amelyek
egyrészt a hatoanyag hatásat szinergizmus útján
támogatják, másrészt az esetleges toxicitrisukat
csökkentik Durva példának felemlítem a feketekávé és a koffein kÖzölti mennyiségi és hatásfokheli különbséget
Számos más példát is felhozhatnánk annak a
tételnek igazolására, hogy a főzetekben lévő összes
39
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kivonatanyagnak más, kedvezőbb a hatásuk, mint
az izolált tiszta hatóanvagoknak
A titokémia előrelíafadásával a hatóanyagok
izolalásának ismerete ma már szélesen kitaposott
utakon halad A gyáripar nagyon sok olyán készítri1ényt produkált, amely az illető drog összes
hatóanyagát tartalmazza, éppen úgy, mint annak
fözete, de koncentráltabb rnennyiségben Sőt elő
allítoWrk és bevezették az orvoslásba a tiszta hatóanyagokat ís
fzeknek a készítményeknek az a legjelentősebb
előnye a régi főzettel szemben, hogy a hatóanya·

go/wt nlindig biztosan, azonos mennyiségben tartalmazzák, amivel az orvos számolhat A fűzetek és
.forrázatok hatóanyagtartalma nagy ingadozásnak van
kiteve, mert nemcsak a kiindulási drog lehet külön··
böző hatóanyagtartalmú, de a kivonás mértékét is
erősen befolyásolja a készílés módja. Egész nagy
irodalma van annak a kérdésnek, hogy az aprítás
foka és akivonás hőmérsékletemennyiben befolyásolják a főzet hatóanyagtartalmát
A ma használatos főzetek éppen abba a drogcsoportba tartoznak, amelyeknek hatóanyagai a
mostani fejlett analitikai módszerekkel is körülményesen liatározhatok meg. A digitalist biológiai
módszerrel, a saponint hemolitikus indexszel, az
ipecacuanha inftrzumban levő alkaloida-mennyiséget csak mikromérési móctszerrel mérhetjiik. A főze
tük hatásosságának kritériuma, ha készítője szi·
gonian betartja a gyógyszerkönyv minden elő·
írását, úgy aprítás, mint kivonási hőfok, időtar·
talom és a szűrőközeg~t illetően Ogy ai irodalmi
actatok (Gestirner) külföldről, mint az OKI-vizs-
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gálatok hazánkban (Schulek --Rózsa) azt bizonyítják, hogy a készitmények ezen a. téren ':~gyon
sok kívánni valót mutatnak Legfobb hrbaJUk a
hatóanyagtartalom nagy ingadozása. Hivatkozom
itt H Steudel vizsgálataira ll gyógyszertárhól
beszerzett infus.. loecacuanhae 0-:"i: 200-ban a
következő a!kaloida:mennyiségeket találta:
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E helyen SZ<ímításba kell vennünk egy ige~
jelentős nemzetgazdasági szempontot is. E!sőrendií
feladat, hogy a drogot, különösen ha az külföldről importált drog, a lehető legjobban kihasználjuk
Egyrészt azért, hogy a beteg a teljes hatóanyagmennyiséget megkapja, más"részt hogy érték kihasználatlanul el ne vesszen
A főzetek és forrázatok ilven értelemben naay,
mértékben anyagpazarló gyógvszerféleségek. Ezt
a veszteséget a gyógyszerkönyv előírásának pontos
betartásával csak csökkenthetjük, de megszün-.
telni nem tudjuk A lege artis készített főzetekről
és forrázatokról megállapíthatjuk, hogy anyag- és
időpazar Jással készült, mindig változó hatóanyagtartalmú gyógyszertéleségek
A tudomány haladása megadta a lehetőség~/
annak, hogy a főze/eket, illetve azoknak megfelelő
készítményeket tömény alakban készithetünk el, határozott és állandó hatóanyagtartalomra beál!ltva
taUhatunk készletben, romlás vagy bármilyen változás nélleül Ebből vízzel való hígítással nzindig pon/osan azonos hatóanyagtartalmú gyógyszert készit!re/ünk. M indezek me ll ett megvan a le!retősége a drog '
telies és tökéletes kihasználásának is

Ez a nagy hatóanyag-beli eliérés és rossz kitennelés abból a sokféle lehetőségből adódik, ami
egy infuzum hatóanyagtartalmát mind külön .. kiilön
is befolyásolja. Ezekre vonatkozóan bőséges adatokat találhatunk Staude], Runge, Bauer és Heber,
A második világháboru után megjelent gyógySt. Georg, Bruch, Dávid, Bari, láng és mások szerkönyvek közül 1946-ban aSzovjet Gyógyszer-.
közleményeiben. Nem kétséges, hogyha a sokféle könyv az első, mely egyes főzetek, illetve forrázabefolyást gyakorló körülményt látjuk, nem is tok helyett a megfelelő droghól hatóanyagra bevárhatunk még megközelítőleg sem egyforma ható- állított, vagy standardizált készítményeket állíttat
anyagtartalmú ered'ményt.
elő . Ezen készítményekből a rendelt drog főzele
A galeníkumokat készítő gyárak kifejl<idésevel vagy forrázata a gyógyszerkönyv által előírt arányazok irányt vettek a besűrített főzetek készítésére. ban, azok hígításával készítendö el. Két ilyen
Számításukat azonban a gyógyszerészek kényelem- készítmény szerepel a Szavjet gyógyszer könyvben.
szerelelére és nem a tudomány haladására épí- Az egyik az ipecacuanha száraz kivonata 0·2%.
tették De e besűrített főzetek csökkent, vagy alkaloida tartalommal, a másik a zilizgyökér szeszesb
vizes kivonata Más gyógyszerkönyvekben is taI k .. , 1 f
eru te< or ga 1om ·a.
Jálunk ilyen készítményeket : concentratum ipeéppen semmi hatásértékke
Besűritéssel ugyanis nem célszerű a főzeteket lconcentrálni, mert érzékeny hatóanyagaik a besűrítéssei cacuanhae (O· 10%. alkaloida), concentratum senetönkr emennek, még ha az vakurunban történik is. ga e (l :2), concentratum valerian ae és concen- .
(lásd: extr. secalis, spissum és siccum.) A gyógy- tratum thymi.
szertárí gyakorlatban úgy igyekeztek időt és mun
Angliában is nagyon elterjedtek ezek a készítkát megtakarítani, hogy egyszerre !<észítettek eset- mények, de nem válogatták meg, hogy mely drogleg több napra elegendő töményebb főzetet, pél- ból készíthető teljes értékií készítmény. Erre vonatctául saponariából, ípecacuanhából, de figyelmen koznak Büchí és Gantner vizsgálatai is (Pharm
kívül hagyták a hatóanyagok oldódási viszonyait Acta Helvet l 7. [I 942], IS [I 943]), akik rámutatés ezen készitmények eltarthatóságát A követ- nak arra, hogy nem mindegyík drogböllehet főzet
kezmény: hatóanyagban csökkent, fermentált nek vagy forrázatnak megfele!ö teljes értékű kivogyógyszer.. Ez volt az oka, hogy gyógyszerkönyveink natot késziteni
szigorrían eltiltották minden besűrített főzet hasznáA koncentrátumból készíthető főzetek és forrálatát.
zatok kérdésével foglalkozik az 1947-ben megjelent
Tárgyalásunk további során hagyjuk rnost V Helvét Gyógyszerkönyv kommentárja is, az
már számításon kívül mindazon eseteket, amikor >>lnfusa<< általános fejezetében Arra a következvalamely főzet bármely oknál fogva szabálytalanul tetésre jut, hogy nem .indokolt az, hogy a gyógykészült, tehát nem eredményezett megfelelő gyógy- szerkönyv elvszerúen eltiltja a koncentrátumokszert T ár gyaljuk kizárólag a lege artis készítette-· ból, vagy extr aktumokbó! készíteni a főzetet vagy
ket. Az idézett szerzők rnunkáiban bőven kapunk forrázatot. >>Ha egy ilyen kivonat tartalmazza az
bizonyítékol arra, hogy a lege artis készltett főzet illető drog összes hatóanyagát, úgy ai kiindulási
is mindig változó hatóanyagtarlalmrí, nemcsak ha készítménytil szalgálhat minden galenikus készítmás és más helyen készül, de legtöbbször az ugyan- " ménynek, tehat fózetnek is. Természetesen csak az
azon gyógyszertárból kiszolgáltatott is. Régi törek-.i'f esetben, ha pontos vizsgálattal meggyőződtünk
vés, hogy ~zeket az olcsó és mégis teljesértékű gyógy-~j; arról, hogy a kivonat nlinden esetben azonos rneny··
szereket úgy készíthess ük el, hogy a beteg mindigflinyiségben tartalmazza a ter a piásan hatásos alkatazonos hatóanyagtartalmú gyógyszert kapjon..
részeket, mint a drog, illetve az abból kéSzült főzet,
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vagy fonázat
Egy új gyógyszerkönyvben pon·
tosan meg ke:: adni, mely drogokból kel! a föze-- teket és forrázatokat mint olyanokat készíteni és
me!yek

készülhetnek

a

megfelelő

kivonatból ~

Nálunk ezt a kérdést felvetni és nyilvánosan megvitatni most ez a legidőszenibb . Készül az V. Ma ..
gyar Gyógysze1könyv, annak új irányt kell mutatnia majd ebben a kérdésben is.
Ha szemügyre vesszük a nálunk valóban használatos főzetekét és forrázatokat, azok száma nagyon kevés. A digitalist és más szivreható glikozidát tartalmazó drogot az ismert okok miatt már
eleve ki kell venni ebből a csoportból.
Az lpecacuanha-gyökérből az irodalmi adatok
szerint teljes értékrí kivonat készíthető . Ennél vizsgálat tárgyát legfeljebb csak az képezheti, hogy
célszerií-e szaraz kivanatot készíteni? A folyékony
kivonat minden tekintetben előnvösebbnek látszik
A saponaria-főzet kétségtelénül a legelterjedtebb nálunk. Ezt a kitiínő hazai clrogot kii!fiildön
nem igen használják.
~
Az irodalomban saponin tartaimri drogként
a senep;a, sarsaparilla és quillaja szerepel, Ezeknek
teljes értéklí helyettesítője a Gypsopbíla panicuiala
gyökere A rad. saponariae Hungaricae-ből készítettem szeszes kivanlltOt Ennek vizsgálati eredményeit legközelebb ismertetni fogom Eddigi eredményeim azt bizonyítják, hogy a kivonat minden
tekintetben megfelel annak a követelménynek,
hogy főzetnek megfelelő készítmény. céljára kiindulási anyag legyen
. A két legfontosabb főzet a decoctum saponariae és intusum ipecacuanhae, tehát ilyen értelemben már megoldottnak vehető. Ezzel elérlrető lesz
az az óhajtait cél, hogy a beteg míndig és mínden

gyógyszertárból egyenlő hatóanyagtartaln1ti gyógyszert kapjon Különösen indokoltnak látszik tehát

az infusum ipecacuanhae és decoctum saponariae
esetéhen ezeknek a standard sLírítménvekből történő készítése. Mindkettőnél a hatóan'yag kinye,
rése az eddigi konzervatív előállítási módszene!

jogosan képezheti kritika tárgyát Mindkét drog·
ból olyan súrítmény készíthető, .melynek hatóanyagtartalma egyrészt kémiai, másrészt biológiai
módszerekkel a kívánt erősségre beállítható.
A mi munkamódszereink sokszor még a régi
utakon haladnak Igyekezzünk új, modernebb utakat keresni, annál is inkább mert ez· még jobb
kitermelés! és egyenletesebb, biztosabb hatású
gyógyszert is eredmény;z
Összefoglalás :
A főzeteket és forrázatokat az ·uj gyógyszerkönyvben a konzervatív készítesi mód helyett
koncentrátumokból kell készíttetni, mert
l a koncentrátumok teljesértékli, határozott
hatoanyagtartalomra beállítható gyogyszerek
2 Nlinden gyógyszertárból mindig azonos
hatóértékű gyógyszert kap a beteg;
nem kEll
'h-3/, órát várakozni
3. A leggyakrabban használt l pecacuanha és
Saponaria alkalmasak arra, hogy belőlük koncentrátumot készítsünk, a drogok teljes kihasználásá-

val, tehát nemzetgazdaságilag is ez az eljárás az
indokolt
IRODALOM V ll I Szavjet Gyogyszerkönyv 1946. ·~
IX. Dán Gyógyszerkörlyv. I 948 ~ V. Helvét Gyógyszerkönyv kommentárja. 1947. Gstirner. Handbuch det
galenischen Phannazie Bari: Saponin vizsgálatok
Magy. Gyógyszerésztudományi Társ-. Értesítő 1943. 1--2
sz:ím. - L dng Doktori értekeús

Egy beJladonnalevél-hamisításról
KiJz/emény a Pázmány Péter T udományegyetem Oyógvszu- ismer ell fntézetéböl.

Ir ta: Halmai János dr. egyetemi magántanár
Érdekes megfigyelésre és összehasonlításra,
továbbá meggon-dolásta ad alkalmat a drogok és
gyógynövények összetévesztéseinek, hamisításainak, szennyezéscinek és fertőzéseinek vizsgálata
sor án az a tény, hogy egyes esetek időnként ism ételten felbukkannak, majd éveken át újra nyomát
sem talál juk
Ez a magyarázata annak is, hogy a gyógyszerkönyvek és tankönyvek ritkább előfordulások
ról is rendelkeznek, illetőleg látszólag jelentéktelen
esetekről is említést tesznek Oka ennek az, 'hogy
a kérdéses eset bármikor ismét e!őforclulhat és
a hantisitás vagy összetévesztés, esetleg fertőzés
stilyos zavart vagy kárt okozl1at
A jelen esetben is ilyen előfordulásról számolok be, amikor a Folium belladonnae drogban
nem találtunk n adr agulyalevelet, hanem az egész
áru a Physalis alkekengí leveleiből állónak bizo'
39*

nyult

Ilyen hamisítás az 1930-as években· már
A kereskedelmi és exp01 t-drogok vizsgálatakar kétízben is észlelték Az esetről Augustin
professzor és Rom tanár igen értékes cikkben
számoltak be. (Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság É.rtesítőie 1943 (XIX évf) 5 sz
39 '7. o.)
A Gyógyszer ismereli Intézetben a gyógyszerészhallgatók a gyógynövények és drogok mct·
szeleinek és diagnosztikumának vizsgálatán kívül
- tavaly óta ·- azok hatóanyagainak kimutatásaval és meghatározásával, összetévesztéseik, fertözéseik és hamisításaik tanulmányozásAVal is
foglalkoznak Ezáltal szélesitik látóköriíket, elmélyítik tanulmányaikat és nagyobh mennyiségrí
áru kerül feldolgozásra A belladonna-levél, melynek értékmeghatározását is elvégzik - az
év elején kifogyóban volt, ezert ~ muit hónapokban pótlására több helyről szereztünk be árut
előfordult
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""·'

részben egészben, részben vágott állapotban, sőt
porítottál is rendeltünk ·
A beérkezett kilós tétel anatómiai, illetőleg
szövettani elővizsgálatakor nem találtunk a
mesophyllum gyüjtősejtjeiben, sőt egyéb sejtekben sem a belladonna-levelére jellemző kalciumoxalat homokot, hanem sóskasavasmész buzogánykristályokat. Ennek alapján a drogo!, minthogy
vágott is volt, - apróbb darabokból kevésbbé
felismerhető --:- siramonium-levélnek vélve, későbbi alaposabb vizsgálatcéljaira félretettük Belladonna-levelet siramonium-levéllel vágott állapotban kölmyíí osszetéveszteni, illetőleg igen nehéz
makroszköpikusan diagnosztizálni. Igy nem tulajdonítottunk az esetnek nagyobb jelentőséget Tanulmányi célokra (hatóanyag, nedvesség és hamu.tartalom meghatározása) - arnennyiben utólag
str amonium-levélnek bizonynina - ezt is éppúgy
fel tudjuk használni
Egy másik kilós tételből vett rnintát vizsgáltunk később, mely egész ;íru volt és így könnyebb
feladatnak kínátkozott A rninta r<\tekintésre fiatalabb, kisebb belladonna-levelekből állónak látszott, valamelyest puhább, kevésbbé. vékony és
törékeny volt Ezt a bélyegét nedvesebb voltával
és fiatalabb korával magyaráztuk. A kü!önben
is szárított, zsugorodott, deformált áruban ez
inkább elfogadható. Néhány tájékoztató met~zetet
készítve nagy meglepetésünkre ismét sóskasavas
mész buzogánykristályait láttuk a mikroszkópban, de a kristályok nem annyira kifejezett hegyes
csúcsokkal rendelkeztek és kevésbbé jól fejlettek
voltak. Ismét felmeriilt a gyanú a stramoniumJevéllel történt lisszelévesztésre
Ezután több
darabot vízbe téve minden előkészítő eljárás nélkül
keresztülvilágítva, rnikroszkópban néztünk és bizonv sóskasavas rnészhomokot eredménytelenül
keréstünk Ezt a megállapításunkat a polalizációs
mikroszkópban lát?tt kép teljes mértékben megerősítette, de a sirarnonium-levél jelenlétéről sem
győzött meg. Ezután az egyes épebb és nagyobb
leveleket igyekeztünk , kiválogatni, szétteríteni,
rnert hiszen telületes rátekintésre nem néztük
sírarnonium-levélnek
Alaposabb
diagnosztikai
vizsgálat után igazoltnak láttuk álláspontunkat,
mert bizony nem találtunk a str amonium-levélre
bizonyító semmiféle biztos bélyeget : sem a levelek ajapja, sem színe, sem erezete ném mljtatott
azonosságot, a széle pedig ép volt, míg a st ramonium-levélé köztudomás szerint öblösen fogazott! Hogy nem belladonna-levél, azt a sóskasavasmész homok-kristályok hiánya és az apróbb
lyukak (földi bolha rágása) hiánya is igazolták
Ezekhez g hozzájárult még gyanuként a levelek
kisebb, nem kifejezett tojásdad, inkább az also
egyharmad-egynegyed részében legszélesebb lemeze,
továbbá a levéllemez alapjának alig nyélrefutása
Viszont az egész drog habitusa, a fiatalabb hajtásokon a levelek elhelyezkedése a Solanacea család
tagjaira emlékeztetett.
Intézetünkben hétfőn délelőttönként rendszeresen az V kiadású Magyar Gyógyszerkönyv
előkészítő rnunkait végezzük a phannakognosiai
és botanikai bizottságban Augustin és Sárkány
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p;ofesszorokkal, valarnint. Ror:' tanárral egyi)H.:
Eppen a belladonna·level UJ gyogyszerkönyv1
cikkelvének szövegét tárgyaltuk egyik délelőtt.
Kíváló alkalom kín2lkozott ana, hogy a két-kér•
déses mintát megbeszéljük, kicseréljük tapasztalatainkat és a kollektiv munkamódszernek
megfelelően egymás rendelkezésére bocsássuk tudá~
sunkat
Bemutattam a kérdéses mintát és referáltarn
az eddigi tapasztalainkat Az első percekben és
a külső morfologiai tulajdonságok, valamint a
szín, szag, ízlelés alapján fogasnak látszott a kérdés.
Valószínúi egy solancea-levéllel van dolgunk, leginkább a belladannához l1asonlít az ismertebbek
közfil, a metszet azonban még néhány már említett
bélyeg alapján mégsem lehet az Els6 kérdésként
merült fel a továbbiakban az, hogy tartalmaz-e
egyáltalaban alkaloidát? A.z átlag mintából kb.·
l g-ot véve összemorzsoljuk, majd reagens sósav
és víz egyenlö részével, kémcsőben enyhe melegítéssel kivonalot készítünk és rnegszúrjük A szűr
lethez M ayer-reagemt adva-- legnagyobb csodálkozásunkra ~ semmi változás nem volt Nyilvánvalóvá lett, hogy sem be1Jadonna 1 sem stramonium:
sem hyoscyamus, sem rnas alkaloida-tartalmú drog·
gal ninrs dolgunk A MayeJ:-reagens (kálium rnerCtrl ijodid) elég általános alkaloidá kémszer, fehér
zavarcsodast vagy cspadékol keilett volna actnia
a tropeinbázisokkal Ezt a kémlést több gyógyszerkönyv felveszi A Magyar_ Gyogyszerkiinyv
eddirri kiadásai nem vették fel Eppen a jelen eset
indíi~tt bennünket arra, hogy a vizsgálatot követő
llizottsági ülésen mind a négyen egyhanguan
elhatároztuk ilyen irányú javaslat tételét a gyógyszer könyv szerkesztő-bizottsi1gának. .
.
Hátra volt még a nehezebbik kérdés, milyen
levellel van most már dolgunk? Valösziniíleg
Scilanacea-levél. azonban alkalodiát nem tartalmaz,
vagy legfeljebb elenvésző kis rnennyiségben. Számbavettiik az eddig előforduló ismertebb hamisítá- .
sokat és összetévesztéseket A StramoniumDt,
Hyoscyamust már kizár tuk, a Scopoliát (Halm~i :'
A Scopolia carniolica jacqu levelének kimutatasa
belladonna-levelek közölt Magv. Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője, ·J 943. 2.. !32. o.)
szintén, a Phytolaccát, Solamun nigrumot (Lrptak : Gyógyszerism eret, J940 Gyógyszerkönyvek)
hasonlókép. Megnézzük tehát pontosabban a kal- ·
eiumaxalat kristályos alakját, rendszerét, illetőleg
elhelyezkedését Erre a célra nagyon jól megfelel egy derítő eliarással készült és a kérdést
nagy lepéssei a megoldáshoz segitő több, nagyobb
részletet mutató készítmény Lehetett volna a ·
kloraíhidrátos derítő eljárást (!V. kiacl Magyar
Gyogyszerkönyv), a Bozö-féle (Magyar Gyóg)lszerésztudornányi Értesitiije, 1936. évf 3. 'z). rs
alkalmazni Mi azonban a Rom-fele dento e!Jarashoz fDlyamodtu nk Mar ennek a felvételét. javasoltuk is az új készülő gyógyszerkönyvben (Magy
Gyogyszerészludományi · Társ. Ertesítője, l 935.·
évf 6. sz 664 . o.)
A Rom-féle derítő eljarasnak lényege az,
hogy nem metszetre, hanem csak levéldar.abkákr.a
van szükségünk.
Ezeket egy. krs porcellanc~esz~.

ben ~íg lúggal főzzük, ezáltal a plasrnatikus anyag?k :s tartalmi részek egy részét elroncsoljuk és
kroldjuk, majd natr.. perboráttal az anyago! oxidáljuk, színtelenítjük, azután álkohollal a klorofil! egy részét kivonjuk, így ismételten derítünk
és kem~Í<Jyítjük is a szöveteket.. Tehát rövid idő
alatt egyszerű felszereléssel, kevés eszközzel szépen derített, tartós készítményeket kapunk A rni
esetünkben is hamarosan elkészült a készítmény,
rnelyben soskasavasrnész buzogánykr istályokat
szórtan elhelyezkedve láttunk. Ebben megegyezett volna a drog a stramonium, a Datur a metel
és más -- de __ nern Solanacea..,-:,növények met-

A Physalis alkekengi levelének a Bellandonnae
folium és a Stramonii folium harnisítá~akénti ere··
deti kőzlernény~ ~lővé.ve, a benne közölt fényképek
es mrkrofotografrak osszehasonlítása alapján megállapitast nyert, hogy itt azonos esettel állunk
szemben
Megállapításainkat közöltük a drog szállítóival, majd az Országos Közegészségügyi Intézettel
n;ost pedig szaktársaink tudomására hozzuk Ige~
sulyos hrba lenne az, ha a beteg akár az Extr.
Bel!adonnae-ban, akár a Pulvis ·con tr a-acidoticusban vagy a Species antiasthrnaticae ad fumi-·
gationern-ben, végül talán a Tinct belladonnaeban egy hatástalan készítményt kapna kézhez,
ezért nem szaba? rne~feledkezni még az olyar közrsmert drognak rs, rnrnt a Belladonnae folium rendszeres és a törvényelőírta vizsgálatáróL
'
Tanulsqg ebből az esetből is, hogy mennyire
fontos a gyogyszerész,.alapos botanikai felkészültsége

1. ábra. Belladonnae folimn.. Nadragulyalevél.
75 X

szetéveL Itt azonban nem annyira az érközökre
lokalizálödtak a sóskasavasmész buzogánykristályok, hanern az erek közelében is sőt mentén
is akadt néhány.. Igy az elhelyezkectés tökéletesen
szórt volt, ami a Siramonium esetleges elvétett
megjelenését is kizárta.. Továbbmenőleg egyes
kristályok is akadtak a látómezőben. A lelet ezek
alapján a Physalis alkekengi levelei mellett bizonyított.
fenti állításunk igazolására közöljük a Datur a stramoniurn, a Ph ysalis alke!cengí és az Atropa
belladonna leveleinek mikroszkópos képét. A mctszetek a fentebb ismertetett derítő eljárással készültek.
Lehetségesnek látszott mégaNicandra physaloides (L ) Gartner, magyarul szillíesark leveleinek
a jelenléte is. Ez egyéves kopasz növény, viszont
a Physalis csak kopaszodó vagy pelyhes növény.
A levelek szélén kézinagyítóval, még inkább a fiatal
száron és levélnyélen apró szőröket lehetett megfigyelni. A kérdést azután végleg eldöntötte, egy,
az áruban talált fiatal, termőfélben lévő ágvég.
A Nicandra csészéje ötélű, cirnpái szíves tojásdadok, alsó szélükkel visszahajló!<, levelei inkább
hosszúkás-tojásdadok vagy hosszúkásak, rendesen
öblösen karélyos-fogasok. A Physalis csészéje
csak a csúcsán keskeny fogas, levelei többé-kevésbbé
keskenyedő vállúak, tojásdadok, épek vagy a
formadentata Sorbás-éi hullámos élűek, hosszü
nyel űek.

2 ábra. PhysalisleVI!l.

3. ábra. Stramonii folium Maszlaglevél.
75 X
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és minél tökéletesebb pharmakognosiai szaktudása
Mert áz áru már meg volt vágva és ~aJJ.ok valasztották el a foraalombahozataltol. T avabba sokkal fontosabb a vágott drog rendszeres vizsg9lata, n:erh,a
megkülönbb"ztétése sokkal nehezebb, sot maki osz~o
pikusan sokszor. lehetet1en V é~ül )reqrg brzonyLJ~
azt is hogy milyen gyors srkert erhetunK ~l a tap,asz
talatc'sere, munkamódszerátadás és bngadmunkaval

A ayógyszer ész közegészségügyi őr helyén csak
ugy felelhet . meg íelad~tá,n~k; vagy~s a dolgo~ó
nép egészségének helyr.~.alhtas~ban ~allalt hrvatasának, ha a törvényelouta, k~telesse~~mek eleget
tesz és minden beszerzett aruJat lelknsme~etesen,
alaposan meg~izsgálja, ~ielő!t ~zt.a~ an~.r.~szor.u~ó
beteg dolgozonak akar elo.~eszrtes nelk,u,, _akar
aalenikus készítmény formapban krszolgaltatJa .
b

Az emésztés fermentjei

· · I n t'ezet t an'r,egéde
Ir ta : Kovács László dr.~ a Gy6gyszeiészi· K'erniru
a ..

pepszint is Nmthrop állít~tta elő tisztán és tett~
Ez a dolgozat azoknak a fermenteknek. a .ké- lehetövé. kémiai vizsgálatat A pepszr? egys~eru
miai vonatkozásait kívánja· ismertetnr, anrery~k a fehérjék, albuminak csoportjába tartozo vegyulet.
táplálék telszívódását segítik elő, ill. amely~k .v~grg Különösebb hatócsoportot nem tartalmaz. A mokísérik a táplálékot a szájbajutástól a fel~z~vodas1g lekula százalékos összetétele :
A bél belső felülete, amely a ]j:ulvrlaggal ermtke~rk,
15,3% - összes nitrogén,
úgy van megszerkesztve, hogy a s~erveze~re- karos
idegen anyagok lehető~~& ne tudJanakathatalm 52.4% - szén,
éspedig :
Igy pl. a nagy molekula]U poluner vegynietek ,ner~ 6.67%- hidrogén, 0.80% ·--' aminonitrogén,
is · tudnak felszívódni ; ha ezek~~ hasz~osrtan! 022%- klór,
8.8 %- amidnitrogén,
akarja a szervezet, ki,sebb n1olekuláJ,U vegyule!ekk,e 0 86%- kén,
2. 07%- argininnitrogén,
kell átalakítania Eppen ebben ali az erneszto- 0078%- foszfor
O 05%- bisztidinnitrogén,
csatorna fermentjeinek feladata: a . szervezetre 040% -hamu,
2. l % ·--' lizinnitrogén.
hasznos polimer vegyületeket lebontani ~IS ljlOiekulasúlyú anyagokká E feladatot az em~sztocsaton~a
A pepszin szerkezetének vizsgálat~kor több.
fermentjei nagyobbré~zt a hrd;olrtrkus. bo~l~s aminosavat sikerült izolálni. Igy: tnozmt (1.3%),
katalizálása útján vegzrk, vagyrs a Judrolazek triptofánt (2.2%), cisztint (1.4%), aszparagms~vat
(6.8o;\) glutaminsavat (18.6%). Molekulasulya
csoportjába tartoznak
.
.
,
Az emésztőcsatorna első fermentje a. nyalban 38.000' (a pepszinogéné 42 OOO);,. A IV. Magyar
található: >>nyál-amiláz«,, t,násnév~n ptralrn -~ Gyógyszerkönyvben hivatalos el?nata szennt: »fe..
hér vagy kissé sárgás-fehér, saJatos, de nem kel;
nyálamiláz az a-gliko~rd~s" koteseket bon~ a
Hatásár a bomlik el a kenrenyrto, a glrkoge~1 Hatas.a Jerdetlen szagú, édeskés izil finom por<; E porala~u
legerősebb a pH 6, 7-r1él, ami egybeesik a nyal készítményen kívül ism~r.etes a knstalyos .P~pszr.n
átlagos pH-jávaL Hatására jellemzó, ho~y c~~k is.. A pepszin hexagonalrs rendszerb~n, brprramrs
klorid-ionok jelenlétében zajlik l~ . A. nyalamilaz formájában kristályosodrk Megallaprtottak, hogy
szénhidr ittbontó hatása nem szumk .meg ~ .tap" egy-egy kristály malekutában 288 ammos~v maratáléknak a szájból a gyomorba ~alo JUta.saval, dék van, és ezeket 2350 víz molekula kotr ossze.
25
me rt a táplálékkal együtt le~yelt,nJr,al?~n lev o an; r·
láz a gyomorban is folytatja mukodeset A, ny~l: A pepszin optikailag aktiv: ([a] 0 (pH4-5)<=
amiláz hatására 15 perc alatt a felvett kemenyrto -70') Izoelektromos pontj ap H""" 2. 85 Savanyú
kb. 50%-ban maltózér a bomlik
közegben állan?ó, eltarthat?.
,.
A gyomorba jutó táplálékra hár.om fert,nent
Előállítása a juh~, .sertes-.: vagy _borJugy?m~r
hat : a pepszin, kimáz és gy?m?r-lrpa~ E haro.m nyálkahártyájából törteJlr.k, tobbs~o;r krcsap~s e:
ferment közül kettő (a pepszm es krma~) a feber- adszorháltatás ill elualas segrtsegeveL Felisme
jék lebontását végzi, míg a gyomor-lrpaz a zsuok rése redukáló képességén, ilL a langpróbánál tanufeldolgozásánál játszik szerepet
.,
.
sított magatartása alapján tö;ténik Lángba tar.tv~Í
A pepszin a proteinázok csoportJaba tartoz;k
égetett cukor- és szőrszagot araszt, maradek. n eik~
A gyomor nyálkahártyájában lévő ~eJtek termelik eliilan. A xantoprotein és biuret reakcwt. adja
A sejtekben a pepszin inaktív formab~Jl.- t,nelyet (proteinre jellemző).' a hhling.-próbát c?ak rnverpepszinogénnek nevezünk --. termelodrk es !gY tálás után ; a Mohsch..fele proba negativ .
választódik kí, s csak savanyu kozegbe~ aktryato ..
Mint említettem, a gyomor nyálkahát tváiátt?n
dik. Ha azt vizsgáljuk, hogy. a nyal~ahartya nem aktív pepszin képződik, hanem .
per
melyik részén lévő &ejtek termelik a le~tobb ~ep szinogén. A pepszinogénből a gyom.or ~av.~a;ta
szinogent, azt találj uk, hogy a piloruszn.al a feldet mának hatására megindul a pepszmkep~o;J~s
alatt 2 mm-re, a többi részhez vrszo~yrto,ttan, kb az ilyenkor felszabaduló pepszin katalrzal]a
60%-kal több· termelődik A pepszmogent es a
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tov'au>Jl aktiválódásL Ezáltal az átalakulás előrehaladtával mind több és több pepszinogén alakul
át pepszinné az időegység alatt
A pepszin a teljes fehérje molekulára hat, s
azt peptidekké bontja. Bármilyen hosszú ideig
· hat a pepszin a peptidekre, azokat nem képes
aminosavakká bontani.. Kivétel csak a tiroiin,
mely a fehérje molekulából pepszin hatására lehasad Ebből is az következik, hogy a pepszin
. csak meghatározott peptid-kötések hasadását
segíti elő: a gyűrűs aminosavakét, ha a szomszédságban savanyú csoport van.. Ezt a megállapítást
sem fogadhatjuk el azonban általános érvényűnek,
mert a zselatin, amely gyűrűs aminosavat nem tartalmaz, szintén elbomlik a pepszin hatására.. Az
optimális pH, melynél a bomlás végbemegy, attól
függ, hogy milyen fehérjét bont a pepszin . A pep,5zinhatás előfeltétele, hogy a pepszin a fehérjével
sót tudjon alkotni; ehhez pedig az szükséges, hogy·
a fehérje molekula negativ töltésű ionként legyen
jelen. Aszerint pedig, hogy a fehérje molekulák
töltése milyen mértékű, változik az optimális
pH is..
"
· Az aktiv pepszin is elveszítheti hatását pL
alkáliák, jód, acetilezés hatására. Alkáliák hatására az inaktiválódás a malekuta denaturálódásával párhuzamosan halad, és pH=9 . 0-10 . 0-nál
tökéletesen eltűnik az eredeti sajátság. Ha azonban újra pH 5.4 közegbe helyezzük, lassan visszanyeri eredeti formáját és fehérjebontó képességét
Acetileiéskor, ha óvatosan végezzük, először az
aminacsaportok acetileződnek, majd a molekulában lévő tirozin hidroxidjai is . Amíg csak az aminocsoportok acetileződnek, a pepszin aktivitása nem
csökken (ez a bevihető acetilcsoportok 60%·áig
van), ha azonban tökéletesen acetilezziik, a hatás
megszlínik Elszappanosítás segítségével újra aktíválhatjuk a molekulát. A jód a tirozinmolekulákat
támadja meg, ahhoz kapcsolódik és így gátolja
meg a pepszinhatást
A gyógyászatban a pepszin! fehérjeoldó (proteolitikus) képességéért alkalmazzák, ezért lényeges, hogy a forgalomban lévő pepszinnek fehérjeoldó képessége milyen mértéklí. A gyógyszerkunyv
ú. n . 100-as pepszint ír elő, de a kereskedelemben
ennél sokkal hatékonyabb készitmények is vannak
A kereskedelmi értékfok meghatározás azt jelenti,
. hogy koagulált tojásfehérjéből saját súlyának
hányszorasát képes a gyomornedvnek megfelelő
közegben (hőmérséklet, töménység, pH) 3 óra
alatt feloldani. A magasabb értékií készítményeket tejcukorral keverve állítjuk be a kívánt értékre.
A gyógyszerkönyv elő is írja ezt a meghatározást,
de előiratát követve csak azt tudjuk meg, hogy a
megkívánt mértéknél magasabb,' vagy alacsonyabb-e a protealitikus hatás.. Ezt a fogyatékos; . ságot küstöb(i)i ki a Stasiak-Kerényi, ill. a Halmi
· módszere.. Ok összehasonlító standard készítmények segítségével állapítják meg a p.roteolitikus hátást; az eredményből képl_et segítségével
kifejezhető az abszolút protealitikus hatás.
A csecsemők gyomornedvéből még hiányzik a
pepszin, helyette a kimázt találjuk. A kimázmás néven ojtó, chymosin, rennin, vagy renalett

- a csecsemő gyomornedvén kívül a felnőttek
gyomornedvében is megtalálható, csak kisebb
mennyiségben. A kimáz a tej fehérjéjét, a kazeinagént megalvasztja, protealitikus hatása igen
kicsiny.
Kristályos formában még nem sikerült elő
állíiani. Igen tisztán ·- pepszinmentesen izoelektromos részleges kicsapás segítségével állítható elő.. Izoelektromos pontja pH= 5.4. Kémiai
összetételét vizsgálva, a kimáz is a pepszinhez
hasonlóan fehérje természetű anyag Igen aktív
ferment : l g belőle 4,5 milliO g tejet képes meg·
alvasztani 10 perc alatt, 37°-on, pH= 62 mellett.
Hatásmechanizmusa nem teljesen tisztázott
A gyomornedv harmadik fermentje a gyomorlipáz, a pepszinhez viszonyítva kis mennyis_égben
van jelen.. A lipáz a zsírok lebontásánál fejti ki
hatását Optimális pH-ja 5-nél van, tehát a gyomornedv pH .. ja nrellett nem tudja hatását tökéletesen kifejteni Jelenléte mégis annyiban jelentős,
hogy hatásár a kevés zsírsav képződik, amely a
tápláléknak a lúgos duodenumba jutásakor, ott
szappanná alakulva, elősegíti a zsírok emulgeálását.
A duodenumba kerülő táplálék további lebontását a hasnyálnlir igy váladékában levő termentek
végzik A hasnyálmirigy váladéka (pankreasnedv) többféle fermentet üirtalmaz.. Találunk
benne:
l. fehérjebontó termenteket: tripszin; kimotripszin, polipeptidáz, dipeptidáz;
2. szénhidrátbontó fennentet: maltáz, !aktáz,
invertáz;
3 zsírbontó fermentet: lipáz, lecitáz, koleszte..
rináz;
4. nukleinsav-bontó fermenteL
A fehérje-bontó termentek feladata, hogy a
pepszin által megkezdett protealitikus bontást
tovább folytassák és befejezzék Ezt a szerepet
elsősorban a tripszin tölti be .
A tripszin a hasnyálmirigyben mint inaktív
tripszinogén képződik Igy kerül a bélbe s csak
ott aktiválódik Az aktiválódást az enterokináz
elnevezés(í fermentszerű anyag indítja meg. (Az
enterokináz a bél nyálkahártyájában képződik)
Az enierakináz hatására megindult aktiválódási
folyamat a továbbiakban már autokatalitikus
úton halad, mert a tripszin katalizálja az átalakulást.
A tripszint, ugyanúgy a tripszinogént és egyideiúleg egy tripszingátló anyagat is, Northrop
állította elő kristályosan Hosszúkás, pálcaszer(í
kristályalakjuk jellemző Szerkezetét tekintve,
a fehérjék csoportjába sorolható, külqpösebb prosztetikus csoportot nem tartalmaz üsszetétele:
502% _ szén
6 6% _ hidrogén
163% _ nitrogén
1.1% _ kén
Molekulasúlyát ·- ozmózisos nyomás segítségével-pH = 4, 0-nál 34 . 000-nek találták Optikailag aktív ([a ]o pro mg N = -0 ..26°). Izoelektromos pontja pH =7-8 Legstabilabb a
pH = l 8-nál, hatását pedig optimálisan pH=-
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= 8-9-nél fejti ki : n/20 sósavas oldatban mele- tétele nem ismeretes, valószíniíleg
gítve, 50o fölött, hatását elvesz~i és denaturálódik A polipeptidázok csak azokat a
Lehiítve azonban UJra eredell aktlv formaJaba kat bontják el, amelyekben
alakul vissza.. Hosszas melegítéskor a ferment van, tehát a dipeptidekre lldl.a".ar,moK.
elpusztul, reverzibilitása megsziínik
biak elbontására a dipeptidázok szalgálnak
Előállítása a friss pankreászból történik Amdipeptidázok igen specifikus ferment~k, csak
moniumszulfát segítségével többszöri lecsapás! vé- nyos dipeptidek hasítására szolgálnak. A
geznek és úgy kristályosítják ki a tripszinogént; kreásznedvben kis mennyiségben vannak
ezt kénsavas közegben aktiválják és azután kris- Fémionokkal (Mg leginkább, de lehet
.
,
hatásuk fokozható, ami arra enged követke:ztetn(
tályosítják ki a tripszint
A tripszin!, a pepszinhez hasonlo.an, a fehe.r- hogy prosztetikus csoportjuk fém ion.. A
jékben ~z amino-kötéseket bontJa Mrg a ~;e~;szm sztrat kötődésnél a fém ion komplexet alkot
elsősorban a savanyú csoportok szomszedsagaban menttel és a dipeptiddel s így hozza létre a
lévő kötéseket bontja, a tripszin a bázikus aminodést. Aszerint bontja a ferment a kük"inböza:
savak mel!ett levő peptid-kötésekre hat Ez dipeptideket, hogy a benne lévő fém melyik
igazolia az, hogy a pepszin, ill tripszin hatásának tiddel tu~ kom~lexet alk~tni.
.. ..
kLilbn-ktilön kitett fehérjében a peptid-kötéseknek
A szenhrdratokat bonto fenne.ntek kozul
csak mintegy 10-15%-a bomlik el, ellenben ha - tosabb, a nyalarmlazhc;z hasonlo
a két ferment hatasának egymást követőleg tesz.. (a-armlaz) A s:jtek nagyobb ..
szük ki a fehérjét, akkor majdnem az összes peptid- formában va_n jelen . A, ~ejlbol.. , ,
kötés felszabadul.
hidrol!trkus uton akilvalod1k Eloall!tasa
A tripszin fehérJebontó hatását a pepszinnél m~lát~ oldatokból történi.k: Pr.osztetikus cso,oo:rti;[é
ieírtakhoz hasonlóan végezhetjük, vigyázva arra, szenh1drat jellegu,_ a feheqe resz amfoter onlléin
hogy itt az optimális pH= 8. Általában tojás-" J~llemző az a-a.m!lázra, hogy semleges
.
val] ak ..P!'1 opttmu~1.a: pH 8 ~~~~1~y~at~;g~:~~:t~{
fehérje helyett kazeint hasznalnak
.
A pankreász egy másik fermen!Je, a krmo- d1k~ts kateseket hasr!Ja, lehat a k
tripszin, szintén tripszinszerű hatást m~tt~t,, de tozeva, lll. dextn~me bontj~ .
, .
, A drszahan_d~k lebo~llasat tovabbr spe,cifiikUJ;·,
amellett igen nagy a kazeinogén koagulalokepesséae, Az inaktív kimotripszinogén alakjában tel· panKreas-szahandazok vegz1k , Igy a
m~lődik s a bélben a tripszin katalizáló halasára maltáze, a nádc~rkrot az mverta~, vagy,"oauuat•z,,,
al<'tiválódik Mind a kimotripszinogént, mind a a tejcukrot pedrg a laktaz borüja ~!koto e1e1neu:e.
kimotripszint is sikerült kristályosan elóállítani
, A pank;eas, harmadrk tlpusu
Míg a kimotripszinogén kl istályai hosszu tualakuak, zs u okat bonto lrpaz~k; A fer me nt a , asrryálmirígy,
a kimotripszin rombos kristályokat alkot. Male- ben, nagy molekulaju oldhatatlan _reszhez kaJJCStr-·
kulasúlyuk kb. 40.000. Northrop szerint a male- lódva desmo~nzrm alakb~n v~n jelen..
,
kulában egy gyúrű felhas.adt, s így szabaddá vá!- f~lyományakeppen lebontod1k .es lyoenznnek kepnak a Iizin aminócsopor!Jai, amelyek a knnotnp- zadnek A hszta ferment a zsnokat gyo~san, .
szin aktív csoportjait alkotják. A kimot1ipszin a esztereket l~ssabban bontp. ..Meg .kell ,1egy~z~1r,
pepszin és tripszin hatását egészíti ki.
.
hogy a tnghce.ndekben.
kozeps~ eszterkatest
Azokat a polipeptideket, amelyek a ~epszm, lass~bban hrdrohza!Ja, mmt. a szeisoket A
tripszin és kimotripszin hatása után IS meg me.g- h~tas vrzs~al~ta r~en. nehez; . mer.t a. '""'w"·'"
maradnak, a polipeptidázok bontják el. A hasnyal- faz1sok (zs.n es oldoszer) ha~ar tenileten
A hpazon krvul m~g. ket fe.rment,e,?ti es;ten'ná;~.
mirígy nagy mennyiségű polipeptidázt termel, ameIyek mind az enteiokináz hatására aktivalódnak
pankreas: egyrk a lecri?z, mas1k a ~.'
(A polipeptidáz és peptidáz keverékét régen mp- E két ferment a lecrtm, IlL a koleszterm boinlását
szinnek nevezték) A polipeptidázok csoportjában s~abaly~~za, .Ide so~olhato a nuklemsavak
két fő típust kiilönböztetünk meg A karboxr- tasat elosegrto nu!clerttdaz rs.
.
polipeptidázok a peptidlánc hasításánál mindig
. A hasnyá/i~m.rgv ktvonatat, amely a .
,
azt az aminósavat hasítják Ie, amelyik szabad enzrmek kevereket tartalmazza, pankreatrn neven
k rboxil csoportot tartalm~z (R-CO-'-NH-CH,- a gY:ógyaszatban alka!Imzzák. A pH Hg. ,IV.-ben
a
.
.
. ,
'
. . is hivatalos >>Pankreatmum« neven. A gyogyszer·
COOH.) Az ammopolrpepttd~zok a szab~d: am:n~ könyv kívánalma szelint: »Sargásfehér, vagy szür- ,
csoportot, tartalmazo ,ammosavat hasitJak .e . kés, sajá tos, de nem keDemetlen ízű és szagú por.
(R- NH-c-CO-CH,-NH,)
Vizben részben és csak lassan oldható, szeszben
A kinboxipolipeptidázt kristályosan Anson oldhatatlan.<< A gyógyszerkönyv
a a kemé·
állította elő először 1935-ben marhák hasnyál- riyítő- és fehérje-oldóképességének
mirígyéből Vizben oldódó proteinféleség, szenet,
Ezért azt kívánja egyrészt, hogy
nitroaént, hidrogén t és ként tartalmaz . Foszfor perc alatt a megadott töménységű
a molekulában nincs Az aminosavak köziil a tiro- p épet elfolyosítsa A keményítő elbomlását káliurrt·
zint sikerült belőle elkülöníteni Mivel hő hatá- jedidos-jód oldattal elle!lőrizteti: a próbának
sára a protein koagulál, rne!egítve a karboxi- szabad megkékülnie A fehérje-oldó kérres~;égr,t,.
polipeptidáz is elveszti aktivitását
viszont kazein segítségével ellenőrizteli .ót>''~lU"··uu,
Az aminopolipeptidazt a pankreászból,_vagy enyhén lúgos közegben. l óta utan a .
.
élesztőből, autolizis segitségével állítják elő . Ossze- tott folyadéknak nem szabad megzavarosodnra. ,

<

608

A táplálékok lebontását a bélnedv fejezi be.
bélnedvben több katboxi- és aminopolipeptidázt
dipeptidázt találunk, amelyek igen specifikosak
a legkisebb termékek bomlasát katalizálják
: prolináz, endopolipeptidáz stb.
Végig kíserve az emésztőcsatornában a tápútját, megismerkedtünk azokkal a termentekamelyek lehontják a táplálék nagy malekus ezzel lehetövé teszik felszívödását. A ferszerepe ezzel még nem fejeződik be, hanem
felszívódott alapvegyületekből álló tápanyagnak
szervezetre jellemző vegyületekké történő felilletve elégetésében is fontos szerepet

Ú..JÍTÓK

Ezek feladata : a nagy molekulájti anyagokat
kisebb molekulajtiva bontani, hogy így felszívódhassanak. A szájban a nyál-amiláz a keményítő!
bontja; a gyomorban a pepszin és kimáz a fehérjék, a gyomor-lipaz a zsírok bontását katalizálja.
A bélben a pankreász fennenijei bontják tovább
a tápanyagot; a tripszin fehérjét, a pankreászamiláz szénhidrátot, a pankreász-lipáz zsírokat
bontja. A lebontás! a bélben levő specifikus termentek fejezik be. A IV magyar gyógyszerkönyvben a pepszin és a pankreász kivonat, a pankreátin, (az összes pankreász termelte termenteket
tartalmazza) hivatalos. Meghatároztatja a Ph. Hg.
IV. a fehérje oldó képességet a pepszin és pan,kreatinnal egyaránt, és a szénhidrát bontó képességet a pankreátinnál. A dolgozat foglalkozik
az egyes termentek kémiai vonatkozásaival és
hatás-mechanizmusávaL

ROVATA

J készülék a főzetek és forrázatok
gyors és egyszerű elkészítésére
Közlemény a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti

Intézetből

Ir ta: Némedy Imre dr . egyetemi magántanár
Azok között az ősi galenikos gyógyszerkészítközött, amelyek napjainkban is gyaluarr
a főzetek és forr ázatok jelentős
foglalnak el. Felhasználásuk a reánk maleírások tanusága szerint igen régi eredetű .
bizonnyal már az ókorban is állítottak
főzetekhez és forrázatokhoz hasonló
kés;dtrnérrveket növényi eredetű droganyagokból
mrrmr>7""' történő kivonással, mert az ókor orvossrugy~ozerészei már olcsó és gyorsan keresztülegyszerú műveletnek tartották, - igen
"'"',"'" - a kivonásnak ezt a módját
gyógyszerkészítési műve!etek igen
k;d,,~z~~(é~k~;:·
főzés és forrázással előállított vizes
előállításának, hiszen ismeretes, hogy
•cr:rMI> legtöbb gyógyszerkészítménye ilyen vagy
hasonló módon készült.
Mint történelmi tény említhető például, hogy
»infusum laxativum<<-ot a mai formában már az
évek elején ismerték és gyügycélokra alkalma;(ták, ugyancsak az »infusum rhei«-t is
ismeretes, a főzetek és fonázatok olyan
eredetű drogkivonatoknak tekinthetők,
amr'IV<'kn
a kivonás leggyakrabban forró-, ritmeleg vízzel történik Az elérendő cél
a gyógyszerkészítményeknél az, hogy a
hatóanyagait egyszerű vizes kivonással
!(j"''"';;;~r lehetőleg változatlan ái!apotban, illetve,

"mé,nvr'k

hogy a drogok hatóanyagait a ballaszt-anyagokból
elkülönítsük.
A fent vázolt cél elérésére a forró vagy rneleg
vízzel végzendő kivonási, illetve tisztítási mód,
igen előnyös, hiszen ismeretes, hogy a kellőleg
felaprított drog hatóanyaga előbb hideg vízzel
kevés ideig macerálva, majd ezt követően forró
vagy meleg vízze! kezelve a legegyszeriíbb módon
vonható ki ; ugyanakkor pedig a növényi ballasztanyagok közül a fehérje anyagok a hő hatására
kicsapódnak és szúréssel eltávolíthaták
A főzetek és fon ázatok, mint vjzes drogkivonatok természetüknél fogva hosszabb ideig nem
tarthatök el romlás nélkül Ezért előállításuknál
fontos, hogy esetenként rendeléskor készüljenek
el. Ez a körülmény, főleg abban az esetben, amikor
a főzeteket és forrázatokat gyakrabban írják elő
a rendelőorvosok, pl. mint jelenleg is ősszel a hlíléses megbetegedések időszakában, sok dolgot ad
gyakorló szaktársainknak Különösen nagyobb
forgalmú gyögyszertárakban, ahol csaknem minden
második vagy harmadik elkészítendő rendelvény
főzet vagy forrázat Ez a rövid tanulmány éppen
ezen a nehézségen óhajt segíteni és főleg a nagyobb
forgalmú fővárosi és nagyvárosi nyilvános és intézeti gyógyszertárakban tapasztalt munkatorlódások egyszeriísítését célozza, egy praktikus készülék
közreadásával.
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mérséklete a l OOC0-ot eléri, akkor erős
tódul ki az edény tető nyílásári a

Ha időrendi sorrendb'n végignézünk azokon
a "készülékeken, amelyek segítségével ·az . elmúlt
és jelen időben is a főzeteket és forrázatokat készí· perctő!
ü'~:tFrJ~~~~i~;gl
10 perc, kezdve
illetve számítjuk
főzeteknél aa 30
perc
tették, úgy megállapítható, hogy ezek az appatá· Természetesen gondoskodnunk kell a
· tusok sok változáson nem mentek át az idők folya-- elhelyezett drog és víz gyakori felkeverésérőt
mán. Említésreméltó változás talán csak abban
Ez a készülék': egyszerű módon oldja
található, hogy a régebbi terjedelmes készülékeket recepturai fonázatok és főzetek készítését, de
kisebb, célszerúbb arakúak váltották fel
módon az előirt főzési idő nem rövidíthétő -~--- -·
A legrégibb idők orvos-gyógyszerésze minden hatóanyagtartalom csökkenése nélkül. Ha
bizonnyal éppenúgy, mint a multszázadbeli gya- az időhöz hozzászámítjuk a szűrési mctveletet
korló gyógyszerészek, a főzeteket és forrázatokat a forrázat esetében a szür ést megelőző lehűtést
úgy készítették el, hágy a felaprított droganyagat úgy nyilvánvaló, bogy egy készítmény előallítás~
megfelelő edényben forró vízzel leöntötték, majd kb. 30-50 percet vesz igénybe, ami na~;;~~~~:~I
kellő idei állás után a nyert vizes kivanatot arr a többízben történő főzet vagy forrázat n
alkalmas szűrőanyagon megszűrték Ezen az igen esetén bizony hosszú idő.
egyszerűnek mondható műveleten ma alig csodál-·
A vázolt hátrányok kiküszöbölésére idoiv,,rX'
kozhatunk, ha meggondoljuk, hogy csak a közele kísérletek nem vezettek eredményre, de
mult időkben végzett elméleti és gyakorlati vizs- ták be azok sem, amelyek a jól ismert
gálatok eredményezték azt a megállapítást, hogy üveg lombikoknak e célra való hasznosítását
az említett kivonást "legcélszerűbb olyan módon ták, mert bár a készülékek által a kivanatot
elvégezni, hogy a hideg vízzel előbb rövid ideig talmazó folyadék külön megszűrését
áztatott dragat tesszük ki a fokozatosan felmelegí- tették, a kés;1ülékbe szerel t szűrő folytán a·
tett forró vízzel a hő hatásának, amikor a legked- nási időt megrövidíteni nem sikerült
vezőbb a hatóanyag kivonási aránya, illetve a bal- ~!'ll'~- Az elmúlt nyáron egy délután "Yf,~•>:e;:s~p,rr,•~~s1í,:!'.a.
laszt-anyagok kicsapódása
tértem be egy csésze feketekávé ;i
Minden bizonnyal nagy lépést jelentett ezen és rnialatt elkészítették, arra gorJOcJmrm,
a téren az első >>Decoctorium« megszerkesztése és lehetne-e egy egyszerű, de az >Jespresso
használata, amelyet még mai napig is megtalál- kivonókészülékekkel azonos elvek alapján
hatunk sok gyógyszertár felszerelési tárgyai kö- kesztett kisebb géppel gyorsan és gvr;ze1rűeri'
zött Ez a készülek vörösrézből készült, kb . 50 droganyagokból vizes főzetet vagy forráz:atclt
cm magas vaslábakon álló gőzfürdő, amelybe
többnyire két fogóval és fedővel ellátott főzőedény szíteni?
Az elgondolás igen jeinak látszott.
merüL Az edények közül az egyik fémből készült hogy a fentemlitett készülékek a darált
és ónbevonatú, ez használatos a savi alkotórészeket kávét egyszerü gőzöléssei ideális módon
nem tartalmazó drogok kivonására, rníg a másik ki annyira, hogy a kivont droganyag- jelen
edény porcellánból készült és kizárólag savianyago- ben a feketekávé - a kivonás után az illatkat tartalmazó drqgok, pl. valeriannae r ad ix aromaanyagnak nyomait sem tartalmazza.
infundálására hivatott
sajnos azt a viáá~l~a::s~z tiz~~féi~~:~Í
A készülék nemcsak nagy terjedelmű és magas hogyÉrdeklődésemre
a nagy >>espresso<< rendszerű k:
beszerzési áru volt, hanern használatban nem ·is hez hasonló kisebb gépek; amelyek
gazdaságos. Hiszen elgondolható, hogy milyen kisér leteimet elvégezhetném, még nem
hőmennyiség volt szükséges egyszeri infundálás így ezirányú terveimet valóra váltani akkor
esetén a készülékben elhelyezett több liter víz felnem tudtam
forr alásához.
Alig néhány héttel ezelőtt jelent meg a JVJ<r~y,qr
Az említett hibák kiküszöbölésére csak a közel- Elekthermax N. V . gyártmányaként egy t-ó ... M.I\ 7 1\.,
multban történtek lépések, amikor alig_ tíz évvel gép »aramax<< név alatt, amely szerkezetében ·
ezelőtt szerkesztettek egy igen egyszerű, olcsó, rnűködésében tökéletes miniatűr mása a
könnyen üzembe-helyezhető készüléket, amelynek víztároló berendezéssel is ellátott >respresso«
üzemköltsége is csekély, szemben a régi fentleírt lékeknek Kérésemre a nevezett nemzeti vál"lala!:
készülékkeL Ez a készülék a\uminiumból készült, készséggel bocsátotta rendelkezésemre ezt a
kb 32 cm magas, 18 cm átmérűjő, tetővel ellátott léket fentvázolt kísérleteim elvégzésére.
főzőedény, amelynek kivehető lábakon álló rostély
A készülék, amelynek rajzát m~~Í~~:l~~~~~
betétje van. Ez alá öntjük a llizet, míg a kivonás- következő
módon múködik. Az ábrán
ra szolgáló hőálló üveglombikat a testélyra állítjuk. üvegtartályba a tető nyíláson át vizet
A lombikba helyezzük a kivonandó dragat és vizet, amelyet a tartályba elhelyezett fémrúd Mern,eJH
miután a droganyagat kevés vízzel porcellánsével az alatta levő fémforraló kazanba ju~~~~d~~tt
mozsárban törővel alaposan átnedvesítettük A Az l liter ürtartalmú üvegtartaly falán b
lombik száját hengerpohárral fedjük be.
jelzék - egy hosszú és egy rövid VOJ1aiKU>'·
A főző-edény tetején található egyik nyílás
jelent
a fejlődő gőz elvezetésére, a másik az elért hőfokot 50 gAvizet
kazánt elektromos fűtőtest melegíti.
regisztráló hőmérő elhelyezésére szolgál. Ha most lődő gőz egy kézmozdulattal felerősíthető,
a főzőedényt vasháromlábra állítjuk azbeszt lapon betétes kivonókészüléken nyomul át, ,~,,tvh
és melegítjük, úgy az edényben levő vizből gőz a megőrölt kávét helyezzük és ebben végzi
fej16dik, ei megtölti az edény légterét és ha hő-

készülé~ a . kávé ~ivonását A kivana ti oldat 2
le'::e~eto .~Yt!ason at egy-egy csészébe jut. A felerosrtheto kr":onó~ ~~l?n _is kaphatók Minthogy
100 g. folyadek f_oze~r. tdeJ.e 4--5 perc, így gyors

e&yrnasutanban, rdeahs modon

végez.hető

a kivoA
geppel vala krserleterm arrol győztek meg hogy
azz~! ~z alá?b leírt m?don igen célszerűn 'készíthete ~ozet, rlletve forrazat (valójában csak forrázat) es az így előállított készitmények kivonatn~s, folya~ato.s _vízut_ánpótl~ssal kapcsolatosan.

másra helyezett kötalakúra vágott egysz ... .. ..
papírt helyeztem, ene tettem a me ern szuro·
drogot, azt lefedtem ismét 3 réteg kör~1~;asz~o!.t
p~pírossal és a dragat erősen lenyomkodtam uAs~ro
retegnek ez a tömölitése a kivonás céljából f.elte"tlra~-l

~~=
Ezután a készüléket a villanyáramba bek _
csol~arn, amrk?r a gőzfejlődés 4--5 perc al~~t

b~ko_y~tkezet.t es a forrázat első részlete a kivonákeszulek ala helyezett edénybe kristálytisztán
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ar_:yagtart~.In;a . nemcsak h?g~ eléri a gyógyszerkonyv elonasar szerrnt keszrtett főzetek illetve

fonázatok kivonatanyagtartalmát hane~ annál
kb. !5-20%-kal jobb eredményt ad
Az errg vonatkozó kísérleteimet a következő
ll!ódon v_égeztem el, pL 200 g forrázat elkészítese eseteben: a készülék kazánjába 100 g vizet
engedtem, ugyanakkor a kellően felaprított (IV..)
d!oganyag?f a forrázat sülyához viszonyitott 10%
vrzzel - jelen esetben 20 g vízzel - por·cellánrnozsárban a törővel nyomoaatva 1-2 percig
átned_vesítettem Az így megd~zzadt droganyagat
olymacton helyeztem a készülék kivonórészébe
hogy az abban található férnszitára előbb 3 egy~-

megszúrve lefolyt Most ismét 100 g vizet engedtem a kazán ba és az ebből fejlődő gőzzel folyama.
t~san ism é~ kivontam a dragat ; ezt a második
krvonatot rs hozzáadtam az előzőleg nyert forrázathoz Igy kb; 8 perc alatt rendelkezésemre állt a
200 g kl:istál):tisztán leszíirt forrázat.
Krs_erlete_rmhez _sennalevelet, fr arrgulakér get,
saponarra-gyokeret es senega-gvökeret alkalmaztam A felhasznált droganyagÓkat minden esetben a IV-es szitafinomság szerint aprítottarn és
5 g d~ogport vettem 100 g főzetre, ill. forrázatta
A_ \\yogyszerköny": által előállitott készítmények
koz~l a frangulakereg porból és sennalevél-porból
forrazatot, a senega gyökérporból és a saponaria
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gyökér-porból főzetet készítettem a gyógyszerkönyv előírásai szerint Az egységesítés szem előtt
tartásával minden készítmény szúrésére papiros
szűrőt alkalmaztam Kísérleteim adatait a következő összeállítás mutatja.

Frangulae cortex
(IV)
5 g 100 g vízre
Sennae folium
(IV)
5 g 100 g vízre

Senegae radix
(IV.)
5 g 100 g vízre
Saponariae radix
(IV)
5 g 100 g vízre

szár azkivo11at tartalom
gyógyszer- l)Aromax<<
Szárazkikönyu szerint készülékkel vonatanyag
előállitva
előállítva
többlet
o 728
o 827
o 731 o 727 o 830 o 826
!4 9%
o 722
o 822
o 730
o 826
l 021
l. 230
l 050 l 028 !231 l 230
19 7%
l 022
l 229
1019
1230
0 921
l 062
0930092210601063152%
o 927
l 064
0911
1066
o 821
o 940
o 830 o823 o 941 o 937 14 3%
0827
0937
0815
0931

Mint a táblázati adatokból látható, a kísérteti
eredmények szerint átlag értékben 143-19 7%-kal
magasabb szárazkivonatanyag tartalmú készít-
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ményeket nyertem >>Aromax« készülék alkalma - ·
zásával, mint a gyógyszerkönyv előírása szerint_A fent leírt készüléket erre a célra azért is
igen ·alkalmasnak vélem, mert fémből készült
(kivéve a víztároló tartályt), amely vastagfalú
üvegedény s ezzel gyors egymásutánban nverhe-.
tünk néhány perc alatt magas szárazanyagtartalmú
készítményeket Tehát azokban a gyógyszertárakban, ahol tömegesen for dulnak elő főzetek, ill.
forrázatok, igen nagy szalgálatot tehet ez a készülék a gyógyszerészi manuális munka egyszerűsi
sitése és gyorsítása folytán. Természetesen 100
C'-on esetleg változást szenvedő hatóanyagtarlamú
droganyagok (ipecacuanha gyökér, digitalis levél
stb) kivonására nem alkalmazható, mert a készü-lék 100 C0 -os gőzzel működik
Külön hangsúlyoznom kell, hogy a készülék
gyógyszerkészítési célra való felhasználása csak
abban az esetben engedhető meg, ha elle az illetékes hatóság (Népjóléti Minisztérium, Országos
Közegészségügyi Intézet) külön engedélyt ad..
·
Szeretném, ha ezzel az újítással, arriely az
Egyetemi Gyógyszerészeti lntézetből, kezdeményezésemre indult el, gyakorló szaktársaimnak és közegészségügyünknek hasznos szalgálatot tehetnék.

A MEZÖGAZDASÁGI TUDOMÁNYOS KÖZPONT
GY ÖGY N ÖV É NY-SZAK ÉRTE KEZLETE ANYAGÁBÓl

· A gyógynövényügy fontossága
Kivonat Augustin Béla dr.. egyet. c. rk tanár
uy . kiséri. főigazgató hozzászólásából
'
újabban a figyelem ismét a gyógynövényekre
fokozott mértékben használták gyógyászatban és a vegyiiparban. Fontosságuk akkor
tűnt ki, mikor növényekben olyan anyagokat fedeztek fel, amelyek gyógyászati értékét azelőtt
nem is sejtették. Ilyenek például a penicillin, a
vitaminok. Bizonnyal még sok ilyen értékes anyag
van a növényeinkben, ami nagyon indokoltá teszi,
hogy a tudományos intézetek a gyógynövényeket
ebből a szempontból rendszeresen átvizsgálják,
amit már több intézmény néhányszáz gyógynövényen meg is kezdett Evvel kapcsolatban a világpiacon fokozódnak azok a gyógynövénymennyiségek, amiket a gyógyszertárak, drogériák, gyárak
igényelnek. A világpiac ellátása terén országunknak vezető szerepe van. Nagy mennyiségeket exportálunk és ennek nemcsak azért van nagy közgazdasági jelentősége, triert ebből évi többrnilliát
veszünk be, hanem elsősorban azért is, mert ez azösszeg kiilönben elpusztuló értékek megmentéséből származik Hiszen a gyógynövények nagyrészt
terelődött,

,
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··utak mentén, árok partján, erdő szélen fordulnak
elő és ba nem szedik, ott kihasználatlanul elpusztulnak A gyüjtésükhöz nem mindig szükségesek
erőteljes munkaerők, erre bizonyos esetekben öregek, rokkantak, gyerekek is felhasználhatók, tehát
olyan munkaerők is állithaták a többtermelés szolgálatába, amelyek egyébként nem hasznosíthaták
A gyógynövények egy része kartékany gyom,
ilyen például az őszikikerics, maszlag, beléndek,
tarack. Ezek gyüjtése kettős hasznot hoz . Egyrészt megtisztítjuk a területet a gyomtól, másrészt
a megfelelően gyüjtött drogot, ámbár hulladék,
mégis értékesíthetjük A termelés terén is egyes
gyógynövényekkel olyan területeket is hasznosíthatunk, amelyek egyébként nagyr észt hasznavehetetlen ek, igy vizes-mocsar as területeket kálmossal,
vidraeleckével, futóhomokot szappangyökérrel telepíthetünk be.
A szacialista gazdasági rend következménye
a gyógynövény-ügyünk nagymérvü fejlődése, mert
egységes iranyítás rnellett elegendő és első
rendű drogáru állítható elő, az áru vevője bizto- ·
sitékat kaphat, hogy az általa vásárolt drog minő
sége mindig megfelel a kívánalmaknak, azonkívül
a dolgozónak, gyüjtőnek, termelőnek sem kell
attól félnie, hogy munkáját kizsál<wányolják

Munkaterületek, kutatási elvek
Botos Ádám dt. · »Munkatetületek, kutatási
elvek<< címen a gyógynövényekre vonatkozó tudo-

alkaloidatartalommal Bekésy Miklós dr és mások
foglalkoztak. .Jelenleg ilyen iránvban miíködnek
~ Gyógyszerismeret i Intézetben, a Richter-gyárban
es masutt
·

mányos kutatás sokoldalúságát ismerteti és áttekintést nyujt a különböző kutatási irányokról
"'-; gyögy~övényekre v~natkozó tudományos
, eJ_ H~tástani, (pharmakológiai vagy pharmako~r!tat~s, ket rranybatagol?drk Az egyik irány az
elo nr:vennyel, szor?sab~ ~rtelemhen vet~ biológiai d:n.~m~kar) vrzsgalatok, melyek a botanika teriilekutatasokkal, a masrk l!any a felhasznalásra ke- terot atvezetnek az orvostudomány terére. Ilyen
~anulmanyokkal foglalkoznak ma nalunk Issekutz
rülő, a hatóanyagat tartalmazó növényi részekkel,
es Fntz professzorok
.· tehát a drogokkal, a nyersanyaggal foglalkozik
l. Az élő növénnyel foglalkozó krrtatási irány
Ebből látható, hogy a. gyógynövénykutatás
felöleli a következő kutatásl ágakat :
~a.gyon , sokféle , képzettségtí kutató munkáját'
a] Szarosabb értelemben vett biológiai kuta- rgenyh es ereómenyes munkálkodás csak ezeknek
tások, mint amilyenek pl Békés)' Miklós dr . anya- az együttműködése útján várható.
rozstermesztési kísérletei, amikor az anyarozs spórákat laboratóriumban állítja elő és kellő időben
beoltja vele a szántóföldön a rozsnövényt Ilyenek Rápóti Jenő hozzászólása
Felfo/dy L aJ OS dr.. azulen-tanulmányai, melyeket
, A h.áború befejezése óta országunk jelentős
Trhanyban végez, Sárkány Sándor dt. kísérletei resz~ me~;:_ ~em kapcsolódott be újra a gyógy· a mákkal, amikor kutatja a mákfajták és ezek n?venygyrqtesb~ En_~e~ egyik oka az, hogy a
morfin- és egyéb alkaloida tartalma közti kapcso- regr gyogynovenygyujtok és bevállók egyrésze
latot, ~ _g~n~ti~ai intézet. Datura-tanulmányai a a .hát.orú követk~ztében eltűnt, vagy· életköriilpolyplordrzalas es az aikalOtda-tartalom közti össze- menyuk akkent valtozott, hogy gyógynövényekkel
függésre vonatkozólag, stb.
nem foglalkozhatnak.
b] Nemesitési tanulmányok, mint amilyen pL
A Gyógy~_övénykereskedelmi N. V (továbbiakSárkány Sándor dr . törekvése, amikor jobb batób~n;
N. V;) l!J alapokon hozzálátott ugyan a gyüjany,agú mákfajták létrehozására .törekszik, Békésy
emittett tanulmanyarnak az a resze, amrkor jobb t~s es bevaltas ~:gszervezéséhez, mégpedig a szohatóanyagú anyarozstörzseket kiválaszt és tisztán craltsta. gazdasagr rendbe való beilleszkedésset
továbbtenyészti, a Mentha piperita jobb illóolajú A -~aganszektorok kihagyásával a falusi földmivesés nagyobb mentholtartalmú változatainak szelek- szovet~~zeteket igy~kezett a gyógynövénybeváltás
tálása a Gyógynövénykisérleti és a genetikai in- mrmkaJaba bevonm. A N. V . segítségére volt a
szov~tkezeteknek egyrészt úgy, hogy az abban a
té~e~ben: ~- Cori_andrumnak _nemesítése a Gyógy·
novenykrserletr rntezetben es Martonvásáron, a kozsegbe~ ~-égebben . m~ködő beváltót ajánlotta
Ricinusnak többfelé történt nemesitése melyet oda szakertone~: masreszt pedig anyagi támogatasban rs reszesrtette őket
jelenleg Iregszemesén folytatnak stb..
'
eJ Termesztéstechnikai kísérletek, a he-lyes
Néhány szövetkezet készséggel eleget tett
múveh'si módo'-:: megállapítása, a növénvek ki- volna felkérésünknek, nem akadt azonban a falufagyás elleni megvédése, a kellő életfeltéteÍek biz-- b~n eg~, er_nber s.em, aid értette volna a gyógynötosítása célszerű talajmiívelési és termesztési mód-- v,enygyuJtessel es kezeléssei kapcsolatos tudniszerek megállapításával, mely kérdésekkel főleg valókat
Szatlzmáry Géza és, Me/eg János foglalkoznak
A .N Y, a szervezési munkát a tél folyamán is
d] Növényföldrajzi, ökológiai, szociológiai ta-- folytatp es mmdent elkövet, hogy a jövő evi
nulmányok, a vadontermő gyógynövények élet- gyógynövénygyiijtés az idén szerzett tapasztalatok
igényeinek, elterjedésének, növénytársulástani sze- alapján zavartalanul folyhasson
repének megállapítása a terepen.
A gyógynövénygyiijtők nagy többsége a föld2. A drogokra, a holt növényi részekrevonatosztils
'Orán földhöz jutott és természetesen több. kozó vizsgálatok a pharmakobotanika, pharmakochemia és a pharmakológia (pharmakodinamika) ször előfordult, hogy az időszerű cikkek begyüjtése
az azzal egybeeső mezőgazdasági munkák miatt
terén mozognak
hátrányt szenvedett (vetés, szőlőnyitás, kapálás,
a} Azonassági és tisztasági vizsgálatuk, vagyis stb.) . Ez ért a gyógynövénygyüjtést a falu mező
pharmakol:'otanikai, drogismereli vizsgálatok, a gazdasági elöljáró szerveivel együttmúködve, tökédrogok hamisításának, összetévesztésének, szeny- Ietesen összhangba kell hozni a mezőgazdasági
~yezésének stb. tanulmányozása A hazai drog
munkálatokkaL Az illető szervekkel tudatositsuk,
rlyen irányú megismerésén dolgoztak a Gyógy- hogy a gyógynövénygyüjtés mezőgazdaságunknak
növénykisérleti Intézet szakemberei, Halmai já- éppen olyan fontos feladata, mint minden más
nos dr.. és mások
·
té~ykedés, így ők gondoskodjanak arról, hogy
b] Hatóanyagtarta!mi, pharmakochemiai vizs- mr:.r?~n ~sed ékes mun~át ;---- így a gyógynövénygálatok Az illóolajok vizsgálatával Rom Pál dr., gyultest rs ----, a maga rdeJeben elvégezzenek
o
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sor. Tudjuk azonban, hogy e területek voltak kaA N . v. minden kezdeti nehézséget kellően át millavirágunk fő termőhelyei.
.
tudott volna hidaini akkor, ha a szokatlan~l. ~~d
A vetőmagok megtisztítása tni?d tökéletesebb,
vezőtlen időjárás szándékát .meg. ~~m. hrusltJa.
kornyékük ·
Az év kezdeti, szokatlanul szaraz idOJárasa mmtt, úgyszintén a termőterületek es
a koratavaszi és tavaszi gyógynöv.ények ner:; t~rem gyomtalanítasa is . E?nek követke~tében pL búz~
tek kellő mennyiségben. A gy oker ek klasasa a virág, pipacs, szar.kalab sem ~og mar. olyan men~yr
száraz kemény talajból sokkal nehezebben n;e.nt: ségben előfordulm, mmt eddrg. E erkkek begyujtekamm'avirágból a .termés oly~n , katas~tr?fahsan tése is költségesebbé válik
Közismert a tarlóhántás mielőbbi elvégzéségyenge volt, arnire az utoiso har~m .~v!tze?ben
nek
fontossága is.. Gyógynövényeink érdekében
nem volt példa. Egyik kor atavasz1 novenyunk :
a tavaszi hérics is alig-alig rnutatkozott meg az összhangot kell terem~enünk az .illetékes m~~?
gazdasági szervekkel, ugyhogy akmek a tarloJan
idén
e cikkek megtermése előrelátható (kitűnik az ara-.
A bodzavirág, hársvirág és csalánlevél.gyüjté;
tás után rövidesen), ott tekintsenek el az azonnali
sének az idejére viszont megind~)! !: hetek1g tarto tarlóhántástól mert az ·ott utátermésként megmindennapos esőzés Igy a begyu]tott, n~gy keze, jelenő gyógynÖvényekre az országnak szüksége van ..
Jési gondosságot ig~nylő nö;:~~yek nagyresze megAz Ononis gyökerének a gyüjt~tését sok he-··
romlott, ilyenformar: a gyuJt?~ .n~m m~rtek k~·
Iyen
nem engedi meg a teriilet tulaJdOn?sa, azzal
moly rnennyíségü aru begy;lJt,esere v~llalkozm.
az
indokolással,
ahogy a gyüjtők a talaJt nagyon
A beváltás kockázatát a bevalto sem vallalta.
feltúrják.
.
Az esőzéseket ismét taitós szárazság ~öv~tte
Amennyiben igaz, hogy a gyüji,ők .. gondatl~n
és rnivel az esőzések nem vol,tak o!yan meretuek, ságból nem fedik be a keletkezett godroket, amrbe
hogy a talajt alaposan megaztattak volna, cs~~ a legelésző állat belelépve kárt tehet magában,
éppen a gyűjtést és a szárítást zav~rtá~,- a~ya!1 úgy ez a kötfilmény is am~llett szól~ ho.gy a föl~
gyógynövényeink is gyorsan be!eJeztek _vegetacl?S mívesszövetkezetek vezessek a gyujtetest Nekrk
idejüket Igen neheze~ me~t pL ep~en ~zert a level- a helyszínen inkább megvan az alkalmuk és hataláruk begyüjtése, ped1g nehany nant 1gen komoly muk arra, hogy egyes neveletlen gyüjtőket ki.
külföldi érdeklődés nyilvánult meg.
oktassanak és megfegyelmezze~ek Ugyan~k.koc
Az őszi cikkek - főleg gyökere~ -- begyüj~e azt is ellenőrizhetik, hogy á kulak nem~sak m~
tésénél éppen a szárazság rniatt, ismet n~.~ neh~z ségből nem engedi-e a területére a falusr dolgozot
ségek mutatkoznak. PL a fehérmályvagyoker_, mmt a gyűjt őt. Ezenkívül pedig tud~t?sítanr.. ~el) a
ismeretes, főleg a szikesedő kemér!ye?b tal,aJ,okb~n terület tulajdonosával, hogy az 1ghc gyujte~e~el
található - a legnagyobb nehezsegek aran as- a Jegelők lényegesen megjavulnak, mert az lghcbokrok elterpeszkedve sok helyet vesznek el a·
ható ki ; megkeményedett földbőL
Amig a kankalingyökeret a. multbaf! ~agy fűtő!.
A Colchicum-mag gyüjtetése könnyen ment
rnennyiségben gyUjthettük ősszel lS .,.-· az 1.den e~,
mindenütt,
mert a kaszálók tulajdonosai megérteljesen Jehete~lenné v~lt, mert az erdok aljtették,
hogy
annak a mérges.. gyom?ak a.l~k~s~ált
növényzete teljesen elszaradt
!űből való kiválasztása előnyos a szena mmosegere.
Eredményes gyógynövényg~üjtés épkézláb A cikk beváltási ára is kedvező volt
embert igényel : öregek, nyomorek?k,, g.yermekek
Rá kell nevelnünk a falusi do!go1ót, hogy ~
csak az alárendeltebb munkák elvegzesere val~k,
lekaszált fűből azonnal válasszon ki minder;t, amr
mint pl. a fosztás, teregetés, st~ (Pé?~~s tanar·
gyógynövény és azt, ú~y, ~~ogyankel.l, kuior:. szának, dragisták a régi növénytam nev~loje~ek hoz.- ritsa ·meg. Ha azt erteKesrtr, otszor··hzszer tobbet
zászólásához rnegjegyeztem, hogy 1skolas .. _g~e~
mekek pl a tölgyfamakk vagy gubacs gyu]te~et kap érte, mint a szénáért.
Több vadontermő gyógynövényünket, ame'
elvégezhetik mert a gyűjteményüket azonnal atJyek
kipusztulóban vannak vagy nem teremnekadhatják, éhentétben más n.övé~yek~el, amelyek
meg
nálunk
a keresletnek megfelelő mennyiségb.e~,
begyüjtésük után még kezelest lS 1genyelnek) .
- kultúrába kell vennünk E c1kkek termesztese- ·
Gyógynövénygyűjtés miatt sokszor !fiesszrr.e nek a népszerűsítése könnyen fog me?ni. par. asztkell gyalogolni a falutól, so~a.t , kell h,aJl?ng.am, ságunk körében, akiknek fokozatosan ugy1s ra kell
fára mászni, a gyökerek kwsasav,al kmlod.m,, ~ térniök a belterjes cikkek termesztésére. Nagyobb
ü'teményt hazacipelni, stb (Tobb .hozz~s~olo nehézség mutatkozik viszont pL a Frangula, Rheum,
~raJából, akik nyilván nem ismelik a gy?,gynoveny- Gentiana sth tennesztésénél, mely cikkeket tudvagyüjtés termész.et~t, . az vo,lt k!veheto, hogy a levőleg, ~sak évek során lehet kitermelni
,
gyógynövénygyujtes 1gen konnyu feldat)
A szakértekezlet az itt felsorolt problernák
Felsőbbrendű mezőgazdasági érdekünk pa- szem előtt tartásával, - dolgozzon ki. egy olyan
rancsolja a szikesei~k ,n;egjavításá.t, illetve .me_g: tervezetet, mely egy idevonatkozó minrszten ren.. tete'sét A rrtegJavltas folyamarr a tiszantuli delet alapjául szolgálhatna.
szun
.·
l"k · 'k ul a
földekre és nagykiterjedésű lege o re lS ra er
.

A problémák közös megQidása
Szaklapunkban már eddig is bőséges helyet
adtunk az október 18-i szakértekezlet ismertetésének, mely a hazai gyógynövénykutatás elő
mozdítása és tervszerúsitése érdekében zajlott
le. Részben vagy egészben előadásokat és hozzászólásokat közöltünk le, annak bizpnyítékául, hogy
rni magunk is tudatában vagyunk e tórgykör
nagy népgazdasági és tudományos jelentőségének
Tudatiban vagyunk, részt kérünk és válialunk is
a közös problém3k megoldásából
Az a visszhang, mely szaklapunk közleményeit kísérte, arra kötelez bennünket, hogy még
teljesebb képet adjunk az egész szakértekezlet lefolyásáróL Erre módot nyújt a hozzánk beküldött
jegyzőkönyv, amelyből minden eddig nem közölt
jelentős adatot nyílvánosságra hozhatunk
!gy
elsősorban Somos András dr . egyetemi tanár megnyitóbeszédéről kell megemlékeznünk
Előljáróban é!őadja, hogy kormányzatunk,
amikor a Mezőgazdasági Tudonránvos Központot
életre hivta, elhatározta, hogy ugyanazt a tervszerü munkát, mejy a hároméves terv keretén
belül az ország egyéb építővonalán folyik, tehát
az iparban, kereskedelemben és a mezőgazdasági
termesztésben, stb. a tudományos vonatra is át

kívánja vinni és ott is bevezeti a tervszer/í mrmkát.
A Tudományos Központ feladata, hogy a mező
gazdasági tudományos kutatás terén végezze el
a tudomápyos munka megfelelő összehangolását
és irányítását Valamennyien jól tudjuk, hogy a
multban m~m,yir e >Zétszórtan dolgoztak az e'gyes
kutatók saját területükön, anélkül, hogy tudomást
szere:ztek volna arról, hGgy tőlük sokszor nem is
távol, más tudósok hasonló problémával . foglalkoznak Ezért ma fokozottan kell törekedniink
a problémák közös megoldására. A gyógynövénytermesztéssei kapcsolatos tuctományos problémák
érdeke megkívánj a, hogy a maihoz hasonló értekezletek minél stirtibben tarttassanak A cél az,
hogy a fennforgó problémák tárgyalásra kerüljenek, hogy a Mezőgazdasági Tudományos Központnak módjában álljon a megfelelő javaslatok
elkészítése és annak alapján a gyógynövényter·
mesztéssel kapcsolatos programm kidolgozása
Pénzes Antal dr , fő isk. tanár : a hazai gyógynövények, illetőleg gyógynövények hatóanyagtartalma kutatásának fontossá!Záról beszél. Nem
tartja elegendőnek, hogy csupáll a mérges gyógynövények gyógyhatásait kutatják és elhanyagolják a gombák hatóanyagtartalmának megállapí. tását, holott a gombák között sok értékes anyag
van. Ezért rártlutat annak jelentőségére, hogy a
mérges gombák gyűjtésével és vizsgálatával foglalkozzunk FelhívjB a figyelmet az algákra is,
amelyek közt egyések értékes rádióaktiv scikat
tartalmaznak.
Nélkülözhetetlennek tartja egy országos botanikuskert létesítését, ahol megtalálhatnák a kutatók, termesztök és általában az érdeklődök úov a
hazai, mint a külföldi növényféleségeket Végéze-

tül a borókár a tér rá, amelynek termesztését nálunk
elhanyagolják, pedig azt könnyen és igen jelen~
·
tékenyen növelhetnők
Schneider 1ózsef, az egyetemi botanikuskert
vezetője a minőségi termesztés fontosságát
hangsulyozza. fontosnak tartja, hogy hivják fel
a szövetkezetek és azokon keresztül a termesztök
figye!mét, hogy törekedjenek a minöség javítására Megállapítja, hogy sok hamis drog kerül a
dt?gok közé, ami csak azzal magyarázható, hogy
a gyűjtők nem ismerik kellőképpen a növényeket
E hibák kiküszöbölésére igen alkalmasnak tartja
a megfelelő ismeretterjesztő tanfolyamok mielőbbi
megindítását
Varró Aladár Béla gyógyszerész hivatkozik
arra, hogy már a multban felhívta a Gyügynövénykereskedelmi Nemzeti Vállalat figyelmét,
hogy keressék az összeköttetést a vidéki gyógy··
szerészekkel és kérjék fel őket, hogy a szövetkezet~k keretén belül irányítsák a gyógynövénygyűj
test Fontosnak tartja, hogy a külföldi eredetű
gvógynövényeket hazai drogokkal pótoljuk Pél·
dá11l a Senega helyett a Primula vagy Viola odorata igen alkalmas, a Digitalisnak jó pótszere a
Convallaria majalis, stb. E cél elérése érdekében
kívánatos volna, hogy a szakszervezet keretén
belül jöjjenek össze a gyógyszerészek az orvosokkal és ezt a problémát közösen tárgyalják meg
Igen fontosnak tartja a gyógynövények márkázásának fenntartását, mert ez garancia arra, hogy
értéktelen drogok nem kerülnek forgalomba.
Faragó Sándoc gyógyszerész felszólalásának
lényege, hogy a DEFOSz és más falusi tömegszervezetek a pártszervezetekkel együtt tartsanak
előadásokat,
amelyekbe
természettudományos
kellő súllyal a gyógynövénykérdés is beilleszthető.
E nagyjelentőségli kezdeményezés eredményes
végrehajtása érdekében felajánlja a kb . 7-800
vidéki gyógyszerész segítségét, akik egészen bizonyosan átérzik e nagy horderejii ügy fontosságát
Az oktatás elvégzésére a szövetkezetek a legalkalmasabbak és éppen az előttünk álló téli időszak
ban E célra .felajánlja az Országos Gyógyszerész
Egyesület közreműködéséL Javasolja egy pon·
tos irányt mutató silabusz megszerkesztését
Faragó Sándor hozzászólását - politikai és
szakmai vonalon '- mások is· alátámasztották.
Igy a vitavezető zárószavai is. Mi csak azt fűzzük
hozz2, hogy amint a tanító gyógyszerészek is a
Nemzeti Vállalat gyógyszertáraiból kerlilnek ki,
úgy erre a mrmkár;a is, a leltetőség szerint, az álla-

mosított gyógyszertárak vezetőit és beosztottjait vegyiik igénybe. Az új szellem és a szacialista munkaer köles fokozottabb kiépítésére. De természetesen
sziikség van minél több vidéki gyógyszerész legszélesehhköní tevékenységére.
jáki Miklós dr., kísérletügyi igazgató, a Mező
gazdasági Ipari Kisérleti IntéZet vezetője kijelenti,
hogy az értekezleten rnint perem-szakember vesz
részt. E szó, hogy perem-szakember, a Tudomá-
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nyos Tanács értelmezése szeÍint az~ jelénti, ~o~y
a perem szakembereknek .. csak brzonyos kozuk
van a témához, de nem kozvetlenul dolgoznak a
tárgykörben . Ugyan!s ~ perer;r-szakem~~re~ a,z_o~,
a,kik bizonyos problemakkal es ezek krerteke,esevel olyan irányban foglalkoznak, amelyeket a ~zak
mában dolgozók sok esetben rrem vesznek eszre,
mert túlhaladják sz~kist?e~eterke~: H~r;.g~ulyozza,
hogv az előadásokboi ketsegtele;rnl _krtu;rr_k, hogy
a programm valóban hatalmas es k,m!errtJ azokat
a lényeges dolgokat, amelyek a feJlodes szemp?ntjából értékesek. Font.osnak tart)a; ?ogy a gJ:ogJ:növénykutatás ne aliJon n;eg krz~~olag a gy~gya··
szati vonalon hanem terJeszkedjek azon tulme~ően egyéb ip'ari, (kozmetika,i, éle1J11ezé~i-ipar, konzervipar,. cukoraip~r, st~) .t~rgy~orre rs .. E':e~ az
iparak igen sok gyogy- es rlloolaJ!artalmu nove_ny~
ha.sználnak feL Ilyen irányban is előbbre ~ell vrnnr
a gyógynövénykutatást, főleg gyakorlatr vonatkozáshan
•
.. h t"
E problémák felvetés~ és a megolda~r 1e e oségek megtárgyalása utan JUtott el a szaker~~ke~J~t
Sornos András dr. egyet tanar, vrtavezeto zaroszaváig. His~ hogy az elhangzott ~rtékes ~Iőadá ..
sokat és hozzászólásokat a Tudomanyos Kozpont
kiértékeli és beépíti az ötéves tudom~nyos tervbe.
Kijelenti, hogy a gyűjtés meg~zerve~~se csakugyar:
csupán szervezési kérdés, amrt a tomegmozgalmr
szervezetekkel karöltve, tanfolyamok megrende ..

Korszerű

zésével meg lehet és meg is kell oldani . Ha a falusi
gyógyszerész vállalja a szakr!Wi irá~yítást és. ayárt- ·
szervezetek, valamint a DEFOSz es a tobbr tomegszervezet szintén bekapcsolódnak a munkába ;
egészen bizonyos, hogy nagyobb gyógynövénymennyiséget gyűjthetünk be .....
Valójában a vitavezető egyetem~ .tanár, ~ár_ó
szavai adnak magyarázalot arra : mrert kozoltuk
Ie olyan részletesen e szakértekezlet lefolyását?
Mert éppen a zárószó ~ll~pította !?eg, hogy e~t
az értekezletet nekünk, ertunk hrvtak egybe. RaJtunk a mi kiállásunkon mülik, hogy a sok nagyfontdsságú tervből .~ mi és mennyi jut el a gyakor lati megvalosulasig
A gyógyszerésznek tudnia kell, hogy .a gyógynövénygyűjtéssel kapc~ 0 Ia.!o~ ter_ye,k , ce}tudatos
megvalósítása milyen donto jele_ntosegu nepgaz?asági és tudományos szempontbaL C!~, ugyanugy
számolnia kell azzal is, hogy e munkapval a brzt~s
alapot teremti meg a gy~gynC[yé~ykutatás s.zamára- és ezzel a most megrndulo UJ gyogyszereszkiképzés üj utat nyit a gyógynövénykutatás
területén is.
A zárószó tiszta meghatározása utár: -;--:- az
elhangzott szakértekezlet gazdag any~gabol ;-::
ezt a tanulságot vonhatta Ie mrnden gyogyszertan
dolgozó.
(székely)

ismeretek az alkaloidákról
Ir ta: Ligeti Viktor
ll.

Az alkaloidák tulajdonságai

Az alkaloidák mint már jellemzésüknél mondottuk nitrO<"'én
tartalmú szerves bázisok Mole6
kulájukban a SZerves anyago~r~ jeller;rző szén~n és
hidroaénen kívül, egyes krvetelektol eltekrntve
(konifn, nikotin stb) oxigént is. tart~Jmaznak Az
oxigén kiilönféle gyökök a}katreszeke~t van. jele~
(hidroxil, karboxil, keton) es ~sak n.tka~ talalh~to
ayűrűs kötésben (a pilokarprn furan-resze). Kent
~sak nagyritkán tartalmaznak (a Clavrceps purpÍrreábarr talált hatástalan er~otionin há~i~ és"eg_yes
glukoalkaloidák,. mint a Chen an tus Chenr-boi rzolált glukochenolrn) .
A Jegtöbb alkaloida jól. kristálJ:.o~ítható, színtelen vagy fehér, szagtalan es keseru.. rzu vegyulet
Színes alkaloidák alig fordulnak elo, _mrn}. pl a
sárga színű berberin, vagy a szangvrn.ann sor, am~
Iyek vörösek. Csekélyszámúak a ,toi~ekony. alka!OIdák, mint pl. a nikotrn, spartern,Konun, }uprnrn st?
Ezek többnyire jellemző szaguak, Illekonyak es
bomlás nélkül desztillálhatok.
.
..
Az alkalo idák vízben gyakorlatrlag n~m, ku,
Jönféle szerves oldoszerekben: alkoholban, eterben,
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kloroformban, benzolban, acetonban, széntetrakloridban, ecetészterben, amrlalkoholban, p~tro}
éterben vagy ezekközül egyesek. ele~_yer?en t~bbe;
kevésbbé jól oldódnak Oldatark tobbe-keve.sbbe
lúgos kémhatásúak, többnyire optrkarlag. aktrvak
A polarizált fényt leginkább balra csava!Jak, JObbra
ritkábban (koniin, kinidin, crnko?m, ~rlok~rpr~},
vannak azonban optikailag makn_vak, rs (pr perm,
papaverin berberin). Eayes alkalordabazrsok, va?y
alkaloidasÓk oldatai jellemző színben fluoreszkalnak (kinin)
,
Higított savakban addicióval sók~t kepez~e
feloldódnak és az ilyen oldatokboi beparologtatas
után mint alkaloidasók kikristályosodnak Fzek .a.z
alkaloidasók, szemben a bázisokkal vrzben rgen. JOl
oldódnak Oldataikból lúgokkal a szabad alk~Iord_a
bázisok kicsapódnak ~z alkal?idasó~ metrl- es etilalkoholhan nehezen, eterhen es egyeb szeryes ~ldo
szcr ekben, melyek vízzel nem keverednek_, a,ltalab~~
nem oldódnak Ezt a tulajdons*guka_t n~venyekbol
való kivonásuknál, valamint arralmkar vrzsgalataiknál igen jól értékesíthetjük.
Hogy egy al~aloida savakkal sokat képezzen~
bázisos tulajdonsagartol fugg. Ha azonban ~z ,ai.
kaJaida molekulájában savanyu Jelleget elordezo ·

gyökök vannak, az alkaloida bázisos tulajdonságai ménységére, hőfokára és a reagens hatásának idecsökkennek, sőt néha kiegyenlítődnek, miáltal az jére Ha alkaloictasókat vizsgálunk, figyelmünket ki
alkaloida amfoiér jellegií lesz. Ebben az esetben kell terjeszteniink az anionok tulajdonságaira is
lúgokban is, pl. fenolát alakjában feloldódik. Az Esetleges kételyeket, amelyek a reakcióknál keletilyen amfotéí jellegű alkaloida ásványi savakkal kép- kezett színek megállapitásánál mutatkoznak, táblázett sója erősen hidrolizálódbat, ami azzal a követ- zatokkal, színskálákkal, valamint kolor iméter segítkezrnénnyel jár, hogy organikus oldószerrel a bázis ségével oszlathatunk el Ezeket a reakciókat is csak
vizes oldatból is kivonható. Növényekből való ki- néhány tizedmilligr am anyaggal végezzük üvegvonásuknál, vagy egymástól való elkülönítésiiknél vagy porcellánlernezeken, amelyeken apró bemélye··
ezt a körülményt figyelembe kell venni.
dések vannak - vagy pedig kis kémcsövekben .
Az alkaloidasók oldataikból hígokkal : alkáli és Ha a vizsgálatot mikroszkóp segítségével végezzük:
földkáli hidroxidokkal, karbonátokkal, hidrokarbo- tárgylemezeken
nátokkal, valamint ammaniával á szabad bázisok
Egyes esetekben a szilár d anyago t hozzuk öszfelszabadíthaták és vízzel nem keveredő szerves sze egy csepp reagenssei vagy pedig, ha híg oldatban
oldószerekkel választótölcsérben kirázhaták Kivé- van, először szárazra párologtatjuk és csak ezután
telt képeznek a fenolcsoportot tartalmazók, ame- keverjük el kis üvegpálcika segítségével a reagenslyek alkáli fém hidroxidokkal fenolátokat alkotnak set A keletkezett színváltozást, ha egyszerű üveg(morfin, apomorfin, kurarin, narcein sth) és ol- lemezen vagy óraiívegen végeztük, felrér papírlap
datban mar adnak Ezek az alkaloidabázisok azon- felett vizsgáljuk Mikroszkóp alatt sok esetben jelban ammoniával vagy ammoniumsókkal kicsap- legzetes vagy színes ktistályok képződését figyel·
hatok
hetjük meg.
Néha a színváltozás csak a vizsgálandó anyag
Az alkaloidák jelismerese.
és a reagens érintő felületén keletkezik. llyen kantakt reakciókat úgy végzünk, hogy óraiívegre csepHasznos tulajdonságuk az alkaloidáknak, hogy pentett oldathoz oldalról egy csepp reagens! folyaigen sok reagenssei jellegzetes kristályos vagy tunk, ha pedig kémcsővet használunk, akkor a reaamorf, nehezen oldódó csapadékot (sókat, kettős genst a kémcső oldaláról folyatjuk a vizsgálandó
sókat, perjodidokat}, oxidáló és vízelvonó szerekkel anyaghoz - amikor is a két folyadék érintő felüpedig kiilönféle színű reakciókat adnak. Az al- letén keletkezik színezödés
kaloida· kicsapószeteket nemcsak egyes alkaloidák
Alkaloidák mikroreakcióit sztírőpapíroson is
felismerésére használhatjuk, hanem izolálásukra is, végezhetjük olymódon, hogy I csepp vizsgálandó
mivel a keletkezett csapadék elbontásával kinyer- oldatot cseppentővel vagy üvegpálcikával szűrő
hető az alkaloida bázis . Színreakciókat adó reagen- papírra cseppentünk, majd rácseppentünk a foltra
sekkel szintén két célt érhetiink el: egyrészt ily- egy csepp reagensL A szinváltozás ebben az esetben
módon felismerhetjük, másrészt kolorimetriásan meg a folt körül gyűník alakjában mutatkozik. Ha a
is határozhatjuk azokat
reagens gőzeit alkalmazzuk a reakció elvégzésére
Az alkaloida-kicsapászerek rendszerint nehéz- (brómos víz, ammania stb.), akkor a vizsgálandó
fém-vegyületek, amelyek az alkaloidákat kettőssók anyag oldatával Iecseppentett szűrőpapírt a reagens
alakjában csapják kL Ilyen csapadékos reakció! a párolgó gőzeinek tesszük ki olymódon, hogy a szűrő
következő módon végezhetiink: kb.. O 1-0 !5 mg
papírt, ahol a folt van, a teagemüveg szájára helyezanyagot óraiivegen feloldunk I -2 csepp víz és I zük és óraüveggel lefed jük. Bizonyos idő elmúltával
csepp 2%-os sósav elegyében. Az oldás!, ha sziiksé- az oldat foltja a reagens gőzeinek hatására megges, vízfürdőn való melegítéssel meggyorsíthatjuk
színesedik
Az oldathoz óvatosan I csepp reagens! adunk és
sötét alap felett megfigyeljük, keletkezik-e csapadék, vagy zavarosodás . Ezután az elegyet vékony A leggyakrabban használatos alkaloida reagemek
üvegpálcikával megkeverjük, vagy esetleg még egy - (Szenov P L : >>A gyógyszerészeti kémia tankönyve<< círnű munkája nyomán ki bővítve.)csepp reagenst adunk hozzá és ismét megfigyeljük,
bekövetkezik-e nagyobb csapadékkiválás vagy peAz előző fejezetben jeleztük, hogy az alkaloidák
dig a keletkezett csapadék a reagens feleslegében igen sok reagenssei jellegzetes csapadékokat, vagy
feloldódik
színreakciókat adnak Az alábbi reagensek nagyobb
Színreakciókat adó reagensek lehetnek víz- részét Szenov fent idézett könyvéből vettük át..
elvonó vagy oxidáló anyagok, vagy pedig ezeknek
E könyv azonban a V I I L Szovj et gyógyszerkönyv
kombinációi ; továbbá olyan vegyíiletek, amelyek
megjelenését két évvel megelőzte, tehát már elől··
az alkaloidákkal kondenzációs termékeket adnak
járóban hangsúlyoznunk kell, hogy az alkaloidák
Színreakciót adó reagensek között első helyen áll a vizsgálatára vonatkozó alábbi reagensek felsorolása
tömény kénsav . Használják tisztán vagy egyéb
nem lehet teljes anélkül, hogy ne ismernők, milyen
anyagok kis mennyiségével keverve.
reagensekkel vizsgáltatja az alkaloida tartalmú
A színreakciók kivitele is igen egyszerű és ke .. növényeket a VI ll. Szovjet gyógyszer könyv Min
vés anyaggal végeziletö el, értékük azonban függ a den reményiink megvan, hogy a VIli. Szovjet
vizsgálandó anyag, a reagensek és az alkalmazott gyógyszerkönyvbe és egyéb szakkönyvekbe minél
eszközök tisztaságától A reakciók sikere és meg- előbb hetekinthetünk és Ieközölhetjük az újabb
bízhatósága sok esetben egyéb körülményektől is szavjet vizsgálati módszereket is.
függ. Igy például ügyelni kell az oldatok előírt töKálium merkuri-jodid (Mayer reagens): I 355 g
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pikr alonsav at (4-nitro-1·p-nitrofeni1-3-rnetil-pirazomerkurikloridot és 5 O g káliumjadidot 30 ml d eszt. lon) alkoholban oldunk, majd alkohollal 100 ml-re
vízben oldunk, majd az oldatot deszt. vízzel 100
kiegészítjük
ml-re kiegészítjük
Hatása: Sárga kristályos csapadék.
· Hatása : Megsavanyított oldatokból fehér vagy
Kálium perjodid (Stanek-reagens): !5 3 g
sárgás, amorf, esetleg kristályos csapadék, amely jódat és 10 g káliumjadidot 20 rnl vízben oidunk.
alkoholban oldódik.
Hatasa: Hosszú fekete vagy barna tűk~
Kálium bizmut-jadid (Dragendorff reagens) :
Aranyk!or id oldat
8 g házisos bizmutnitrátot 20 g 30%·0S salétromHatása: Halványsárga kristalyos csapadék .
savban feloldunk Az oldatot 27 g jódkáliumnak
Platinaklorid oldat
tömény vizes oldatába öntjük és az .elegyet deszt ;:.
Hatása: Neutrális vagy gyengén savanyú .olvízzel 100 ml-re higítjuk
, datokból szürke vagy sárgásfehér kristályos csaHatása : Kénsavval enyhén megsavanyított
oldatból sárga, narancssárga, vöröses vagy barna nadék.
Merkuriklorid oldat.:
amorf csapadék, amely lúgokkal melegítve alkaHatása: Neutrális oldatokból fehér amorf
loida bázisra és bizmut hídroxidra vagy karbanátra
csapadék
bomlik.
Az eddig felsorolt reagenseket általában alJódos jódkálium (Wagner-reagens): 2 g jódat kaloidakicsapó szeteknek nevezzük Másik csoés 6 g káliumjadidot deszL vízben oldunk és 100 portba tartoznak azok a reagensek, amelyek egyes
ml-re higítjuk.
alkaloidákra jellemző szímeakciókat adnak. Ezek
Hatása: Megsavanyított oldatokból vöröses- oxidáló és vízelvonó szerek, valamint olyan anyabarna csapadék, amely vízben; alkoholban és higí·· gok, amelyek az alkaloidákkal kondenzációs terrnétott savakban nem oldódik
keket adnak. Valamennyi e csoportba tartozó reaCsersav-oldat (Kemp-reagens): !O g tannint gens alapjául a tömény kénsav szolgál és csak kis
80 g víz és l O g alkohol elegyében oldunk
mennyiségben tartalmaznak más · vegyületeket:
Hatása: Kénsavval megsavanyított oldatból
M andelin-reagens .: O· 5-l· O g ammonium vafehér vagy sárgás csapadék, amely sósavban fel- nadát 100 g töm kénsavban.
oldódik
Fróhde-reagens: l g ammon. molibdenát 100
Foszfor-molibdénsav (Sonnenschein-reagens):
ml
töm
kénsavban
ammonium molibdenát vizes oldatát saJátromsavval
Mecke .. reagens .: 0:5 g szelénsav 100 ml töm.
megsavanyítjuk, majd salétromsavv,al megsavanyított nátriumfoszfát oldattal elegyítjük A keletke· kénsavban,
Erdmann-reagens .: 3% salétromsavat tartalzett csapadékot Iesziírjük, vízzel kimossuk, majd
töm kénsav,
mazó
nátriumkarbonát-oldatban feloldjuk Az old<)tot
Lafon-reagens .: vas(lll)-kloridot tartalmazó
szárazra párologtatjuk, a maradékot addig hevítkénsav,
jük, amíg az ammaniafejlődés meg nem szűnik töm Rosenthalet
.és Türk-reagens.: arzénsavat tarA lehűl t anyagat vízben feloldjuk és annyi salétrorntöm kénsav,
savat adunk hozzá, hogy a keletkezett csapadék fel- talmazó
Luchini-réagerzs .: krómsavat tartalmazó töm.
oldódjon
Hatása: Sárga vagy barnássárga könnyű, kénsav,
Peset-reagens .: titánsavai tartalmazó törn.
pelyhes, amorf csapadék, amely alkoholban és higított ásványi savakban nem oldódik. Tömény ás- kénsav,
Schiir-reagens .: hidrogén hiperoxidot tartalványi vagy szervessavakban a csapadék feloldódik
töm. kénsav,
Lúgokkal rnelegitve a csapadékból az alkaloida- mazóWasicky-reagens:
2 g p-dimetilaminobenzaldehid
bázis kiválik.
6 ml tömény kénsavban és 04 ml vízben oldva,
Káliuin-kadmium jodid (Marmé-reagens: 10 g
Marquis-reagens .: 2-4 csepp formaldehid !O
kadmiumjadidot és 20 g káliumjadidot 70 g vízben ml töm kénsavval elegyítve,
oldunk
Melzcr-reagens .: benzaldehidet tartalmazó töm
Hatása: Fehér amorf csapadék, amely bizonyos
~énsav,
idő mulva kristályosra változik A reagens fölöslegéWoltering és Brrrnner .. reagens .: 3-4 csepp 1%-os
ben és alkoholban oldódik
·
vizes turfurol oldat l rnl töm kénsavban,
Foszfor-wolfrámsav (Scheibler-reagens): !O g
Ellram-reagens .: vanillint tartalmazó törn.
nátrium wolframátot és 6 g nátrium fosztátot 50 ml
.
saJátromsavval megsavanyított vízben oldunk kénsav
A fenti reagenseken kívül színes kondenzációs
Hatása: Fehér, pelyhes, laza csapadék
terrnékeket ad még a törnény kénsav klorállal,
Foszfor-antimonsav (Schulze-reagens): 4 rész rezorcinnal, a- és P,-naftollal keverve is.
telített nátriumfoszfát oldatot l rész antimon
Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az alkaloi.
pentakloriddal elegyítünk
dák itt felsorolt reagensei egyéb heterociklikus veHatása : Gyengén savanyú oldatból fehér gyületekkel is adhatnak csapadékot v,agy színamorf csapadék.
reakciót Ha tehát valamilyen ismeretlen anyag
Pikrinsav oldat (Hager-reagens): l rész pikrin- alkaloida .. reagenssel reakciót ad, ajánlatos, hogy
savat 9 rész vízben oldunk.
kUiönböző reagensekkel több reakciót vagy egyes
Hatása : Sárga amorf, vagy kristá!yos csa- reagensekkel és ismert alkaloidákkal összehasonlípadék
tást végezzünk
(Folytatj uk.}
Pikrolonsav oldat (Knorr-reagens): 264 g
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Az
sum«-ot

"~xir actum

pomi fen atum aquosum s i _
er ett, savanyú almából kell készít~n~
rn~rt ,csak az er ett, savanyú almában van a k .'
~zrtrnenrhez s;Zükséges elegendő almasav és cuko~ava~yu almamk közül például a nyári sava ;
»pogacsaalrna<< átlagértékben o7-l·to;
al nyu
10
vat, 7--9% cukrot 1 g_2 4 o1
mt a-sat tb t
'
;o nyers ros anyag,o :. s
artalrnaz. Az érett savan ú almá
levo almasav a készítmény előállításalor az al~:~
rnazott vasporral almasavas vasat k,
rnint V:ízb~n oldható ferro-, illetve fer~l~z~la~~~~
a keszrtn;,e~yben .. Ha a kivanatot gondosan állít~ttuk elo es ~ krvonat nyitott edényben besűrí
te~e ne~:n t~rt,er;t túlságosan hosszú ideig tehát
a ev~go oxidalo hatásának tartósan nem' tett""k
~z\ ~r, úgy_ készítménytink főleg ferro-malatot f~g
~r a ;na~nr klsrnennyiségű fett imalat ru ellett
ylzsgalatt adataink sze~int a kész kivonat 2 5o
osszes vastartalmának átlagosan 26 36o;
f ~o
rnalat Abb
;o·a erntett Í, t, ban az( esetben, ha a besűrítés! csökken~g er en
vacuurnkészrilék) végezzük ,
a femmalat tartalom 6-So/c -ra
··kk ' ugy
rnészetesen a leve .. b h t, , o
cso en Teralatt is oxidálódha~7k : k~s~~~;:éna;b:~~~~~~~
0 /deje
rnalat ferri-rnalattá, ezért kell a készítrné t e;:omentesen lezárva eltartani..
ny eg-

*

Nyákos anyagokhoz
'
1-1 5% 0 -et,
Emulsiókhoz . .
"· " . · '
l 5-2°/ 00 -et '
Ir;fusurnokhoz (Int la~ativ) 1-1 5% 0 -et,
Vrztartalrnú kenőcsakhöz és
krémekhez ...... , , , ... ,
1--1 5°/00-et '

• * *
Ü~~glezáró lakkat olyan módon készíthetünk
ogy
g celluloidot 210 g acetonban és 700 '
amylacetatban szobahőfokon oldunk és , .. 1 g
h

~~~~:~
~~~~{yh~~ ,~ot&' ricin~solajat k~verünk~~~kin:
'Ict. , , · . e uzveszelyes voltara az anyagok

f elo. asat, felhasználását és eltartása/t kell'' ,
tossaggal v,
··k A ..
o avatörlén "k Aeg~zzu , zuvegek lezár ása bernártással
1 ·
~ uvegre vrtt lakk a levegőn arán la
fyorsan szara,d, és ,az üveghez erősen hozzáta/adZ
egmen1es lezaro teteget alkot

* * *
~z··

ftsbo,rsze?z (Spi~itus vini Gallici cum sale) a

~~~~~oezo modon kes:úthető: 20 g natrium chlo·

rnaJ"d ~:1" 15 ~dglycermt 300 g vízben feloldunk
u pn
unk 500 g 90%-os szeszben 5 '
menthol es 4 g aether aceticust A ·
,
g
oldatokat végül összeönt"ük ·. vrzes. es, sze,szes
papirosszűrön megszűrjük. l. es a keszrtrnenyt

°

* * *

A paraoxybrnsoes_avas-estmk, védjegyzett né-

~en "Nrp~grn<< es "Nipasol« gyakran alkalmazott

o!1~ervalo anyagok, amelyeket 08 _ 1,5,
1 me
nylsehgben ,gyógyszeres készitmények ko~~ervfi~·
sar a asznalnak
, Fonto,s tudnunk, hogy a fenti készítrnén ek
vr,zben aranylag csekély mértékben oldhatók y0l
dasukra - amennyiben ezt a kö ··1 , k ' enged"k
· k'b
ru rnenye meg,1 .. - tn a b sz eszt alkalmazzunk és í
elegyrtsuk az oldatot a konzerválandó a
gy
Vizes old~ta~kat a jobb oldhatóság elérésenr:l~~~~i
ne rneleg1tsuk vagy forraljuk mert a f . ) ,
bár fokozza az oldás(, de a forró oldato~rro vrz,
zerválandó szo?al;őfokú készítményhez adva aabk~~~
az azonnal krrstalyosan kiválik s utóbb ' h
le_sz o,ldha. tó és ez az egyenletes eloszlatá~~ ~~~
bIZ1OS! 1]3
Gyakorlati szempontból közlörn a
.
.
és >>Nipasol« oldhatósági adatait vízben és>>~;?sa~rn~<
vrzben 100°-on oldható 5o/c
z en.
vízben 20°-on oldható o
96%-os szeszben 20'-on oldh~tó 40o/c
70%-os szeszben 20'-on oldható 20 o}'
50%-os szeszben 20<1Zon oldható 6 '){"
20%-os szeszben 20°-on oldható 0· 7<%
~onzer_válás .céljaira a következő rnennyÍsé eket
celsze r~), a)kalm~zni a konzerváland ó készít g ,
mennyrsegehez VIszonyítva.
.
rneny
· 1_ 1 25 , 1
Vizes oldatokhoz
S~irupokhoz ...... , ......... , 08 _ 1,5, ,,,-et,
Vrzes kivonatokhoz
1_ 1 .5

2so/c

,j;;::i;

MŰHELYÉBÖL

A sebészetben a~ka!mazott folyékony ragasztószer :>Sol. MastrX<< keszrtési rnódja : 100 g resina
mastrxot, 50 g colophoniumot, 35 g terebenthína
~enetat, 25? g benzolban oldunk szobahőfokon
~O az ~!das be!eje,ződött, adunk a keverékhe~
2
g:, 0 ~um !tm t, es O50 g oleum gaultheriaet
~: ~z~.kkse~es~ ,a k;s~ ?ldatot sűr ú vászonszövete~
zuqu es Jol zaro uvegekben tartjuk eL

* * *
,Burow-.Jce~őcs néven gyakran alkalmazott bút"_
0
enocs osszetetele a következő . 100 g 1 · • 1
aceticum tartaricum solutum e's. 200 g ~ umkmlu~
k 't 300
,
·
VIZ everev~gül 40J Vlzmelr:tes gyapjúzsírral keverjük el és
~ vase murn flavumot adunk a keverék..
hez . Lehetoleg rendeléskor készítsük el a k " ··t
mer t hosszabb állás után az oldat
k en.? cs o"'
cseppek alakjában kiválik.
a enocsbo l

k

* * *
..

Fagy ás ellen gyakran alkalmazott ke ··

·kovetkező :

5 g porított kámfort és 5 g f'nocs . a
por!tott kalium jadidot 10 g plurnbum a~~~~~
basrcurn. ,solut~rnmal gondosan elkeverünk. A
nyert· · vrlagossarga
, · t es
· t
, ·keverékhez 50 g v1zmen
gya~JUZSI! • 50 g sarga vaselint és végül 5 am
momurn sulforchthyolicumot keverünk..
g
-

* * *
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Miíszer-formalin 'néven orvosi műszerek fertőt
lenítésére a következő oldatot alkalmazzák: 20 g
formaldehydum solutumot, 30 g acidum carbalicum
liquefactumot, 40 g natrium hydrocarbonicumot
oldunk 910 g vízben és a készoldatot papirosszűrön
megszűrjük.

* * *
Vinum C'ondurango készítése a következő:
20 g extracturu condurango fluidumot 200 g szamarodni-borral és 10 g 96%-os szesszel 3 napig
áztatunk A keveréket ezután papirosorr megszűrjük és oldunk benne 20 g saccharum albumot
A készítményt - ha szükséges - papirosszűrön
megszűrjük

* * *
Olabuli ichthyoli néven nőgyógyászati c'élra
alkalmazott készítmény összetétele a következő :
15 g apróra vagdalt zselatint 20 g vízben 2 órán
át zárt üvegedényben duzz.asztunk, majd hozzáadunk 55 g glycerint és 10 g ammonium sulfoichthyolicumot A keveréket gőzfürdőn megolvasztjuk, kétszeres mullszöveten átszúrjük és 15 g súlyú
hosszas alakú. hüvelygolyót készítünk belőle öntő
formába való kiöntésset

*

* *

Tabletták granulálására 2%-nál töményebb
zselatin vizes oldatot ne alkalmazzunk, mert az
így granulált tabletták néhány havi eltartás után
vízben igen nehezen esnek szét A zselatin vizes
oldatát olyan módon készítjük el, hogy a zselatint
előbb a vízben 2 órán át duzzasztjuk, majd gőz,
fürdőn oldjuk, az oldatot sűrü mullszöveten szűr
jük át és azonnal felhasználjuk!

* * *

Nátha elleni oldatot a következő módon készíthetünk: O 02 g zincum sozojodolicumot, O 05 g
acidum boricum ot, O· 10 g mentholt, O !O g oleum
eucalyptit 5 g 96%-os szeszben feloldunk, majd
az oldathoz 5 g glycerint adunk Ezzel az oldattal
csipetnyi vattát itatunk át, azt a levegőn állni
hagyjuk mindaddig, amíg a szesz elpárolgott és
az igy pr aeparált vattapama tot az orrnyílásba
helyezzük

*

• *

Borax-glycerin kremet készíthetünk az alábbi
módon: 2 g boraxot 20 g forró vízben feloldunk,
majd az oldathoz adunk egy olyan keveréket,
amelyet 5 g zselatinból, 60 g glycerinből és 15 g
vízből gőzfürdőn állítottunk elő. A forró oldatokat
összeöntjük és kihiílésig keverve illatosítjuk. Eltartására és felhasználására legcélszerűbb, ha tubusokba töltjük

'

<

* * *
Az ammonium sulfoichthyolicumot Seefeld környékén és másutt található fosszilis tengeri hal- és
állatmaradványokat tartalmazó bitumenes közetek lepárlási termékéből állítják elő .
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A bitumen gyüjtő-elnevezése
többé-kevésbbé
halmazállapotú
a földből kiszivárogva
vagy~ i~~~~ti'k~~'
járnak át Közös sajátságuk, hogy n
igen könnyen meggyujtható és erősen
lánggal ég. Bitumenes ásványok például
az azokerit (földi viasz), a bitumenes
bitumenes kőzet az ichthyolos-pala is.
szilárd, színe fekete, a kőzet fe:lilu~·;',~et~~é~~ne~,~~~i~~:~Y>
lenyomatokkal, amely eredetét k
Ez a kőzet magas kéntartalmú,
az elszenesedett, illetve megkövült állati
fellérjéinek kéntartalmától ered.
A bitumenes kőzetből az ammonium
ichthyolicumot úgy állítjuk elő, hogy a kiíoret,,t
durván porítva száraz-lepárlásnak vetik
kor egyéb termék mellett sötétbarna
folyadékot, az ú . n. ichthyololajat nve·nK
a víznél könnyebb, szaga jellemző
metlen. Összetétele kb. 78% szén,
8-10% kén és l% nitrogén. Az
tömény kénsavval kezelik és így
ichthyol-sulfosavat, amelyet ammcmi:'l-gáz;ml
zelnek, amikor sószerű vegyület :
savas-ammonium keletkezik Ennek 50%-os Vl7f'< ,._
oldata hivatalos gyógyszerkönyvünkben Mivel
a készítmény eltartás közben vízveszteség folytán,
gyakran beszárad, célszerű azt jól záró edényben ..
eltartani. újabban tubusokban is forgalomba hozzák
Alkalmazása főleg külsőleges : enyhe antiseptikum, amelynek gyulladást csökkentő
van
Némedy Imre drkátrányszerű,
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CILAG-KÉSZITMÉNYEK Á T IRÁSA
jogának átírása Kochmesiter-től a
'
N. V -re
Diazil in j 20%, Diazil tbl., Gusnicil tbl., j oduron ini:~
20%, j oduron i nj 30% Az engedély kelte: 1949 október 14.

tbl., Cardiazol-Cilinin dragée, Cardiazol-C/linin inj.,
Chinir1 sup p, Cardiazol-Dicadid sol, Cardiazol-Ephedrin
Cardiazol-Epfledrin liqn, Car~iazol-Epherdin tbl., Can1ii110l
Sz6/őcukor tbl Az engedély kelte: !949 október 14
Gyógyszerkészítmények változásai (.Szent Péter labor.)
923 Primaveral syr forte Új csomagolás, ár : 120 g =
l l !O Ft, ISO g~ !3. 50 Ft
44 Digestol pulv. Új összetétel: a O 1 g cetrarin helyett
2 45 g pepton, a natr hydrocarb mennyisége 102·55 g-ra
változik Az engedély kelte :1)1949 október 15.

100x045 g~! l 40 Ft, k. 500x045 g~4390 H Az
dél y kelte: !949 okt !8

a.mwosa~a.ka~ találták: hiSztidin, ar gin in, tiroZJ11, prol1!1, d1~arhonsav, lizin, triptofán és cisztein
Megallaptlottak, hogy a tavaszi és úszi levelek

A kiilötibséaeket
'

IszagulaJnc V l és Golomnova M. V . Az
n-lzeptán és az izobutilén átala/wicisa A/C/ .. tartalmú
öntvények jelenlétében (P_revrascsenija n-geptána i
tzobu!Jlena v pnszusztv11 szplavov, szadjerzsascsih
AICI 3)
Doki. Akagyemiji Nauk, 1949 2, sz. 275 old
, Abból _a me~állapíté:sból kiindulva, hogy egyes
szenhtdrogenek atalakulasacnál az aluminiumklorid
hatásos ka!irlizátornak bizonyult, a szerzők különbözéi alkalmazási lehetőségeit vizsgálták amelvek
al~miniumkl?rido,t tartalma~tak KiinduJási anyagkent n-heptant es tzobut!lent alkamazva desztilláció! végeztek kiilönböző feltételek mellett és az
egyes fr akci ök termékeit meghatározták EI edmé-nyeiket táblázatban foglalták össze

Bittera~ ·.
·

27 Carbolax tbl, Richter. Új név: Neocarbolax tbt
összetétel: Sulfur. lot. 0·050 g, anthranolglycosida <en:nae.
O 030 g, car bo med. O 200 g, sacchar al b. O !48 g, cl merJth:íe
pi p O 001 g, ol. facniculi 0·001 g, gummi arab. 0·020
tablettánként Csomagolás, ár : 40 x 0·45 g=Ft

Oszipova 0;, P es TunofeJeua l V. . A kloioplasztokban lev o felzer ;ek vizsgálata (Iszledovanije
· bjelka hloroplasztov!
Dokladi Akagyémiji Nauk Sz Sz. Sz R 1949
sz.. l 05. old
·
A kloroplasztokkémiai felépítésének vizsgálatai
fo~~an_wn megallaprtottak, hogy azok 50-60o'o
feJ,eqet, tartalmaznak T0vábbi adatok azonbán
1gen hranyosak és ellentmondók
A sze~zők ,ezért azt a célt túzték maguk elé,
hogy megallaprtsak, mdyen aminosavakat tarta!. m~znak ~ kloroplaszt ok E célból a bah leveleit
husdaralon ~laposan felaprították és a pépet vászono~ keresztulnyomták A folyadékot vattán meg·
s~urtek, n;aJd szuper,c:,ntrifugálógéppel ülepítettek , A Iet.lepede(t ~.uru widanyagból a pigmenteket es hp01dokat eloszar alkohollal maid éter és
alkohol ele~yével, végül éterrel kimosták A IdoroP,!asztok v_rs:zam.aradt színtelen anyagát kénsav
ftlett ,kr~zantottak es porrátörték Az anyagból
a fellelJeket meglugosJtott alkohollal vonták ki
(?"3%, NaOH 6~%-os szeszben), vizfiirdőn enyhe
n,c~egttes, es, r~zogatas Illellett A folyadékot
. Ic_centi Ilugaltak es. a kcvonast tobbsziir megismételt~k, maJd az,e?yesrtett centrifugátumokat megsztÍItck. A f:her1eket sos2vv~I való megsavanyitás ..
. sa! _csa1;tak, kc, cemnfugaltak, vizzel kimosták,
Yegul ket h~ten ker_e~zttil dializálták Az így nyelt
tcszta, felreqet kiszantották és megvizsgálták Az
en~hen sargas porban 15~1) nitragént és a következő

aminosav tartalma küliinbözö
tliblázatban foglalták össze

Cilag-készitmények képviseleti és forgalombithozatali

Cardiazol-kéJzitmények lwzai előállitása (dr.
Wack) · Cardiazol inj 10%, Cardiazol liqu . 10%,

GYÓGYSZER ÉSZTUDOMÁNYI BESZÁMOLÓ
A Gyógyszerészi Dokumentációs Altizottság köz!eJTér·ye.

>

Prgrzlevszkif G. V h Prokudina N L . Adatok
a minén szerkezetének megállapításálwz (K íszledovani j u sz tr o jenij a mircéna)
Doki Akagyémiii Nauk, 1949. 2 . sz. 283. old
Ismeretes, hogy 'a természetes m!rtén képleté. nek felállításánál Ruzsicska és Stoll a 3-alakot
választották :
'

Ve;::€tő:

CH,·....

Ke d v ess y G y ö r g y dr

.

.

cH> C~Cl-1-CH,~CH,-C-CH~CH,
CH,
. , Azo ta a~onban, linaloolból mesterségesen rs
a! litottak elo . nm cent, amelynek spektrumképe
a természetestól eltérő A szerzók a iinaloolból
jódd~J való dehidratációval előállitott mesterséges
t.nnü~n s~ektrumvonalainak mérése alap_ián meg- ,
allapctottak, hogy ennek képlete az a-alaknak felel ·
meg :
CH,'\.,
.
CHo/C-.CH,-CH,-Gl 2-C -CH~CH,
CH,
Szarem E. T, Dvormkova P. D. és Degtjár R
G . , Az ad n~zrn-tnfoszfát-arginin-feráz termentum
IZolalasa kn~ta/yos alakban és nehány tulajdomágának rsmertetese ( Izolovani je v krisztalicseszkom vide
i opiszanije nekotorih szvojsztv fermenta adenozin-·
trifoszfát -argei n in-fer á z)
Dokladi Akagyemiii Nauk, 1949. 2 sz 341. old
Az utóbbi időben kb. 30 fermentumot izolált~k kristályos alakban. A közölt módszerek nagyresze azonban 1gen bonyolult A szerzők által
kidol_gozott eljárás egyszerú, ügyhogy hallgatóknak IS be lehet mrrtatni Az eliíállítás folyamata a
következő :
Folyami rákok ollóiból és farkaihól frissen
kipreparalt izomszövetet iól Jel1útve hűtött húsdarálón felapdtottak A ;11egőrölt anyago!, ll ideg
helyen 40 percen keresztül gyakori rázogatás melleH
mégegyszerannyi jéghideg deszt. vízzel kivonták
A 1 ózsaszínű, enyhén opalizáló folyadékot (pH
kb. 7) lehűtötték és minden 100 ml-ilez hozzáadtak 43 2 g finomra porított ammon. szulfátot'
és közönséges hőmérsékleten megsziírlék A szírtelen. és tökéletesen átlátszó szúredé.khen (pH kb
6) elóször opalizálás jelentkezett amely selyemfényű kristályos csapadékkiválásta fokozódott
Másnap a csapadékhan 225-szörös nagyitás mellett kétféle kristályt figyeltek meg: bipiramidlrlis
(A-Jelze:uJ es kockaalaku (B-jelzésu) kristályokat
A knstalyclegyben az A-jelzésű ek voltak nagyobb
szamban és kép,ződésük 5--10 nap alatt befejezödott Krtermeles: l kg izomszövet])ő! L36 g
A kétféle kristály elkülönítése olymódon· történt, hogy a kristályosítási 0°-on végezték, amiker
is csak B-jelzésiíek krislályosodtak ki Lecenlrifugálásuk után az oldatból szabahőmérsékleten kikristályosodtak az A-jelzési'ek
Az A-jelzéstí kristályok o!datai erősen katalizálták a Lohmann-féle reakciós egyenletet :
argmll1foszfát + adenozindifoszfát ·----+ arginin -:.
-+ adenozintrifoszfát A B-jelzésúek a fenti reakciói nem befolyásolták
A továbbiakban megállapították az A-jelzbi
kristá!yok enzimatikus egységét, dializisselleválasz-
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csekély .mértékben jobb, mint a természetes
korben eltartott oldatoké. A mananitrát mind
·.
érték, mind csapadékképződés szempont;ából stab·labb oldatot nyújt, n_ünt a hidrochlorid Végereá..
n_renynen legr_ne~felelob)l , parenterális oldatokat
tramrn monomtratbol keszrtem, pH 4-re ucauotLarGr
és nitrogén-légkörben mennél alacsonyabb uume"sékleten tárolni Egy év elteltével így is
nemr zavarosadas a 100"-on sterilezett uHlal:oH:n"'"
Fenoglukoriát, ferroammoncitr át és oeot•on•H
Koren j A és Bmton B E. :javíiott tablettabevonási eljárás. (journ A Pharm Assoc. Sc. közül az első és utolsó jelenlétében jobban
ane~rin, különö_s;n nitrát .sój_a alakjában. Az elEd 38. 267. 1949 . )
A szerzők a szokásos előiratokboi kiválasztot- tartas szemoontpbol optrmalrspH 3-4 között van
pH5-nél a bomlás e~ősebb,de a szedimentálódásr~
tak néhányat s kísérleteket végeztek azokkal, ill
azok kombináciaival Tapasztalataikat dolgozatuk- vaJo hajlarn gyengebb Vegredményben Jegalkalmasabb az oldatokat p H 4-re,beállítani
·
ban közlik.
Kb 50 cm átmérőjú galvanizált .. vas bevono
Vlous E. és Gardner T . E P-mninoszalicilsav
üstöt és ugyanilyen fényesítő üstöt használtak
szintézise U. A Ph. A. Sc. Ed l 949 1 9)
. '
Utóbbi kanavásszal volt bélelve Az üstök fordulatA p-aminoszalicilsav a .. tbc-nek ma már elszáma percenként 36 volt Az üst felsőbb részébe í·>mert gyógyszere Szamos kü!önféle uton elő lehet
meleg levegőt fúvattak, a tabletták fölé kis tá"ol- állítani A szerzők 4 nitro-2-chlórtoluolból indulnak
ságban elszívácsövet alkalmaztak A n1eleg levegő ki, Ezt 4-nitro-2-aminotoluoJbor állítják elő olyáramot úgy szabályozták, hogy az 20 perc alatt modon, hogy utobbrt 80'-on sosavban oldják és.
55°-ot ért eL A bevonandó tabletták szétesési idejét 0-5"-ra lehütve diazotáljak A diazolalt oldatot
és keménységét bevonás előtt meghatározták
kuprochlorid oldathoz elegyítve 60°-ra felmelegítit
A dr azsirozás első lépéseként a tabletták alap· ésa keletkezett csapadékot szúrőre gyüjtve levegőn·
bevanatot kaptak Az alapbevonat seilakkból állt szaritják Nyeredék 80-100%
(l 8 kg seilakk alkohollal 3785 kern-re oldva·
A 4-nitro-2-chlm toluolt 65°-on 80';{,-os kénsav ..
ebből az oldatból 3900 g- kb !5 OOO db - tab!et: ban oldják és káliumbikromattal oxidálják 4-nitrotára !50 kcm-t kellett venni) Az a)apbevonat után 2--chlórbenzoesavvá Nyeredék kb. 60% Ez utóbbit
következő réteg egyik beváll receptje : 5 g talkum,
autoklá;ban 155-160°-on kb 500 kg icm nyomásnál
!5 g keményítő, 68 g cukor, 120 g víz. Ebből a karbonattól mentes kalciumoxid és viz, valan!lnt
szuszpenzióból 9 részletben 50, 75, 100, 125, 150, rézpor jelenlétében nitrogén légkör ben kezelik 6
!75, !75, !75 és végül 200 kcm-t adagoltak az alap- arán át A lehütött anyagat sósavval eldörzsölik.,_
bevonattal ellátott tablettákra Ezután egy cükor- Az oldatlan kalcium komplex-tartalmu anyagat
réteg következett, melyet stírúbb sziruppal kezdtek szűrőre gyüjtik, forro vizhez keverik, a keverék
és hígabb, kb. 42%-os sziruppal fejeztek be. A pH-ját 5-re állítják be, üjra szűrik, aszüredék
szirup mennyisége attól függött, hogy.;. milyen pH-ját 2-re lenyomva kiválik a szabad 4-nitro-2'úlyra kívánták a kész drazsét kiegészíteni . Az hidroxibenzoesav Nyeredék kb 80%
említett műveletek után még a fényezés követkeAz így kapott nitroszalicilsavat! vagy katalitizett. Erre a célra 60 kcm olyan oldatot használtak, kusarr (nyeredék kb. 20%) vagy stannochloriddal
ami benzinben oldva 3 35% fehér viaszt és 1·65% redukálják Utóbbi módszerrel 80-85%-os nyere·
karnaoba viaszt. tartalmazott A kész drazsék szét- dékkel kapjak a p-aminoszalicilsavat
esési idejét vizsgálva azt l 5-10 perc közölt talál
Láng Béla dr..
ták az alkalmazott bevono eljárásától függően.
A nem bevont tabletták szétesési ideje J0-;:9
másodperc volt
.

------·-----

tották a kofermentet, meghatároztak az oldat
izoelektrikus pontját különböző pH-k mellett,
meghatározták a foszfoferázés egyenlet állandóját,
valamint megáílapitották, hogy a luistályelegy
man~ant, tartalmaz Az a föltevés,, hogy az általuk rzolalt fennentum egy mangánproteid 20600
,molekulasúllyal, még további vizsgálatokra szarul
ligeti Viktor

Taub A , Katz ./ esKatz A A tianzin hidrochlorid és mananitrát stabiiitása B-vitamin komplex
tart'almú vassó-oldatokban U A Ph , A Sc Ed.
38. J !9 !949 )
A tiamin sóinak oldataiban 45°-on tartva 3
hét alatt erősebb bomlást szenved, ·mint 20'-on
egy éves raktározás alatt A dolgozat keretében
vizsgált aneurinsók ribafiavin és , nikótinsavamid
jelenlétében hatóértéküket pH 3 alatt őrizték meg
legtovább. Csaknem ilyen stabilak volrak pH 4
alatt rs, de pH 5-nél már jelentékenyebben bomlottak. Ezzel szemben pH 5--nél nem keletkezik
csapadék az oldatban, míg pH 3-nál erős csapadékképződési hajlamot észleltek PH 4-nél az oldat
csapadékképződés szempontjából is elfogadható
A nitrogén.. Jégkörben eltartott oldatok stabilitása
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TUBERKUL IN-H IG l TÁS
Egy konkrét esetból kifolyóan az Országos
Közegészségügyi Intézet felhívja a gyakorló ~vM'""
szerészek figyelmét, hogy tubcrkulin-higítások elkészítését még mvosi megkeresésre se vallalják.,
A Phylaxia alta! kimondottan erre a célra törzskönyvezett ,, Jensen -féle puffer -o Idat <•- tal, st er il
ber kulinfecskendó felhasználásaval az orvosok
guk könnyen elkészíthetik a szükséges tuber
higitást 1\z Országos Közegészségügyi lnj·f>7<'f'
feltagása szerint ennek az anyagnak a
nem tartozik a gyügyszerészi munkakörbe
helyes, ha a gyógyszerészek azt elvégzik

A

GYÓGYSZERÉSZ

A magyat népköztársasá
· ·
(229) M r szá ,
g mrnrsztertanácsának 4 309'1949
1
•
" ·
mu rendelete az állato
1,
.
-egyes gyógyszerek és gyógyszerk'T' I rvo~ asban használt
.
hozatala tár u
egessegek forgalombatK",_
. _
gya an .
-' ozlgazgatasJ rendszám: 3183 7166)
1 S (l) A
·
'
·
§-ának (l) bek.ezdgyogyszlerés_zetről szóló 194_8 : XXX tc. 2
fT
ese,vaammtagy'
.
. _ogyszerek és gyógyszere ek k~reskedelmi forgalmár'l
számq rendelet (Rendeletek ~}z01_?_2I 000'1936. KK M.
beke~dé~e úgy módosul, ho ar~ 810. ol~) ~O, §-ának (4)
(tovabbJakban: nv.) a föld 1 ,gY . OJ--:og~a:uertekesítő nv.
alatt mííködő állami t _ . ~ rve 1esugy1 numszter felügyelet~
1 1
k~zés ar_att áÚó Yá!iala ~;] ~~e~n 1.~evő ~-agy _álla:ni rendelmszter al tal e célból kijelÖlt t bba. a Joldmivelesügyi Inigazdaságai részére az .. ll t ermel?szovetkezeti csoportok
al_~?.bi. (2) bekezdésben fei~O!aol~rvo~lasban has~ná!atos, az
ku!onl~gességeket viszontelad.0 i gyogys:~~eket es gy_ógyszerlomba 110zhatja illetől
.
aran ko_',vetlenul IS forga- ,
termelöszövet'k~zeti ceg azokat a _fentemlített vállalatok és
t~Jes
soportok reszérc kiszolgáltatni kö-

?g

Tsz

A készlimény neve

.
( 2 ) Azok a gyógyszer ek ~
,. ·
....
amelyeket a n v. az (l) bek d ,et gi ogysze I kulonlegességek
gáltathat, illetőleg kiszolge~lt e~ ~nkf_?glaltak szerint kiszol~
Deseptyl ~nj 50 k.cm,a a m oteles, a következök :
Deseptyl lllJ. 125 keru
Deseptyl .comb pulv '
Enterotonin
Xoptin,
'
Septiol,
Tetocid,
Ultraseptyl inj.
, 2 · §. (!) A földmivelésugyi · · t
.
hatalybalépésétöl számított 15 n~11!11SZ cr .. a J~_le~ rendelet
az l. §-ban megjelölt 'll
.
. pon helu! kozlt a nv-tal
dclkczés alatt álló vá~afa~~u_lajdo~b:'ln levő és állami renJegyzeket.
(. 2) A.z 1 · ,' ( l) bekezdéseszerint
k
k"
1 l"
e~ct1 csoportok kijelöléséről é
.. .J~ ~It termelöszövetszuntetéséről a földmível. .. _s a. k!Jcloles esetleges megként értesíti
csugyi mimszter a t1V-ot eseten:

Csomagolása

13 390 Penicillin G 100 OOO E 1 < 100.000 E kúra~csomagolás

!3 309 P

l x 10 kcm Nat r c!iloJ
physlolog
4 21
e·nicil!in G 200 OOO E

4 93

6 80

l X200:000 E +
l x 10 kcm Nati chlor
5 46
13 309 Penicillin 0 200 OOO E physiolog.
G 39
8 80
4 64
5 43
2 666 Panicil!in Retard
I
1 x 200 OOO E
7 50
2 48
2 90
2 667 Penicillin Reta d
l x l 00 OOO E
4409
4 79
2 668 Penicillin Reta;d I
l x 200 OOO E
6 60
5 73
6 70
. 13 316 Penicillin tablett
l ~300 OOO E
9.20
ll 20
13 10
x 50 OOO E
13 328 Penicillin kenőcsa
18 10
l 97
2 30
3 20
g-~~~ ~e~i~i!li!J szemkenőcs 10 ~
2 21
2 59
3 60
13 337 A a~,~JCJIJm
ta.~letta
20 x 800 E
2 55
2 93
410
n 1gon kenocs
-·
.
7
l. 7 7
207
2 90
2. 725 Penicillin Plomb
g
2-2 34
2 725 Penicillin P lomb
l x l O OOO E
3 20
325
3 80
2. 725 Penid!!in Plomb
2 x l 0.0~0 E
5 20
k 50 phw!a á
2 x 10.000 E
12G 30 146 6_0 202 30
2 7 70 Supracillin ei r
l x 200 OOO E
praeain
penicillin
414
4 84
6 70
2 771 Sup!acillin III
l x 300.000 E
procai n
penicillin
5 68
6 65
·g 20

kúra csomagolás

n

ig

C2 ) Az (I) bekezdésben
h t·
nagykereskedői és gyógysz~;~~~i a trozott ~:yári, gyógyáru-

3 · §. A népjóléti mmtszter
f ld
terrel egyetértve az 1 § (2 ) b k ~ ? tmvclesugy1 mmiszsz_crek és gyógyszerkiilb
e ezdeseben felsorolt gyogyvaltoztathatja
n 1egcssegek koi ét rendelettel megBudapest, 1949 évi novemher hó 4;-én

Dobi István s k

a minisztertanács elnöke

Ünnepi szám >A G ·

,

kettős száma jos~ú' v· :yogysz~resz« legközelebbi
rszanonovrcs S7tálin a s
. t . .,
Je uru o hatalmas veze lőJ. ének
'
zavdecember 21-én jelenik ,meg

70 születése napJán,

semilyen címen nem növClhetök ( ogyasztOJ) eladási árak
2 § (l) Az l § c'1) b k
·
kulönlegességek fogyasztói e, e~g~Isben felsorolt gyógyszer0
N_ M számú rendelet 2 §_.;ra
a 202.100/1948. (158)
menyt nem kell nyujta~i a an megsza_bott 15% áremged-

(2) Az l §(l) beke d' 'b
.
legességek gyári és
. z ~sc en relsorolt gyógyszerkülönko~ólag az emberon;~ff:?;a;tmagyke.reskedö!_ árára vonatgyogysz~rkészítmények legi~ hasz;alato~ !or.zskönyvezeÚ
nagykereskedői eladási , .. agasa b g~an cs gyógyáru10.5751105'1949. III Á ~ran~k . szabalyozásáról
szóló
szamu rendelet rendelkezéseit
nem kell alkalmazni.

3 · § A jelen rendelet a 1949 · ·
napján lép hatályba. egyide'~'!
ev1 november hó 1.5
lll A H számú renctelet
J~ eg a 10..575/107 1949 (134)
1
ki) .. bekezd~sében felsorolt ~e~;i t-~rabba Jel er: ren~eletl. §
ulonlegessegekre vonatkozó . CI 1!1-tartalmu gyogyszer· armegallapító leiratok hatálYukat vesztik
Budapest, 1949 évi november hó JJ .. én
~~as Zoltán s. k
az Dr szagos Tervhivatal elnöke
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l

BŐRGYÓGYÁSZAT

KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., SZALAY-UTCA 4.
112-674,112-681, 122-299

okoz:

CODERIT

ÉS VENEROLOGIAI

SZEM LE
EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓ
FOGORVOSISZEMLE
AGRÁRTUDOMANY
HONVÉDORVOSI KÖZLEMÉNYEK
A LUMINIUM
BÁNYÁSZATI ~S KOHÁSZATI LAPOK KISÉRLETES ORVOSTUDOMÁNY
MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM
CUKORIPAR
MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA
ELEKTROTECHNIKA
MAGYAR SEBtSZET
~PITŐANYAG
NtPEGtSZSÉGÜGY
ERD~SZETI LAPOK
NŐORVOSOK LAPJA
~PIT~SZET-tPITÉS
ORVOSI
HETILAP
FÖLDTANI KÖZLÖNY
RADIOLOGIA HUNGARICA
GtP
SZEMÉSZET
HIDROLOGIAI KÖZLÖNY
KÖZÉPISKOLAI MA TEMA TI KAl LAPOK SZOVJET ORVOSTUDOMÁNYI
BESZÁMOLÓ
MAGYAR ENERGIAGAZDASÁG
MAGYAR KÉMIKUSOK LJ-,PJA
MAGYAR .KÖZLEKEDÉS MÉL Y
Társadalomtudományi folyóiratok:
ÉS VIZ~PITÉS
ANTIQUITAS HUNGARICA
MAGYAR MŰSZAKI SZEM LE
ANTIQUITAS
(N_ÉGY IDEGEN NYELVEN)
ARCHAEO.LOGIAI
ÉRTESITŐ
MAGYAR TECHNIKA
ETUDES
SLAVES
MAGYAR TEXTILTECHNIKA
ETHNOGRAPHIA NtPÉLET
MEZŐGAZDASÁG ÉS IPAR
FOLIA ETHNOGRAPHICA
MTESZ ÉRTESITŐ ,
..
IRODALOMTÖRTÉNET
MATEMATIKAI LAPOK
LEVÉLTÁRI
KÖZLEMÉNYEK
PAPIR-ÉS NYOMDATECHNIKA
MAGYAR NEMZETI BISLIOGRÁ FIA
TEJGAZDASÁ.G
MAGYAR NYELV
TÖBBTERMELÉS
MAGYAR NYELVŐR
17 DRB MAGYARNYELVU MűSZAKI
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ
REFERÁLÓ LAP
NÉPRAJZI MúZEUM ÉRTESITŐJE
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK
Orvostudományi folyóiratok:
SZÁZADOK
A GYÓGYSZERÉSZ

312-545

E9yszámlaszám: Magyar Nemzeti Bank 936.515

624

könnyebbséget

MEGJELENŐ FOLYÓIRATOK:

Mííszaki- és természettudományi
folyóiratok:

TELEFON:

azonnal

N. V.

FOL YÓIRATKI
KIADÁSÁBAN

A legerősebb köhögésnél is

CHINOIN

{Primulasav

+

code'1 n .

hydrochlorid

+

Epherit)

Köhögéscsillapító, köptető tabletta
10. es
• 20 tablettás csomagolás

----------Bronchitis, pertussis
esetén

ontratnssin
Gyártja és
forgalomba hozza ;

BAYER GYÓGYSZERTÁR

(i YÖCi YÁRU ÉRT ÉKES ITÖ

NEM ZETI

Budapest, Vl ,
Andrássy-ó! 84 sz

vÁLLALA T

Gyogyszertarakat és. szaküzleteket ellátó
t 'l
osz a yok:
Táv' r .
Bu~apest, VL, KIRÁL y .. UTCA 12
Ira l elm: Gyógyáruenvé.
Buaapest V ZRINYI
·
Telefon 22· 5
Kórházellátóosztál .
d
'
.,
·UTCA 3,.
. · :
-460
Debreceni fiók· y, 8 u apest, V.. f:JOLD-UTCA 8
Telefon: 182-938
Szeg ed i fiók: ,
~ebredcen, _yöRÖSHADSEREGÚT JA 53
Telefon: 120-356
Miskolci fiók·
7ege, KOLCSEY-U. 7/b.
·
TElefon: 30-70
Pécsi fiók·
'
~!skolc,_SZÉCHENYI-UTCA 19
Telefon: 35-58
G y ő r i fiók:
ecs, LANC-UTCA 22.
.
Telefon: 13-69
•
Szervezés alatt
Telefon: 12-01

