A GYÓGYSZERf<SZ
A növényr nyálkák fiziko-kémiai tulajdonságai
kémiai alkatrészeiktől függenek A szerző ismerteti
kémiai alkatrész szerint csoportosítva a felsorolt
növények nyálkaanyagainak -fajlagos vezetőképes
séget, relativ viszkozitásat, felületi feszültséget,
a gél és szal kolloidok csoportjába tartozó nyálkák
tulajdonságait A nyálkában lévő kolluid-rendszer
fiziko-kémiai rniíködése fontos a növény fejlődése
szempontjábóL Ez a mríködés szabályazza a szükséges vízmennyiség és meleg megőrzését, a felületi
feszültséget, pH-t, viszkozitást, fajlagos Hzető
képességet, és c>z elektromos töltést

vitamintartalmáról ; 2 milyen az A-vitamin tartalom a belföldi és importált gyógy··halolajban:
Leírja a Carr-Price reakción alapuló meghatározási módszert, amely alhalmazásánál kiinduló
anyagként 5 g olajat használL Az olajat elszapp<ínosítja 15 kcm n alkoholos KOH-al és vízzel
hiaítja Elszappanosítás után kétszer kirázza 60
kc~n és 30 kcm aetherrel, azután háromszor vízzel
(60 kcm, 30 kcm, 15 kcm) massa ki és szárítja
Száraz maradékot 25 kcm chorofonnban oldja. feL
Az oldatból 5 kern--hez 30 kcm chloroformot ad és
2 kcm 25%-os SbCl 3 -t, utána koloriméterrel méri.

Derkmvska Lala dr

Szepesy Angela dr.
Vrtilek Vladimir · Solanaccák · Datura stra-monwn Casopis Ceskeho Lekarnictva !949. évf.
17. szám ! 67. old
A sze r z ő _a Solanaceák köz ül a Dat st r arn.
Csehországban valo fokozottabb termesztését sze-·
retné elérni. Az ismert füstölő keverékeken kívül
újra használják a parkinzonizrnus tünetei ellen
sup p alakban (O 20 g pr o die). A főleg levelekben
és a magvakban levő O 30-0 50 % hicszeiamin
átalakulasát a racern atropinné meg lehet gyorsítani alkáli lúgokkal és hővel (118°) s ez lehetőséget
ad az atropin nagybani előállításához a herba
strammeniibőL A szerző termesztett DaL stramL,
s ez kevesebb munkával járt és kiadósabb volt,
mint az Atropa belladonna terrnesztése Virágzáskor 4 fázisban szedte a leveleket, 50°-on 48 óráig
szárította, majd 24 óráig levegőn szellőztette
Kellő időpontban való különféle tr ágyázással O 50%
fölé is lehet emelni az alkaloida tartalmat An övény
nagysága nincs összefüggésben az alkaloida %-os
mennyiségéveL Az ellenőrző vizsgálatoknál jól
bevált mikrokémiai reakció a pikrinsavas kikristályosítás, amellyel a hicszeiamin megkülönböztethető az atropintól.

H orvát/r Béla

ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI
A Magyar Iudo1nányos Akadémia Könyvtára
május I-én megnyitotta -újonnan épített folyóiiatolvasótermét. A tudósok, kut;:ttók és művelödni.vágyó
dolgozók itt kézhez kaphatnak minden magyar nyelven
megjelent tudományos folyóiratot első évfolyamától

Derkowska Lala dr.

Wierzchowski : Az A-vitamin tartalom vizsgá-·
lala a halolajban Farm Pols !950 l. (13) Befejezés
A halolajjal foglalkozik, rnint igen fontos
A-vitamin forrással. Két problérnáról számol be:
l. az eddigi technikai célra használt halolajok
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A külföldi folyóiratok között legnagyobb számmal
a Szavjet Tudományos Akadémia kiadványai szerepelnek de igen sok folyóirat jár a népi demokráciák országaiból is
A folyóirat-olvasóterem hétiötöl péntelúg 9 órától
zo óráig szombaton g-től 16 óráig van nyitva

Belladonna-kivonat helyett
datura-ki vonat alkalmazása a gyógyászatban
Közlemény a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetból

Gyógyszer-, vegyszer- és laboratóriumi
üvegárok
nagy választékban

kaphatók

Vas- és Edénybolt NV
XIII, Katona József-u, 31 . és

Kudrzycka-Bieloszabska Illóolaj és azulentartalom az AchilleaMillefolium-ban Farm. Pols !950
l (9) Folytatás.
Az Achil\ea-!vlillefolium virágját, levelét és
szárát vettevizsgálat alá A Lengyelországban található drogban az illóolaj tartalma a következő :
O 405%-0 572%, levélben: O 107%-0 764%,
szárban : O206%-0 416%
A rnunka során arra a megallapításra jutott,
hogy az illóolajtartalom a fejlőelő levelekben nő,
azután esik, további növekedésével ismét kissé
emelkedik az allandó nívóig Egyidőben változik
az illóolaj tartalma és színe, amelyet az azulenol
okoz.

GYÓGYSZERTÁRI

SZAKSZERVEZET

VIli., Baross-u, 101, sz. alatti
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Ir ták: Mozsonyi Sándor
A paraszimpatikus-kolinergiás végkészülékeket
bénító szerek közül a tropeinek csoportjába tartozó atropin és hinszeiamin fontos gyógyszerlink,
amelyeket a gyógyszerkönyvben is hivatalos, a
solanaceae-családba tartozó három drog is tartalmazza, esetleg csekély mennyiségú szkopolamin
mellett.
A hioszeiaminnak két optikailag aktív alakja
van. Az atropin a racémás, optikailag inaktív
forma, vagyis egyenlő mennyiségű d-, 1-hyosciamin keveréke. A galenusi készítményekben főkép
pen az atropin van az 1-hyosciaminnal szemben
túlsúlyban, de kímélő kivonó- és besűrítő módszerekkel (magas vákuum) olyan extraktumokat
is nyerhetünk, amelyekben az alkaloidák nagyrészt
eredeti 1-hyosciamin alakban v.annak jelen.
Az említett optikai izomerek nem azonos
farmakologiai hatásúak. Igy pl a d-hyosciamin
40-100-szor gyengébb hatású, mint az 1-hyoscia-min, vagyis gyakorlatilag alig hatásos. Az atropin
pedig, amely mint említettük, egyenlő mennyiségű
1- és d-hyoseiaminből áll, csak fél olyan erős hatás ú,
mint az 1-hyoseiamin, viszont mérgező hatása az
utóbbinál nagyobb. Kísérletes vizsgálatokkal kimutatták pL, hogy az 1-hysociamin a trémart kétszer oly erősen csökkenti, mint az atropin.
A szóbanlevő alkaloidák - mint ismeretes igen fontos gyógyS>erek, amelyeknek rendkívül
sok gyógyászati alkalmazási lehetőséglik van.
A nyál-, az izzadság- és gyomormirigyek, továbbá
a pankreas, valamint az orr, a bronchusok és a
19

ar.

és NéJ?edy Imre dr.

torok nyálka-elválasztasát csökkentik, a pupillákat tágitják s ezér t bizonyos szemésze ti esctekben
is alkalmazást nyernek Mérséklik a hisztamínok
által kiváltott gyomorsósav-termelést is, s általában
egyes szerveinkre gyakorolnak g'ircsoldó hatást,
amelynek folytá:J sok esetben fájdalomcsillapító
hatásuk is van. A központi idegrendszerre is
hatnak
A belladonna-, hyoseiamus- és datura-kivonatok hatásai terápiás szempontból nem azonosak
minden tekintetben az atropinhatással, ami valószínűleg azzal magyarázható, hegy az említett
gyógynövények kivonatai a haszeiamin mellett
csekély szkopolamint is tartalmaznak egyéb hatásos
anyagokon kívül
A hioszciamint tartalmazó haza; gyógynövények közül három hivatalos a IV Magyar Gyógyszerkönyvben : az atrapa belladonna, hyoseiamus
ni ger és a datura stramonium. A nadragulyalevelekből készül, mint ismeretes, az extr. bellad. sicc
és a ti n ct. bellad , a beléndeklevélből az extr
hyosc száraz-kivonata, míg a maszlagJs redő
szirom vagy daturalevél az előbb említett két drog-·
gal együtt csupán az >>asztmaellenes füstölő keverék<r alkotórésze.
Aszóbanlevő gyógynövényeknek nyilván azért
hivatalosak a levelei a gyógy'szerkönyvben, mert
a gyökerek gyüjtése (magasabb alkaloida-tartalmuk
lévén) - a növények kipusztításitt vonná maga
után, míg a leveleket a következő évben újra termeli
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A CYÖGYSZERÉSZ
-------------------~----

A GYÓGYSZERtSZ
a növény Igy tehát nemzetgazdasági ~rdek is indokolja a növény leveleinek felhasználását.
Ismeretes, hogy a szóbanlevő gyógynövények
vadon teremnek. Köztilük az atrapa belladonna
hazánkban csupán az erdős hegyvidékeken, erdő
irtásokban tenyészik jól, de nem olyan nagymennyiségben, hogy biztosítana a gyógyászati
szük,égletet.
Bár tm:!omasunk szerint a Gyógynövénykísérleti Intézet és más illetékes tényezök részéről lépések
történtek e fontos gyógynövény mesterséges termelé,_ére. Ogy véljük, mégse volna felesleges egy a
l!.elladonnakivonattal azonos hatásértékű gyógyszernek más drogból való előállítása és hivatalossá
tétele, már csak azért se, rnert míg az ezévi ültetvé.1yek használható drogotadnak és elegendő menynyiségben, addig még sok idő fog eltelni
Már évekkel ezelőtt felvetettük azt a gondolatot, hogy a belladonnalevél helyett célszerű volna
ga:e1ikumaink készítésére· a datura st;arríonium
leveleit alkalmazni, továbbá, hegy az annyira fontos atropin-alkaloida olcsó előállításara is fellehetne
használni ezt a hazai dregat Hiszen mint vadontermő gyógynövény az egész' országban csaknem
mindenütt nagy tömegben fordul elő, nem úgy
mint az atropa belladonna és a gyüjtése is igen
könnyű J den t ős exportunk is van belőle. Alkaloidatartalma - melyet gyógyszerkönyvünk nem, határoztat meg - ugyan nem éri el a belladonnalevelét (O :J%), minthogy a hazai szárított drog átlag
csak O 15-0 20% ha(óanyagot tartalmaz, de irodalmi adatok szerint mestertéges termelés, megfelelő trágyázás stb. eselén a növény alkaloidatartalma jelentősen emelhető.
Gyógyszerkönyvünk a belladonna és hyosciamus száraz kivonatainak előállítáoara - mint
ismeretes- a perkolácíos kivor:ásUrja elő, 70%-os
szesszel, melyből 1000 g drog kivor:áoára núntegy
7-8 kg szükséges. Ez az előállítási möd nem
gazdmágos, főleg ha fjgye!embe vesszük a kivor á sr a felhaszr.á t nagymennyiségű szeszt Ezt
ugyan vákuum-bepárlás eselén kb. 20%-os veszteséggel visszanyerhetjük, de a szesz csak hosszadalmas eljárással tisztítható meg és így többnyire
csak ugyanazon kivonat ismételt előállításár a szokás felhaszr:álni Ezért készítményeink e!Mllítása
során más kivonasi eljarasokat is megkíséreltünk,
szem előtt tartva a kivonó-oldattal való takarékoskodás elvét Igy egyrészt a 70%-os szesz mennyiségét csökkentettük, az említett 7-8-szorosról 5-szörösre és a perkolációs eljárást a könnyebben és kis
mennyioéggel rövidebb idó alatt elvégezhető kétszeres áztatási módszerrel cseréltük fel. Kísérletet
végeztünk továbbá egy vizes kivonási módszerrel
is, amelyet Némedy Imre még évekkel ezelőtt
kidolgozott s amely szerint Antoni Marietta gyógyszerészdisszertánsunk Intézetünkben a belladonna,
hyosciamus és kinakéreg száraz kivonatait állította
elői igen olcsón és ió hatásfokkal.
Mielőtt a szóbáí11evő eljárásokat ismertetnénk,
szükségesnek tartjuk a V,III Szavjet Gyógyszerkönyv >>Extra ct um belladonnae siccum '' készítményének ismertetését, amelyet igen célszerűen és olcsón, vizes áztatásos ki vonással és ezt követő szeszes
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·---· ~-~~--tisztítással állíttat elő a következő módon : »Apróra
vágott nadragulyalevéi!OO súlyrésznyi mennyiségét
tágasabb edé 1yben leöntjük 4-5-szaros mennyiségJ, szabahőmérsékletű kloroformos vízzel (1:200),
majd időnként kevergetve, 6-12 óráig állani hagyjuk /'1, folyadékot azután leöntjük s a maradékot
enyhé,n kipréseljük és hozzáöntjük az előbbi
kivonathoz. A kipréseli maradékra ismét 3-A-szeres rnennyiségű kloroformos vizet öntünk, 4-6
örá g állni hagyjuk s ezutan a folyadékot ismét
leöntjük és a maradékot újra kipréseljük<< (A kloroformos vízzel a szaprofiták elszaporodá át és a
kivonó folyadék megromlását akadályozzuk meg.)
>>Az extrahá'ás eredményeképpen nyert híg
kivonatokat vákuumkészülékben 650 mm-nél nem
magasabb légritkítás mellett 50 súlyrészre párologtatjuk be A besűrített vizes kivonathoz ülepítés
után 100 súlyrész 95%-os szeszt adunk (a fehérjék
kicsapására), a folyadékokat alaposan összekeverjük és hűvös helyen (8-10°-on) 3 napig állani hagyjuk (ülepítjük) Az átlátszó szeszes oldatot ezután
leöntjük, megszűrjük és a szűrőn levő maradékot
addig mcssuk szesszel, míg az alkalo idák nyomát Mayer-reagenssei vi"gálva - a szűredékben már
alig tudjuk észlelnL A folyadék egész mennyiségét
lernérjük és mintát veszünk belőle a szárazmaradék
és alkaloidatartalom meghatározása végett.
Az analizis cél;át szolgáló mintavétellel egyidejtileg a szeszes szűredéket vákuumkészülékbe
visszük át, ahol - először a légszivattyú! kikapcsolva - a szeszt desztilláljuk le, 'majd a vizes
maradékot légritkítással (650 mm) besűrítjük és a
szárazmaradék és alkaloidatartalom meghatározása
után nyert eredmény alapján annyi töltőanyagat
keverünk hozzá, hegy a kapott szárazkivonat
l 5% alkaloidát tartalmazzon. A töltőanyag hozzáacása után az egyenletes tésztaszetűvé alakított
tömeget vákuumszáritóba tesszük és megszárítjuk
A száraz kivonatol megőröljük, sűrű szitán megszitáljuk, újra meghatározzuk alkaloidatartalmát
és szükség eselén cukorral keverve, az előírt hatóanyagtartalomra állítjuk be<<
A sz ár az datur alevél-kiyonatot háromféle kivonási módszei·rel készítetttik el, minden esetben
500-500 g IV-es porítású levélport alkalmazva
A daturalevél alkaloida-tartalma aránylag igen alacsony: O !54% volt. Ennél esetleg magasabb
alkaloida-tartalmú drog is beszerezhető, de cél].ll1k
az volt, hogy aránylag alacsonyértéku droggal
végezzük el kísérleteinket, mert így biztosak
lehetünk afelől, hogy minden esetben kellő ható'értékű szárazkivonatol lehet előállítani
I módszer 500 g stramoniumlevél port (IV)
gyakori felkeverés mellett 6 napig áztattunk háromszoros mennyiségú (!500 g) 70%-os szesszel. A
keveréket ezután kipréseltük és a nyert folyadékot
ülepítés után papíroson megszűrtük, a visszamaradt drogo! ismét áztattuk ·kétszeres mennyiségű (!OOO g) szesszel hilrom napig, gyakori felrázás mellett A drogo! kipréselve a nyert szeszes,_
oldatokat a fenti módon ülepítetti.rk, szűrtük,
majd a szüredékeket egyesítve vákuumkészülékben szeszmentességig bestírítettük, a kicsapódott
ballasztanyagokat nedves papirosszűrön vissza-

tartottuk és a hatóanyagokat tartalmazó szúrt és O 9 7%-os készitmények is megfelelnek, ha azokat
vizes kivonalot vákuummal szárazra párolog~ megfelelő töltő-, szárílóanyazgal O 5% hatóanyagtattuk Eredmény· 500 g drogból 63 g= !2 5% tartaloi!fra állítanánk be. Ebben az esetben azonszararkrvo"a\, amelynek alkaloidatartalma: l 23'/r- ban az expediálás soran az extractum belladonnae
nak adódott, ami abszolut mennyiségben O 738 °g szokásos kétszeres mennyiségével szemben négyalkal01dat Jelent, a O 154%-os drogból elméletileg szeres mennyiséget kellene venni Ez azonban
nálunk szakatlan lévén, esetleg tévedésekre vezetnyerhető 0·770 g helyett.
·
Il. módfizer 500 g stramoniutJFievélport (IV) . het, miértis jobb az l% mellett maradni. De
háromszoros mennyiségű O 2%-os borkösavat tar- ezt a százaléktartalmat is elérhetjük megfelelő
aikaloidtattalomban
ta1mazö vizes oldattal 2 órán át 50°-os vízfürdőn mesterségesen termesztett,
\
áztattunk, majd a drogot ki préselve a. nyert dúsított droggal
.. Bármelyi~ •. megoldast is fogadjuk el, úgy
oldatot üle pltettük és papíroson megszűrtük. A
visszamacadt drogo! a fentihez hasonló módon vel!uk, munkankkal hasznos szalgálatot tettünk,
háromszoros vízzel,. majd ezt követőleg három- amrkor annak. eredményeként azt ajánljuk, hogy
szoros O 2%-os natnum ca t honicum siccum ot tar- a kellő nJennytségben r.endelkezésre álló olcsó hazai
talmazó vizes oldatlal vontuk ki. A savas vizes droganyag felhasználásával elóállltott extr. stramonii
és lúgos kivonatok at egyesítettük, ülepíté~ után srccw_n is vétessék fel az V. kiadású Magyar Gyógypapíroson tnegszűrtük és vákuumban száraz ra szer konyvbe az extr. belladonnae mellett Az utóbbi
párologtattuk be Eredmény · 500 g drogból 90 g fejezetének szövegébe felvéve azt, hogy ha az
szárazkivon at, amelynek alkaloidatartalma O 78% orvos extr. belladonnae-t rendel, ahelyett a vele
teljesen egyenlőértékű készítményt kell, vagy lehet
volt = O702 g (elméleti O 770 g helyett).
I II módsze~ A Il. módszerrel nyert egyesített kradnr megfelelő mennyiségben.
A Szavjet Gyógyszerkönyv szövegének leforsavas, vrzes es Iugos kivonatokat vákuumban
dításaért
e helyen is köszönetet mondunk a fordí600 g-ra sűrítettük. be, majd az oldatot szabatónak, Kun Ferencnek
hőfokra lehűtve 300 g 96%-os szeszt adtunk hozzá,
a ballasztanyagok leválasztása v~gett Kétnapi
IRODALOM. A VIII. Szovjct Gyó~vszcrkönvv. állás után a szeszes oldatot papirosón megszűrtük Jssekutz Gyógyszerei< és gyógyítás I kötét. - Moeller
és a szüredéket vákuumban besűrítettük, végül Pharmakologie - IV. kiadásu Magya1 GyógyszeJköny\ ---Különböző külföldi gyógyszerkönyvek
6~-70°-on, kiszárítottuk Eredmény: 500 g drogboi 75 g szar azkrvonat, amelynek alkaloidatartalma
O 97% volt = O 7275 g (O 770 helyett)
Tekintettel az alacsony alkaloidtartalmú drogra, bizonyos, hogy magasabb hatóértékű drogból
Szovjet gyógyszerésztudomány
l %-nál több alkaloidát tartalmazó kivonalot nyerhettünk volna
Seinker J N
Sw ves gyógyszer anyagok
A két utóbbi vizes kivonás sorár1 előbb gyenge
szpektroszkópiás
vrzsgálati
módszeret (Szpektrosztavas, majd vizes és ezt követőleg gyenge lúgos
krvonást azért alka!maztunk, mert mint ismeretes, kopic,eszkije metódi iszledovanija organicseszkih
a növényi sejtek plazmája többnyire semleges, vescsezstv) Medicinszkája ptomislyenoszt, !949
.
esetleg kissé lúgos kémhatású, míg a sejt-vakuolák- 3. 3-10 o.
Az utóbbi idöben a gyogyszeriparban mutatanya;;a gyengén savanyú kémhatású Ezt a savas
illetve lúgos kémhatást igyekeztünk az alkaloidál~ kozö aktuális problémák : új gyógyszerkészítmé·
jcbb kioldáfa végett beállítani Az első savas nyek szintézise, ezeknek a szervezetre gyakorolt
oldat tökéletes kimosása céljából végeitük a tiszta- hatásmechanizmusa és a gyártási technika tökélevizes kivonást és ezután a lúgosat A szóbanlevő tesítése mellett a kémiai és fizikai vizsgálati módeljaras eredményes voltát Antoni disszertációs szerek megjavítása és korszerűsítése is eidtérbe
került
munkálatainak eredményei is igazolták
A gyógyszerként alkalmazott szervesvegyüleAz I. módszer szerínt ny_ert szárazkivonat,
tek
szerkezetét
és szerepüket a sze" ezetben éppen
amely l 23% alkaloidát tartalmazott, levegőn igen
higroszkóposnak bizonyult, ugyanezt mutatta a sokféleségtik és bonyolult fe:építésük miatt sok·
ll I. módszer szerint készített szárazkivonat is, eoetben a szokásos analitikai módszerekkel tanulmányozni nem lehet Ezeknek a kérdéoeknek megamelynek alkaloida-tartalma O 97% volt. A I l
mód szerszerint készült O 78%-os alkaloida-tartalmú oldására újabban olyan fiziko-kémiai vi"gálati
szárazkivonat azonban levegőn alig nedvesedik, módszereket alkalmaznak, amelyekkel a kérdéses
zárt üvegben pedig hosszú időn át szárazon tart- anyagokról rendszerint igen értékes adatokat nyerhetünk A megfelelő adatok - a további munka
ható, nedvszívó anyagok nélkül is
A fentiekből látható tehát, hogy olyan l %-os folyamán, legyen az szintézis, vagy az anyagnak
s;ar azkivonatot, amely megfelelő mennyiségű szá- a szervezetre ~yakorolt vizsgálata, avagy jobb
ntaanyag (dextrin, vagy keményítő) hozzátételé- technologtar mactszeteknek a gyártásban valo alkalmazása - útmutatitsul szalgálnak
vel jól tartható el hosszabb ideig, csupán az l
A fiziko-kémiai vizsgálati módszerek közül
módszer szerint előállított l 23%-os készítmény
ad. Ha azoribm megelégednénk azzal, hogy' a legnagyobb figyelmet a szpektroszkopiás módszerek
készítmény haóaJyagtartalma O 5% legyen, úgy érdemelnek Ai emissziós szpektroszkópia mödsze·
erre a I I. és I II. módszer szerint előállított O· 78% reit anorganikus vegyületek vizsgálatainál mar szé19*
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leskörben alkalmazzák, szervesvegyületeknél azonban csak a molekuláris szpektroszkopiával lehet
megfelelő eredményeket elérni
A molekuláris szpektroszkopia segítségével
megvizsgálhatjuk az anyagnak bizonyos szpektrumterületén történő fényelnyelését, fényszáriisi tulajdonságait és a szétszort fény színképét Ezekből az
adatokból következtetéseket vonhatunk le az ar!yag
lényegére vonatkozóan ·A vizsgálatokat a fény· látható, valamint ibolyántnli és infravörös területein
végezhetjük. Minden egyes színkép olyan adatokat
szaigaitathat a kutato kezébe, amelyek bizonyos
_ anyagokt a jellemzöek Különösen érvényes ez a
· színképvonalakra, amelyek minden egyes anyagnál
azonos helyen mutatkoznak és ezáltal az anyagok
egymás mel!ett valő kimutatását lehetövé teszikmég abban az esetben is, amikor más módszerekkel
ez !'em volna lehetséges. A jellemző szpektrumvonalak vagy sávok segítségével nemcsak minőségi
analiziseket végezhetünk, hanem a vonalak intenzitásából az anyag mennyiségét is r11egállapíthatjuk. Magatól értetődik, hogy az ilye·n vizsgálatok
elvégzésénél összehasonlítils céljából ismernünk
kell a tökéletesen tiszta anyag színképét is
Az utóbbi időben rengeteget foglaikmtak ezzel a
tárggyal, ugyhogy a szerves vegyületek szpektrumképeit illetőleg igen sok irodalmi adat áll rendelkezésünkre.
Szpektroszkópikus vizsgálatokat jó eredménynyel alkalmazhatunk olyan esetekben, amikor
· valamilyen természetes vagy szintetizált anyag
szerkezetének n1egállapításárál kételyek merülnek
feL Igy például a 8 1 -vitamin szerkezetének megállapítá:ácál és szintézisének kidolgozt\:ánál nagy
segítséget nyujtott a szpektrumanalizis alkalmazása Ugyanez történt a peniciJiin esetében, amikor
különböző lebontási termékeit sikerült ilyen módon
identifikálni
Vegyiipari termékek gyártásánál szpektrumanalizi"el könnyen lmesztülvihető a tisztasági fok
megállapítása A vegytiszta kloroform előállításá
nál ezzel a módszerrel a metilkloridot, a metilciklohexánnál a toluolt, az éter és aceton gyártásánál pedig a vizet és aromás vegyületeket minimális
mennyiségben is ki lehet mutatni
Folyékony szénhidrogén-elegyek komponenseinek identifikálása meglehetósen nehéz, színképanalízissd azonban nemcsak minőségileg, hanem
mennyiségileg is gyorsan meghatározható.
PeniciJJin-készitményekben újabban infravörös
színképelemzéssel mutatják ki a különböző penicillinféleségeket (G, X, K stb . ), sőt bebizonyosodott, hogy a biológiai aktivitás és az infravörös
szinekben látható sávok intenzitása között összefüggés van. Igy tehát színképelemzési adatok
alapján meg lehet áliapítani a penicillin hatásértékét. Az ilyen módszer annál is inkább értékes, mivel
a vizsgálat néhány milligram anyaggal percek alatt
elvégezhető

Biológiai vizsgálatoknál a színképanalizis ma
már nélkülözhetetlen és beláthatatlan területeken
alkalmazható A módszer érzékenysége és pontossága sok esetben olyan körülmények között is
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érvényesül, ahol a vizsgálandó anyag elkülönítése
kémiai úton szinte lehetetlen Ilyenek a vitaminok
és hormonok, amelyeknek kimutatása ezzel a módszenel bá!Jpilyen közegben elvégezhető.
A szpektroszkopiás modszerek érzékenysége
az alkaloida-vizsgálatoknál is értékesíthető Igy például 10 ml oldatban O 05 mg kokain, l ml oldatban
O 2 mg morfin és O 0025 mg ezerin kimutatható
Gyorsan feJszivódó anyagok elhelyezkedését az
egyes szervekben, sőt egyes esetekben bomlástermékeiket is ki lehet mutatni Szervekben pl. az
adrenalin még J : 1,000.000 higításban is kimutatható
A továbbiakban a szerző a szervesvegyületeknek szpektroszkópiás felderítésével foglalkozik
Táblázatban foglalja össze a szervesvegyületek küJönböző típusait, feltüntetve az egyes vegyületcsoportokt a_ és gyökökre jellemző vonalak és sávok
különböző hullámhosszakon való elhelyezkedéseit..
Rendkívül érdekes fejtegetéseit azzal fejezi be,
hogy a Szovjetúnióban ma már olyan műszereket
hoznak forgalomba, amelyekkel mindez elvégezhető, amelyekkel ezt a tudományágat továbbfejleszthetik és ezzel nagyban elősegíthetik az ország
gyógyszervegyészeti iparának fejlődését

•

Ligeti Viktor

Popov Sz. F : A fenacetili és anesztezin mennyileges meghatározása bromid-bromátos módszerrel.
(Kolicsesztvenoje opregyelyenije fenacetina i anesztezina bromidbromatim metodom.) Medicinszkája
promiszlyenoszt, l 949. 3. 3 J. o.
A szerző sze ri nt a V ll L Szavjet gyógyszer,
könyv anesztezin-meghatározása sokáig tart, fenacetin-meghatározást pedig a gyószerkönyv nem ír
elő Elrendeli ugyan a fenacetinnek gyógyszerkeverékben való meghatározását kloroformos kirázás
útján, amennyiben a többi alkatrészek szerves oldószerben nem oldódnak, vagy pedig kihasználva a
fenacetin vízben való ro·ssz oldódását, az elegyet
fenacetinnel telített vizzel rázatja ki Mindkét eset- ·
ben a fenacetin meghatározása gravimetriásan
történik és ezért szubsztanciában való meghatáro··
zásra egyik mód sem alkalmas A javasolt módszer
a következő :
Az anyag O 2 g körüli pontosan lemért mennyiségét 50 ml-es mérőlombikban 60---;-80%-os_ e~~t
savban feloldjuk, maJd a savval felrg feltoltjuk.
Az átlátszó oldatból 5 ml-t 250 ml ürtartahnú
becsiszolt dugójú lombikba mérünk, hozzáadunk
100 ml vizet, 10 ml O l n bromid-bromát oldatot, .
5 mll 19 fajsrilyu tömény sósavat, majd a lombikat
gyorsan bedugaszalj uk, összerázzuk és félretesszük
A brómozás idefe anesztezin esetében 10-20 perc,
fenacetin esetében 20-30 perc, Ennek elteltével
hozzáadunk O 5 g káliumjadidot és összerázás után
10-15 percig sötét helyre tesszük A kivált jódot
O J n nátrium tioszulfáttal, jelzőként keményítőt
használva addig titráljuk, amíg a kék szín el nem
tűnik és 15 percen belül nem tér vissza
_.
A ml O l n bromid-bromát oldat O 000413 g
aneszteszint, vagy O 002985 g fenacetirJt mér.

Ligeti

Viktor _

Összeférhetetlen porkeverékek elkészítése a recepturában
Közlemény a budapesii Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetbdl (Igazgató Mozsonyi Sándo! dr.
egyetemi ny r. tanár)

Ir ta: Pandula Egon dr. egyetemi tanátsegéd
Porok (pulveres) alatt a recepturában azt a
gyógyszeralakot értjük, amely - tekintet nélkül
az anyag milyenségére vagy alkalmazási módjáraporalakban kerül az orvos variY a beteg kezébe
Ismerünk egyszerű porokat, ha azok csupán egy
anyag porát tartahnazzák és összetetteket, ha több
anyag porának keverékéből állanak Ezeken kívül
megkülönböztetünk osztatlan és osztott porokat is
A főelv mindenporra nézve· az, hogy sohase legyen
a por vagy porkever ék _darabos, ·vagy nedves,
összeállott, hanem nlÍndenkor száraz, egynemű
szemesék hor11ogén keveréke, mely a hatóanyagat is
·
egyenletes elosztásban tartalmazza..
A folyékony gyógyszerel< után a por és. porkeverék a második leggyakoribb gyógyszerfonna,
ami egyben azt is e'árulja, hogy a tolyadékok után
az összeférhetetlemégeket is itt találjuk a legnagyobb sz*mban - az egyszerű fizikai inkompatibilitásoktól kezdve a kémiai reakciók egész során
át, a robbanó keverékekig
Nem tekinthetjük összeférhetetlenségeknek azokat a szakatlan rende'ési módokat, melyek egyszerű gy9gyszerészi műfogásokkal könnyen megoldhatók.. Ertern ezalatt azokat az eseteket, midőn
valamely folyadékot kell a por tömegéhez adnunk
Ha a folyadék mennyisége a por tömegéhez viszonyítva kicsi, ugy a folyadékot először· a por kis
részével alaposan eldörzsöljük és azután adjuk
hozzá a por többi részéL Ilyenformán készítteti
például a Ph. Hg . IV. az eleosaccharumokat, vagy
a puJvis Iiquiritiae compositus-t, ahol az ol. foeniculi-t először a cukorpor ~gy kis részével, majd pedrg az egész ru ennyiségével keverteti össze Gyakran
élőforduló porkeverék pl az ichthyolos hintőpor is.
Rp .. Ammon. sulfoichthyolic.
gr ta 2· 0
Amy)i triciti
T alci veneti aa ad grta.
100 O
M f. p. D S. Hintőpor
~z

eljárás itt ugyanaz, mint az előbbinél, de
Szebb és tökéletesebb készítményt kapunk, ha az
ichthyolt kevés (3--4 g) éterrel először eldörzsöljük
s állandó kevergetés közben adjuk hozzá apránként
az amiium és talkum finom porát Analóg eset a
különősen babahintőporokba rendelt adeps lanae
anhydricus-szal készülő porkeveréknél is
Pl Adeps lanae anhydr
Amyli triciti
Talci veneti aa

grta 2· 0
ad gr ta. 100 O

.Jelen eoetben is fontos, hogy az adeps lanae
minél finomabb eloszlásban kerüljön a bőrfelületre,
amelyet nem puhításra, hanem a púder tapadósabbá
tételére rendelt az orvos.
Kevés éter hozzáadásával az adeps lanaet a
mozs,ár nagy felületén tudjuk szétoszlatni és így a
20

porkeverék hozzáadása után készítményünk egylesz, nem pedig csomós, összeálló.

~emű

Rp. OL citri
Kalii bromati
Sacchari albi
Natr. hydrócarb . ·
Acidi tartarici aa
M f. p D S

gtts

X.

grta

10·0

· grta.
20 O
Ut. szerint.

A fenti előírás nem összeférhetetlen, mert már
az élső piJJantásra is megállapíthatjuk, hogy az
ol. citri 10 cseppjét a porkeverék felveszi A natr.
hydrocarb -ot és az acid. tartaric.-ot egymás mellett ·az orvos tudatosan rendelte a porkeverékhez,
azzal az elgondolással, hogy á vízben való oldáskor
fejlődő szénrjioxid a gyógys;;:er bevételét. kellemesebbé tegye. Elkészítése sem ütközik. különősebb
nehézcégbe akkor, ha anyagaink nedvességet nem
tartalmaznak
· Más az eset, ha olyan folyadék van a porhoz
rendelve, amely azt oldja, vagy mennyiségénél
fogva annyira átnedvesíti, hogy összeáll, esetleg
el!olyósodik. . Ilyenkor a folyadék mennyiségét
párologtatjuk be (esetleg vízfürdőn) s azután adjuk
hozzá a porhoz, a már ismertetett módon.
Ha a folyadék a me!egítést, bepárologtatást
nem tűri, ügy olyan, a szervezetre nézve közömbös
port kellene alkalmaznunk, amely a nagyobb menynyiségű folyadékot képes felvenni
Erre jelenleg nincs módunk, mert a törvényes
rendelkezések értelmében ilyen módosítást nem
alkalmazhatunk De feltehető, hogy a készülő
V. Magyar Gyógyszerkönyv >>Pulveres« c. fejezetében erre az esetre is ki fog térni, és hasonlóképpen,
mint a ,>Tablettae<<, vagy >>Pilulae<< c. fejezetben,
a szervezetre nézve közömbös poroknak a tablettákhoz, ilL pilulákhoz (amilum, talkum, puJvis liquiritiae, tragakanta stb.) hozzáadását megengedi, úgy
lehetőséget fog adni arra . is, hogy ilyen módon
emelni tudjuk porkeverékeink jóságát..
Pl Rp
Tinct opii gtts.
Sacchari albi grt
Mfp. D S . Rend szerint.
2-szer naponta l késheggyeL

Rp

Tinct. chinae comp.
Tinct. pomi fen aa grt
Sacchari Jactis
gr t.
Mfp D S Rend. szerint

XXX
10·0

3·0
30 O

Ilyen és hasonló esetekben a tinkturákat vízbepárologtatjuk s a probléma már meg
oldottnak is tekinthető. (Megjegyzendő, hogy sohase
szabad ezen, vagy hasonló szerek száraz extraktumait venni, a rendelőorvossal történő előzetes
megbeszélés nélkül )
fürdőn

Rp Aquae amygdalae amar. grt
Saccha ri lactis
gr t·

3· O
20· O

Mfp D S. Késhegyenként
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2 rész szalal és l rész mentol súr ú, szirupszerű
Mivel a ke,erúmandula-víz a hő hatá,ára elfog adni
bomlana, tehát bepárologtatás helyett 5 g pulv keveréket
De ilyen az azolen+kol!ein citrik keveréke is.
liquiritiae-t vagy pulv althaeae-t lehetne hozzá- A gyógyszerkönyvi mennyiségek betartá,ával eléggé
adnunk és 15 g sacchar lactis hozzákeverése után száraz port kapunk, míg a komponemek százalékos
egynemű, száraz porkeveréket nyerüúk
mennyiségeit megváltoztatva nyirkos vagy folyéAz elmondotta!< tel ítt csak komplikáltabb kony gyógyszert nyerünk
elkészítési módot és nagyobb szakmai tudást igéAzonos keveréke!< olvadáspontjával Caiile fog-,
nyeltek, anélkül, hogy összeférhetetlenek lettek lalkozott s ezeket grafikonokban fejezte ki. A grafikanak tanulmá 1yozása alkalmával úgy találta,
volna
A poroktál előfordulo összeférhetetlenségeket hogy a kámlor-szillol, kámfor-naltol keverékénél
általában 4 esDportra oszthatjuk
kémiai reakció nem zajlik le s a keverékek olvadásl. , Olvadáspont-csökkenés ko·vetkeztében fellépő pont-minimuma az eutektikumnak felel meg . Euteke/folyósodás
. ·
tikum alatt két anyag keverékének legalacsonyabb
Ez a jelenség abban áll, hogy a vényen por- olvadáspontját értjük
alakban feiírt anyagok konzisztenc'ája összemér ve,
Az eutektikus grafikanak értelmét Arkell
eldörzsölés közben, vagy hosszabb-rövidebb ideig magyarázza meg a legszelleme:ebben
történő áliás után meg>áltozik Ez a halmazállapotHa egy anyagat (A), melynek olvadáspontja
\átozás megnyil\ánulhat abban, hogy a porkeve- L, egy B anyaggal, melynek olvadáspontja Tn
rék nyirko"á válik, átredvesedik, esetleg elfQlyó- keverünk össze, akkor a keverék olvacáspontja
sodik, vagy olajszerű cseppecskék képződése miatt a keverési aiá1y változása szerint egy kétvonalú
mint porke\eték haszJ'álhatatlanr.á válik ,/
görbével fejezherri ki, melyek a TE eutektikumban
Ezt a jeleméget drganikus gyógyszereink tisz- ta'álkoznak. Pl. egy A és B anyag keverékének tasági vizsgálatair.ál a núndennapi életben _lel-. is melynek aránya az ábrán a C pontban található használjuk Ismeretes u. i., hogy szám os anyag végolvadáspontja Tc-nél van
(különösen az organikusokj olvadáspontja erősen
csökken, ha idegen anyagat keverünk hozzá, vagy
TEMD
ha azt szennyezésként tartalmazza
.TA
A kámfor-mentol, kamlor-rezorcin, acefaniTc
lid-kloralhidrat és még számos gyakran rendelt
(
l
gyógyszer keveréke nedves, kenőcsszerű vagy ell
folyósodó keveréket ad . Az olvadáspontcsökkenés
- ·- T
·JE· - - - - - ·
Tsz
l
következtében el!olyósodó keverékeink azonban
l
l
TE
nem minden esetben jelentenek hátrányt Kenöcsök
1
100%~----~1
~~~N~C~~l---k--------készítésenél jól felhasználhatjuk azokat úgy, hogy az
C
E
D
-8 00%
elfolyósodott keverékhez adjuk a kenőcsalapanya
gaL Az orvosi gyakorlatban a gyógyászatban gyakAkár teljes, akár részleges elfolyósodás lép lel,
ran tudatosan rendelik a cocait10m hydrochloricum, ez a komponensek arányaitól és az eutektikumtól
acidum carbalicum és mentbol elfolyósodott .kever ékét Igy különösen a fogászatban is jó néhány függ Ha a Tsz a szobahiimérséklet, ami tehát a TE
efféle pépet Ezektől eltekintve, azonban sokszor fölött van és az A és B anyag keverési aránya az
mint nem kívánatos jelenséggel találkozunk ezekkel A-E vagy a D-B között van, akkor részleges
a recepturában.
jön létre. H r pedig a keverési arány
Az ok te: át minc'en e'etben az, hegy a keverék elfolyásadás
E-D között van, a keverék teljesen elfolyósodik.
olvac á spor t. a r agyn; é tékben csökken Arra vonatA fenti séma világosan rmrtátja valamennyi
kozólag, h r gy egj il) en el!olyósodott porkever ék eutektikus görbéről leolvasható tanul:ágokat
eg) es a'katr é ezer között kémiai reakció lezajlik-e
-14 C0 -on olvad meg az a l<e,erék, mely
v agy ; em, halá oz ott vá aszt r em ta á'unk az iro- 38 6% acetanilid-j-614% acid karbolik áll;.
dalomban Caille, Hrynakowski, tav á btá Ada6 C0-0n olvad meg az a keverel<, mely 44%
manis és rrég sokan rrá;ok rr:ár csak azért is fog-j-56% szalalból áll ;
kámlor
la!koztak ez2el a ké c:és:el, mert az á'taá 10s elkép17 5 C0-on olvad meg az a kever ék, mely
zel é; az volt, hr g; a keverék alkotóe:emeir.ek száantipirin-j-38 5% naltolból áll;
zalékos ar á •játol tügg'en kémiai reakció is lezaj- 61 5%
24 C0-on olvad meg az a keverék, mely 539%
lik. A vizsgá atok leg agyabb része azonban azt a
l% reszorcinból áll;
felfcgá;t igazolta, hegy itt csak fizikai jel~nséggel acetanilid-1-46
24 5 C0-on olvad meg az a keverék, me ly 33 3%
állunk szemten
+66 7% timoiból áll ;
·
Azt, hegy ilj en anyagJk keverékénél csak acetanilid
25 C0-on olvad meg az a kever ék, mely 42 7%
á tr edv ecedés v agy e: et leg eltolyósodás fog-e bekö3% kloralhidratból áll;
vetkezni, előre ,r agyon retéz megmondani, mert acetanilid-1-57
29 C0-on olvad meg az a keverék, mely 28,0%
ez rcemcsak az anyagoktól maguktól, hanem részben
szulfonal-j-720% timoiból áll;
azok aráJ) ától is tügg
30 C0-on olvad meg az a kever ék, me ly 28 5%
Pl. l rész szalal és 2 rész meritol száraz kevefenacetin-I-71 5% timoiból áll ;
réket ad ;
33 C0-on olvad meg az a keverék, mely 81 2%
l rész szal ol és 2 rész mentol nyirkos keveréket
antipirin-j-lS 8% mentolból áll;
ad, míg

34 5 C0-on olvad meg az_ a keverék, mely
10 O% naftaH-90 O% szalolból áll :
·
39C0-on olvad meg az a keverék mely 970'/c0
szalol-i-30% terpinhidrátból álL
'
· ·
A .mentol, etiluretan, szala!, antipirin kinin
fenacetrn, ur eum stb. különböző keverékének tanul:
mányozása során a fagyáspont csökkenés szerint is
érdekes .ere~ményeket kap_unk Hrynakovszki és
Adamams ramutat a k1mn-uretan és kinin-anti-
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·A VIII. Szovjet G~ó,gyszerkönyv anyagából
A szesz mennyisegt meghatározása gyógyszerkészítményekben
Fordította: Kun Ferenc
". L A. vizsgálandó folyadékot 20° hőmérsékle
!ure allüjuk be; ha ez nem lehetséges, úgy feljegyezzuk pontos hőmérsékletét
·
... A, vizsgálandó folyadékból annyit mérünk le
burettaval, egY, 200-250 ml-es laposfenekű lom~rkba.' hogy annak vízzel 72-75 ml-re hi ított
o_sszterfogatmennyisége 16-18% (térfogat) sz!sznél
tobbet ~e tartaln~azzon. (lyenképpen a 18% szesztart~lmunak felteteJezett folyadékból 75 ml-t a
20-30%-ot tartalmazóból 50 ml-t . a 30-5oo/_ 0 t
ta~ t~lmazóból 25 ml-t, az 50%-on felüliből 25 'r~ l-t
~ertmk le, Hidegyízzel gyorsan 72-75 ml-összte!f~gatra ~g~~zítjük ki, a lombikat hűtővel és olyan
elote~t~l koijuk óssze, amely egy Jelfogóedényként
szolgalo ~O .m.l-es mérőlornbikba· mélyen beleér.
. , f': _drothalon keresztül történő melegítést ú a
uanyrtjuk, hogy a desztillálás fél óra alatt végbimenJen
.
, A_ f~ly~dék~.ól 48--49 ml-t ledesztillálva, azt
~o. !wmers~kleture, vagy az eredeti hőmérsékletre
a~htju~ be, es a lombikat ugyanolyan hőmérsékletű
vrzzel, )elzesrg kiegészítjük A párlat átlátszó vagy
gyengen zavaros legyen és semmiféle úszó részeket
ne tartalmazzon .
. f!' párlat fajsúlyát ezután piknométerrel 20'
ho.mersekleten meghatározzuk és a vizsgált keszítmer~_v szesztartalrnát táblázat segítségével a következo képlet alapján számítjuk ki :

X=50C
B

ahol az X = a vízmentes szesz mennyisége a vizsgálandó folyadékban,
C= a vízmentes szesz mennyisége a p~
latban,
B = a_ desztillálásnak alávetett folyadék
terfogata,
50 = a párlat térfogata
L A_ desztilláló lombik és a hűtő dugó i i ól záró
gumrdugok legyenek A felfogóedényt egy hideg
vrzet tartalmazó edényben helyeÚük"el.
z'k ~- Ha a folyadék a desztillálás folyamán hab·
1 , ugy azt 2-3 rnl foszforsavval megsavanyítjuk
vagy kalciuml<lond hozzáadásával kiküszöböljük~
20*

222

piri~1 keverékével kapcsolatban arra; hogy ha a kev:erek 93 2/"0 uretant tartalmaz 43 C0-on, ha a rnásrk keverek 72 9% antipitint tartalmaz, akkor
-31 C0-on fagy meg. Ezt a jelenséget használjuk
fel a '!'olekulasúlyok meghatározásánáL

_3 tja a desztillálásnál lökésszerű mozgast
veszunk eszre, u~y a folyadékot magnéziiis keverékke!, a:nei,v 6 resz magnéziumoxidból és 10 rész
meszvrzbol ~ll, meglúgosítjuk, vagy horzsakövet
adunk hoz~a, esetleg a. melegítő láng helyzetét
g:( ab an ':alto~tatjul<, hogy ezáltal a lombiknak
m1ndrg mas-mas fclulete melegedjék
·
II Ha a vizsgálandó folyadék illó savakat tart~lmaz,. a desz.trllaló _l~mbikba bemért folyadékot
natronlug~al ko.zombosrtjük és 72-75 ml össztétfogatr a. k~egeszrtve, vetjük alá az I. alatt leírt
desztrllacronak
l l I. , Ha a folyadék illó bázisokat tártalmaz
a _folyad.ekot_ a ,I I. alatt leírt módon foszforsavval
kozombos;tJ uk es a meghatározást az L alatt leírt
modon vegezzuk
. , IV. Ha. ~ .vizs~álandó folyadék egyide'úle
rllo sava~ at es rll o bazrsakat rs tartalmaz, úgy a ;zes~
mennyrseg~. meghatarozását kétszeres áesztillációval vegezzuk eL Ez esetben a meghatározást először
a I! al~tt, leírt mód?n, utána pedig a I I l ont
szerrnt UJboh desztrllacrónak vetjük alá
p
V Ha a vizsgálandó folyadék szabad jódat tartaln;az, ~ ?esztrllal? lombikba bemért folyadékhoz
keves, szrl~rd natnum-troszulfatot adunk, elszíntele~edesrg razo&atjuk, majd az illó kénes vegyületek
p~rl~tba JUtasanak ell(erülése végett a folyadékhoz
neh~ny .csepp nátronlúg óldatot adva a szesz meghatarozast az I, alatt leírt módon végezzük
. . V l. Ha. a vizsgálandó folyadék illóanyagokat ·
et~nku~ olajokat, kámfort, kloroformot, éter va ·
mas rll? vegyiileteket tartalmaz, úgy a vizsgálana~
foly.adekot a kovetkező módon kezeljük : a megh~tarozast az 1. .. alatt leírt elveknek megfelelően olykeppen vegez~u_k, hogy a folyadék megadott térfogatmennyrseget egy választótölcsérbe mérjük be
hozzaadunk vele kb.. azonos térfogatú telített nát:
numk~orrd-oldato~, . majd alacsony
forrás ontú
petrolet~rre~ (forraspont 40-50°) az elegyel2-3
per. cen at razogatjuk f': rétegek teljes különválása
utan_ a szeszes-.~.rzes reteget egy másik választótolcserbe eng~djul< le, ugyanilyen módon fél térfogatmennyrsegű petróléterrel kezeljük, az egyesí-
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tett petröléteres kivonatokat fele térfogatmennyiségű telített nátriumklorid-oldattal összerázzuk,
majd a szeszes-vizes folyadékokat a desztilláló
lombikban egyesítjük A folyadékot ezután vízzel
75 ml össztérfogatra egészítjük ki, félperces levegő
átfúvással a petraléter nyomaitól megszabadítjuk
és a meghatározást az_ L alatt leírt módon ,végezzük

Ha a vjzsgá!Ímdó illoanyagokat tartalmazó
folyadék szesztartalrna nem haladja meg a 30%'ot
és a meghatározáshoz 50 vagy több ml folyadék
szükséges, a kisózást nem sóoldattal, hanern 10 g
szílárd nátriurnkloriddal, a kirázást első íZben 25 rnl,
másodízben 15 ml petr aiéterrel végezzük Az éteres
réteg kimosásához pedig 2Q-25 rnl telített nátriún1klorid-oldatot használun[>

·
·

Anethol

Írta : Rom Pál dr.

ll.
Az anetholban idegen fenolok is előfordulhatnak,
ezekre úgy vizsgál unk, hogy l ml anetholt 20 ml
vízzel ráiogatunk, nedves paíron megszűrjük, 10 ml
sz űr let 3 csepp ferrikloridoldaWrl ne adjon bíbor' vörös színezödést
·
OCH,

/"'

l"'/l

CH,-CH--'-CH,
Metilkavikol

Az anethol fény és levegő oxigénje hatásár a
még eddig nem ismert rnódon elbomlik, amit onnan
veszünk észre, hOgy lehűtésre és beoltásta sem
fagy meg, sűrűnfolyóvá lesz és beszárítási, nem
illó maradéka eléri az 50%-ot is. Az ir'odalornban
az ilyen anetholra azt mondják, hogy átalakult
fotóanetholld Els ö pillanatr a azt gondolnánk, hogy
valószínúleg oxidálódott ánizsaldehiddé, illetve
savvá Ez csakugyan be is következik, de egészen
kis arányokban Az ilyen fotóanethol kérnhatása
savanyú ugyan, de abból jelentékeny rnennyiségű
ánizssavat lúgga!, majd rnegsavanyítással nem
igen lehet kivonni, - inkább azt tapasztalhatjuk,
hogy az ilyen fotóanetholt, ha oxidációval át akarjuk alakítani ánízsaldehiddé, illetve ánizssavvá,
úgy ezeket a terrnékeket csak rossz kitermeléssei
kapjuk meg, rnert nagymennyiségű gyanta keletkezik Ezért szabály, hogy az anetholt Iegcélszerúbb
törnény ezeszben feloldya eltenni, így bornlását
megakadályozhatjuk, bárha megmagyarázni még
nem tudjuk.
.
Az anethol kimutatására több reakció ismeretes, így :
Czapek dolgozta ki a Lignin érdekes kimutatását, amely szerint tömény sósav jelenlétében alko ..
holos, vagy vizes fenololdatok mely színezödéseket
adnak a lignintartalmú anyagokkal, így az anethol
és az anizol zöldessárga szint 'Manseau az anetholt
a kén kimutatására használja fel a következő rnódon: l rng ként !Hétaporrall.<everve 2 rnl anethollal hevít, árnikor is kénhidrogén fejlődik, ezt a
föléje tartott ólornacetátos papírral mutathatjuk ki.
Ha a reakciót elvégezzük, megállapíthatjuk, e[ő ..
ször ·is, hogy a kén, akár az ánizs-, akár az édesköményolaj ban, akár az anetholban sötétbarna
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színeződés közben feloldódik, viszont a kénhidrogén fejlődése és kimutatása kissé bizonytalan
·Az édeskömény- és az ánizsolaj nagyon szép
sz ímeakciót adnak: l ml ecetsavanhidridhez hozzá
teszünk egy csepp tc kénsavat, összerázás és oldó ..
dás után egy csepp édeskörnényolajat, arnikor is
mély vörösborszerű színeződés képződik, amely
melegítésre barnaszínű lesz. Az ánizsolaj rnély
kékesvörös színeződést ad, amely melegítve kékesbarnás színű lesz

.·
'

ÁNIZSSAV
Az anetholból nyerjük az ánizssavat, nézzük
meg sajátságait Az ánizssav szerkezetét illetőleg
para-methoxybenzoesav forráspontja 280, olvadás..
pontja pedig !85 fokon van. A benzoesav és a szali-.
cilsav mellett a legrégebben ismert szerves savak
egyike. Ennek okátabbim láthatjuk, hogy az ánizsolajból (l ott), ebből a természetben könnyen nyerhető nyersanyagból, már régen előállították és
megvizsgálták sajátságait. 1839.. ben állította elő .
Cahours, mégpedig az ánizsolaj oxidációja révén.
Egyideig a szalicilsav származékának tartották,
1863-ban Saytzew mutatta ki, hogy jódhidrogénnel
melegítve, egy a szalicilsavtól eltérő, de avval
izomer savat ad, később ismerték csak fel, hogy a
jódhidrogénes kezelés után a visszamaradt sav a
para-oxibenzoesav Szerkezetét lebontással később
Kolbe tisztázta, amikor arr a a tényre támaszkodott, hogy barittal rnelegítve anizol. (L később) és
széndioxid képződik. Ebből szerkezetét Kolbe
metoxibenzoesavnak tartotta, csak 1867-ben tisztázta végleg Ladenburg, arnikor a parao>trm:nzuesav metileszterét előállította, az esztert elszappanosította és megssavanyítás után a kiesett savat
megvizsgálta és megállapította, hogy - az ~z
ánizssav. újabban a Grígnard-féle reakcióval rs
felépítették, mégpedig parabrómanitolból az is-'
rnert Grignard-szintézissel (rnagnéziurnvegyületen.
keresztül).
OCH,

/"'

l"'/o
l
C(
OH
Ánizssav

_

A parabrómanizol, abszolút éteres oldatban
fémes magnéziummal reagál, képződik az ismert
addiciós vegyület Ha a magnézium feloldása után
az oldatha teljesen száraz széndioxidot vezetünk
be, majd a vegyületet sósavval elbontju~, úgy
ánizssavat nyerünk. Az ánizssav általában az oxibenzoesavak metilesztereivel izomer, így a szalicil
savas m.etileszterrel is . Az ánizssavat nagyban
még may ~z anethol oxidációja útján állítják elő .
Nem szukseges azonban ehhez az anetholt tisztán
előállítani, hanern elegendő, ha a je(entős rnennyiségű anetholt tartalmazó illóolajokat, rnint az
ánizs-, édeskömény-, tárkony', carajura- stb . o[a..
jokat oxidál juk. Természetesen az ánizsalkohol és
az ánizsaldehid is már enyhe oxidációra ánizssavat
ad, továbbá a par akrezol metjléter is oxidálva
ánizssavat ad Az ánizssav egyszerűen elöállítható
arnennyiben egy rész árüzsolajhoz a következő 50
fokra felmelegített oldatot engedjük hozza: 5 rész
káliurnbikromátot feloldunk 20 rész vízben, az oldódás után hozzáteszünk 10 rész tömény kénsavat.
A kénsavas-káliumbikromátos oldat hozzáadása után heves reakció áll be, a krórnsav vörös
színe pillanatok alatt zöldszínű lesz (jeléü! annak,
hogy a, 6 vegyé~tékű króm, három vegyértékűvé
redukalodott, rnrkozben az anetholt oxidálta). A
heves reakció Iezajlása után sötét olajos tömeg rna-·
rad vrssza, melyből lehútésre az ánizssav kiválik
Arnmó?i~ban oldva a .. krórnvegyüldektől megszabadrtJuk, az ammonras oldatot sósavval megsavanyítva, az ánizssav fehér vagy sárgás túalakú
kristályok alakjában kiesik. A nyers savat vagy átkristályosítjuk, -..:agy inkább kevés híg lúgban ismét feloldva megsavanyít juk, arnikor is az ánizssav
kiválik Ugyanis az ánizssav hid~g vízben alig, meleg vízben is csak gyengén oldódik, míg alkáliák és
alkáli földfémekkel kepzett sói vízben oldódnak,
a nehézférnekkel már vízben nehezen vagy egészen
oldhatatlan sókat alkotnak, melyek azonban mind
szépen kristályosodnak Az anethol, híg salétromsa.vv.al oxidálva, rnint említettük, ánizsaldehiddé,
tomeny salétromsavval pedig ni tr oánizssavvá lesz
?nnek. .előállítását a, egY, rész ánizs-, vagy
e?eskome~yolaJat trz rész törnény (!4 fajsulyu) saletrornsavban feloldunk, a tömény oldatból víz hozzáadására a nyert nitroánizssav kiválik
Ezt leszűrjük, arnrnóniában feloldjuk, az arnrnónrumsót többször átkristályosítjuk, majd rnegsava~yít~a a nitroánizssav kiistályosan kiesik, nagy
halvanysarga, !87 fokon olvadó és bomlatlanul
szubiirnáló kristályok alakjában. Hideg vízben
alig, forró vízben jobban, rneleg, fonó alkoholban jól oldódik és így át is kristályosítható. Alkálisói jól kristályosodnak, alkáliföldfémsói fehér, vízben oldhatatlan csapadékot alkotnak.
A nitroánizssav esztereit is előállították, rnetilesztere sárga, 100 fokon olvadó lernezekből áll,
etilesztere pedig 98 fokon olvadó szép, fényes táblakat al)wt. A nitroánizssava t tömény salétromsavval tovább reagáitatva dinitroánizssavat kapunk,
ha pedig a nitroánizssavat alkoholos ammóniumszulfiddel redukál juk, úgy amidoánizssavat kapunk,
mely 180 fpkon olvadó, alkoholban jól oldódó,
vastag hasábokban kristályosodik. Ha az ánizs-

savat füstölgő kénsavval kezeljük, úgy szulfoánrzssavat kapunk. Az ánizssav természetesen alkoholokkal így rnetil- és etilalkohollal esztereket, a
rnetileszter C,H,O, CH, fehér fénylő lemezeket al,
kat, amelyek 46 fokon olvadnak és 255 fokon forr ..
nak Az ánizssav esztereinél is megtaláljuk azt a sza..
bályt, hogy a rnetileszter közönséges hőmér.séÍde
ten kristályos vegyület, míg az etileszter folyadék .
Az anrzssavnak éppen könnyü hozzáférhetősége
rnratt nagyon sok szánnazéka ismeretes Krom-,
brorn .. , jód-, fluor-ánizssav is isrneietesek, továbbá
ezek eszterei, sói stb.
Az ánizsaldehid par a-meto)\idbenzaldehid 248
fokon fQrró folyadék, melynek fajsúlyal 123-1130
Cahours fedezte feL Előállítására ánizs- vagy édesköményolajból indulunk ki : 2 literes lombikba
200 g káliumbikromát, 850 g víz és 300 g törnény
kénsav !ehült elegyéhez (az ánizssav előállításánál
meleg krömsavat használunk !) 100 g ánizs- vagy
édesköményolajat teszünk hozzá és állandóan rázogatjuk A reakció befejeztével kb.. 2 liter vízbe
öntjük, a lombik aljában lévő olajról az elreagált
folyadékot elöntjük, majd vízgőzlepárlásnak vetjük
alá . A párlat két részre válik el, az aljában úszik
az ánizsdelhidet tartalmazó olaj, a yizet lehetőség
szerint az olajról leöntjük, majd az olajat 50%-os
vizes nátriurnbiszulfit oldattal kirázzuk Amikoris
ru int aldehid,"kristályos addíciós vegyületet alkot, ezt
OC H 3
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Ánizsaldehid

leprésel jük, majd híg szádavagy híg kénsav oldattal
elbontjuk, az ánizsaldehidet lefejtjük, megszáritjuk és újbóllepároljuk A parfőmériában kiterjedten
használják aybepine néven. Tekintve, hogy a partőrnériában r\agyon keresik, ezért az. ánizsolajon
kívül rnáskep is előállítják, még pedig para-krezolból, továbbá a para-oxibenzaldehidből nretilálással.
A parfőmériában narancsolajokkal együtt alkalmazzák, különösen az 01gona-, akác·, jácint-,
széna-, 01 chrdea-, tougere-illatok elóállítására. Szappanok3t il illatosítanak vele, megvan azonban az
a hátránya, hogy az ánizsaldéhrd a szappan felületén hamar elveszti illatát, a szappan belsejeben
azonban jól tartja. Tekintve, hogy a levegőn könynyerr oxidálódbatik ánizssavvá, ezért jól záró,
lehető l·' g teljesen megtöltött bar na üvegekben kell
eltartani. A partőrnériában kristályos fnizsaldehid
is használatos, ez az ánizsaldehidnek egy közelebbről nem ismer t, titokban tartott addíciós vegyülete. 'Az ánizsaldehid, akárcsak a benzaldehid, ciánkaliummal ánizoin és hidroanizoin, továbbá desoxianizoin, stb. vegyületet alkot, amelyek analó-..
gak a benzaldehidnél ismeretes benzoin, hidraben· zain stb vegyületekkeL
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ÁN IZSA L KOHOL
Az ániZ$alkoholt,
amely par a-methoxibenzilalkohol a

parfőmeriában

CH 30/4/C, H 4( l )CH, OH
kiterjedten használják a mimöza- és az orgona!llatok elbállftásár a, 45 fokon olvadó, 259
fokon fonó, fehér krrstályos vegyiilet Elöállítása · szempontjából az egyrk reakció azer t
érdekes, mert analáz a benzaldehidnél ismeretes
reakcióval, ugyanis Canizaro 1853-ban fedezte fel,
ha benzaldehidet alkoholos kálival kezel, úgy
benzoesavas kálium és benzilalkohol képződik
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Vezérfonal a gyakorlati gyógyszerészet oktatásához
A másik módja a kedvezőbb felszívódási viszonyok megteremtésének, mely már gyakorlati
alkalmazást is talál, az, amikor a gyógyszerbevitel
az eddig használt testhőmérsékletnél olvadó, olajos
alapanyag helyett, egy vízben, illetőleg a szövetnedvben jol óldódó alapanyaggal történik Ilyen
alapanyag a polimerizált etilénoxid (Postonal,
Suvax stb.. néven vannak forgalomban) és egyéb
cukorszerű vegyületek. Ezek az anyagok nem
tekinthetők a kakaovaj pótszerének. Az ilyen
anyagokkal készülő végbélkúpok újtípusú gyógyszeralakok, melyek farmakodinamikai szempontból is lényegesen eltérnek az olajos fázisú végbélkúpoktól, csak az alkalmazási területük azonos

A másik hidrajll-kolloid tipusú végbélkúpalapanyag a -szappanos glicerin, mely kizárólag a
végbél kiürítése céljából nyer helyi alkalmazást
A végbélkúpok alapanyagául újaqban olyan
szintetikus anyagok is - mint azt már fentebb ·
említettük - ter a piás alkalmazást nyertek, melyek vízben és a szövetnedvekben jól oldódnak
Ilyen vízben jól oldódó alapanyag pL a polimerizált etilénoxid, - melynek gyártása ötéves népgazdasági tervünkben is szerepel, - a végbélben
oldódva, a vele bevitt hatóanyag felszívódása
azonnal megindul, ezáltal gyorsabb és magasabb
hatáseffektussal alkalmazható

A végbélkúpok készitése
Tekintet nélkül arra, hogy a már elmondottak
figyelembevételével, milyen alapanyaggal és milyen
A végbélkúpoknál a gyógyszerhatás kifejlő technikai módszerrel készítjük a végb.élkripokat,
dését befolyásoló tényezők közül az alapanyag a hatoanyagat legfinomabb poJrá dörzsölve, kérdése fontos szerepet játszik
ha kistömegű és oldódik, pár csepp közömbös
Ezen gyógyszeralaknak a gyógyszeresterá- oldószerben való oldással diszpergáljuk, mielőtt
piába történt bevezetése óta az olajos típúsu alap- azt az. alapanyagban eloszlatn án)<.
anyagok közül a legfontosabb alapanyaga a kakaóA végbélkúpok készítése történhet kézzel való
vaj, mely szilárd halmazállapotú, 35C 0-on olvadó alakitással, formába préseléssel, esetleg részben
természetes triglyó:rid. A végbélkúpok appli- préseléssel (buzsi-prés) és az igy kapott rudak
kációjához szükséges szilárdsága és az emberi test kézzel alakításával, megolvasztása után, a hatóhőmérséklete alatti éles olvadáspontjamiatt végbélanyagat tartalmazó alapanyagok fémformába önkúpok készítésére kiválóan alkalmas ..Az említett tésével A Buzsi-préssel kinyomott vagy kézzelkedvező tulajdonságokkal más természetes zsirasodort kakaóvajas végbélkúpok anyagának aladék nem rendelkezik
kításahoz szükséges plaszticitás biztosításár a köA kakaóvaj mellett, olajtípusú alapanyagként zömbös lágyító anyagat alkalmazunk A ricinma palmitinsav glícerinesztere, a hidrogenizált napr a- olaj erre a célra nem alkalmas, mert a végbélre
forgó és csukamájolaj, továbbá természetes zsírok izgatólag hat. A lágyítóanyag megválasztásánál
(sebum, cer a, ceresin, stearin stb.) keverékei szal- figyelembe kell venni azt is, hogy az alkalmazott
gálnak Mindezek az alapanyagok a kakaovajhoz lágyítóanyag a kakaovaj olvadáspontját ne emelje
csak hasonló, de vele nem egyező fizikai tulajdon- A lanolin, melyet gyakran alkalmaznak erre a célra
ságokkal rendelkeznek Meg . kell jegyezni, hogy azért nem álkalmas, mert olvadáspontja 50° korül
ezen alapanyagok hasznalhatós;íganak elbírálása- van. A lanolin használatát különösen digitáliszhoz nem elegendő a kakaóvajra jellemző fizikai kúpok készítesénél azért is kerülni kell, mert ~
állat1dók azonosságának megállapítása. Hasonló, bár erre vonatkozólag konkrét megállapítások
vagy megegyező fizikai állandók mellett is lényeges még nem történtek - feltételezhető, hogy a lanolin
különbség állhat fenn ezeknél az alapanyagoknál szabad koleszterinje a 'digitálisz digitonin nevd,
a testhőmersékletén in vivo tanusított magatar- az aktív anyagok oldhatóságát elősegítő szaponintásuk, farmakotechnikai felhasználhatóságuk, és ját leköti és kevesebb hatóanyag szívódik fel
Ügyelni kell arra is, hogy a szükségesnél több
végül a végbéibe nehézségek nélkül történő applf·
kációjuk tekintetében. Az említett alapanyagok lágyítóanyagat ne alkalmazzunk, mert ezzel a
használatát, a felsorolt, terapiás szempontból is kész kúp a végbéibe történő bevezetéshez szükértékes sajátságok bármelyikének hiánvit esetén, séges szilárdságát elveszíti Lágyita anyagként
legcélszerűbb kevés vazelint használni.
csak a szükségszerűség indokolja
Míg a hideg úton történő végbélkupkészítés
A végbélkúpok alapanyagaként, bár egyre ritkábban, a zselatinos glicerin is has~Cnálatos. Mivel kellő gyakorlat birtokában a már említett szemmaga az alapanyag a végbél reflektorikus izga- pontok figyelembevételével, nem okoz különösebb
tásával székelési ingert képes kiválasztani, ezért nehézsége!, addig a meleg úton, formábaöntés
gyógyszerbevitelre nem alkalmas Hátránya ezen- útján történő készítési mód, mivel maga. az eljárás több hibaforrás eredője lehet, a többi el·
kívül az, hogy a hidrofil kolloid zselatin a szövetjár
áss al szerpben nagyobb körültekintés!, gondosnedvekben szegény végbélben csupán megduzzad,
oldódni azonban nem képes, s így az általa bevitt ságot és nem utolsósorban több gyakorlatot is
gyDgyszer csak lassan, diffúzió útján kerül fel- igényel.
A végbélkúpoknak melegen, formábaöntéssei
szívódásra Maga a zselatin, mint nagymolekulájú
történő
készítési módja a pátanyagok kényszerű
kolloid nehezen szívódik fel.
A végbélkúpok alapanyaga.
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a Gyógyszerész-Titkárság
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Anizol

Az anizol
a fenól, a karbolsav metilétere C,H,OCH 3 152 fokon fonó, 0.991- fajsúlyú folyadék, amely nevét
on!1an kapta, h~gy az. ánizssav barittal melegírve,
szensav lebasadas kozben anrzol, fenaimetiléter
lesz, mely innen nyerte az ánizssavval való kaocsolata révén az anizol nevet is Az anizolt a ;nos!
· elmúlt világháborúban is kiterjedleü liasználták,
mert a ruhatetvek elpusztítására ldválóan alkalmas
Míg a fenol, a karbolsav, mint ismeretes, jelleg··
zetes, átható, förtelmesszagú, mérges, maró folyadék, addig a fenolhidroxid metilálásával keletkező
anizol, . nem mérges, kelletÍ1es illa fú és emellett
mégis r uhatetvekre pusztító sajátságú vegyület.
Az anizolt óriási arányokban gyártották, mégpedig
fenolból Ha a fenolt feloldjuk a számított mennyiségű nátronlúgban és hozzátesszük a számított
mennyiségű dimetilszulfátot, úgy simán, pe i cek
alatt anizolla alakul át Az anizolt a tetvek elloni
~üzdelmen kívül a parfőmériában is használják
sajátságos kellemes illata miatt, amely kimondottan a világítógáz sz agár a emlékeztető, A szap-
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panok illatosításánál is nagyon kedvelik, mert a
szappanlúgosság hatására sem változtatja el szf.
nét, továbbá illatát sem veszti el.
S Zeisei figyelte meg, hogy a fenoléterek L68
fajsúlyú jódhidrogénsavval melegítve elbomlanak
mégpedig úgy, hogy a fenol szabaddá válik, eköz:
ben alkil-, illetve ariljodid képződik, amely azután
alkoholos ezüstnitrátba vezetve ezüstjedid képződése közben elbomlik Igy az anizol jódhidrogenriel hevítve fenolt, karboisavat és metiljodidot
ad. A metiljodid pedig alkoholos ezüstnitráttal
Pzüstjodid és nitrometán keletkezése közben reagál.
!00 rész ezüstjodid 13.2067 g metoxilt OCH3 -at
Jelez.
C,H 5 O. CH 3 + JH = C,H,OH + CH,J
CH,J
AgNO, = AgJ
CH,NO,

Nagyjelentőségú kezdeményezésről adhatunk
számot a gyógyszertári dolgozóknak.
Az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet Gyógyszerész Titkársága május !5-én értekezletet hívott
össze, amelyen megalakult a Termelési és Szervező
bizottság. Ennek a kezdeményezésnek az a célja,
hogy a gyógyszertári dolgozókat szervezetten fogja.
össze a szociálizmus építésének érdekében, megkeresse a szakma szúk keresztmdszeteit, fölfedje
az eddigi hiányosságokat és a gyógyszertári munkát arra a szinvonalra emelje, amelyet hivatásánál
fogva megérdemel és amelyet a szacialista társadalmi rend megkövetel tőle Ennek a bittJttságnak
a feladata lesz a középkáder-nevelés, a szakmai
képzés és a szakmai továbbképzés munkájának
megsegítése, a gyógyszertári munka észszerűsítése,
az újítások felszínre hozása, a munkamódszerátadás megszervezése és azoknak a versenyformáknak a kiszélesítése, amelyek a gyógyszertári mun.
kában megvalósíthaták Első feladata lesz a Bizottságnak, hogy ennél a munkájánál a >>Gyógyszerész<<
hasábjait igénybe vegye és jó szervező munkával
elérje, hogy a >>Gyógyszerész<< minden gyógyszertári
dolgozó kezébe el is jusson. Ez a bizottság harcot ·
hirdet minden ellen, anli a szakmában elavult és a
fejlődésnek korlátokat szab.. Elsősorban harcra
kél a szakmai maradiság ellen, de harcot hirdet
az elavult jogszabályok ellen is, amelyek sok esetben a fejlődésnek bilincseivé váltak és megakadályozzák egy-egy egészséges kezdeményezésnek a
gyakorlatba való átvitelét .
A Bizottság jó munkájához szükség van arra,
hogy a gyógyszertári dolgozók Összesége együttműködéssei és tanáccsal segitse a Bizottságo!. .
Ezért már most a munkaterv összeállításának idő
szakában is arra kérik az összes szaktársakat,
hogy javaslataikkal, ötleteikkel forduljanak az
Orvos- Egészségügyi Szakszervezet Gyógyszer ész
Titkárságához, amely azokat a Bizottsághoz toválJ.
b~a.
·
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használata eselén azért kerül előtérbe, mert a pátanyagok nagyrésze annak ellenére, hogy fizikai
állandóik a kakaóvajéhez közel állanak, kézzel
nehezen vagy egyáltalában nem gyúrh,atók és
formába sem préselhetők A gyúrás által ugyanis
szilárd, konzisztenciájukat alkotó kristályos struktúrájukat elveszitik, meglágyulnak, kenőcsszerűek
Jesznek
JIUután a formábaöntést az alapanyag kellő
hőmérsékletre való felmelegítese előzi meg, ez a
múvelet több hiba okozója lehet Az alapanyag
túlhevítése egyrészt a hőérzékeny hatóanyag, mint
például az Adrenalin, bomlását okozhatja, másrész'! az esetleg jelenlévő alacsonyabb olvadáspontú hatóanyagnak, amilyen például a Phenochinol, megalvadását vonja maga után, További
rendellenességek ebből kifolyólag abban rnutatkoznak, hogy a túlhevített anyag a formában aránytalanul nehezebben szilárdul meg, mert ilyen áBapotban formábaöntve, az a kontrakciós folyamat,
rnelynek eredményeképpen a rnegszilárduló anyag
a forma falától elválik, nehezen vagy egyáltalában
nem következik be, és odatapadván a forma falához, onnan nem, vagy csak nehezen szedhető ki
Az ilyen túlhevített áBapotban történő formázásnak további nem kívánatos következménye az,
hogy a hatóanyag ilyenkor a kLipalakú test hegyében ülepedik Je, me ly külső behatásr a vagy behelyezéskor könnyen letörik és következésképpen
hatóanyag nélkül vagy csökkent hatóanyagtartalommal kerül a végbélbe.
Az anyag megolvasztásánál alkalmazott óvatossági rendszabályok, némi gyakorlattal párosulva,
elkerülhetővé teszik ezeket a hibákaL Az állandó
kevergetés közben történő olvasztásnál a hőmér
séklet nem haladhatja meg a massza olvadáspontját A formábaöntésre legalkahnasabb idő
opont a kristályosodási pont körüli hőmérséklet,
rnely állapotnak Játható jellen12ője az, hogy az
anyag sűrűn folyó és az atmerreli halmazállapot
megtöit színét mutatja, ugyanakkor a benne
foglalt hatóanyag lebegő helyzetben lévén, annak
egyenletes adagolása biztositva van Ha az anyagat
ilyen állapotban öntjük lehűtött formába, gyorsan
megszilárdul és núnden tekintetben kifogástalan
készítményt nyerünk A kLip megszilárdulásának
biztos jele az, ha a beöntölt kúpnak a beöntő
nyílásnál szabadon maradt felülete enyhe ujjnyomásra besüpped. Mellőzhető, sőt sok esetben
kifogásolható, a fémformának. abból a célból történő előzetes kikenése, hogy a megszilárdult kúpok
könnyen kivehetők legyenek Különösen kifogásolható szappan-szesznek e célr a történő alkalmazása,
rnert az a végbél nyálkahiutyájára gyakorolt izgató
hatása következtében a kúp időelőtti kiürülését
· eredményezbelL Ez a múvelet egyébként - rnint
sok más praktikus, de biológiai szempontból kifogásolható fogás - helytelen hagyományként
maradt meg a gyakorlatban,
A zselatin-glicerinkúpok csak melegen, formábaöntéssei készíthetök el. Alapanyaguk: 2 rész
zsel?tin, 4 rész víz és 10 rész glicerin. Célszerű
a zselatin!, ha elegendő idő áll rendelkezésre, a
vízzel J,-2 órán át duzzasztani és utána az előírt
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glicerinnel gőz-. vagy vízfürdőn összeolvasztva
formábaönteni
A hatóanyagokat a zselatin-glicerin masszába,
a kakaóvajkúpok keszítésénél leírt módon (ha lehet
oldva, ha nagytömegű és oldhatatlan, fínoman
eldörzsölve), az alapanyag kis részletével eldör·,
zsölve, a leülepedés veszélyének elkerülése végett
már langyos masszához adjuk A fémformákat
itt a beöntés előtt kenjük be vékonyarr paraifinum
liquidummal. A kész zselatin-glicerines kúpokat,
a párolgással járó vízveszteség megakadályozása
céljából, mely oldhatóságuk rovására megy, célszerű paraffinozott papirosba csamagoini és a
penészesedés veszélye miatt konzerválni
A szappanos glicerinkúpok szintén csak rrielegen, formábaöntéssel, egyéb hatóanyag ohozzá·
adása nélkül készülnek Mint helyileg izgató szerek,
csupán a végbél kiürítésére szalgálnak
A végbélkúpok alapanyagaként újabban alkalmazott vízben oldódó szintetikus anyagokból
(polimerizalt etilénoxid), csak préseléssel vagy
melegen történő formábaöntésseJ készíthelők á
végbélkúpok
A végbélkúp általában egyenletesen vékonyodó tompavégű kúp, torpedó· vagy lövegalakú .
A kakaóvajjál készült kúpok a fennálló korlátozó rendelkezéseknek megfelelően l 0-1 5 g
súlyúak Jegyenek (a pótszerekre ez nem vonatkozik!) . Olyan esetekben azonban, mikor a hatóanyag tömege aránylag nagy, a terapiils cél érdekében, a hatóanyaggal legalább azonos mennyiségű
kakaóvajal célszerű alkalmaznL

a

A méfzgolyók (Olobuli vagina/es),
A hüvely rossz felszívódási felület Az itt
alkalmazott gyógyszerek többnyire csak helyi
hatás kifejtésére alkalmasak (gyulladás, vagy fluorcsökkentő, fogamzást gátló fertőtlenítő hatás)
A méhgolyók alapanyagaként a végbélkúpoknál leírt zsíros alapanyagok és a zselatin-glicerin
szerepel Mindaz, ami a végbélkúpok technológiá·,
jára vonatkozik, a méhgolyók készítésénél is alkalmazást nyer. Ugyanúgy fennállnak a kakaqvajjal
készült méhgolyók súlyára vonatkozó, végbélkúpok tárgyalásánál emlitett korlátozó rendelkezések is.
A' méhgolyók rendszerint golyó (globulus),
rnindkét végén legömbölyített henger (globuli
longiformes), nyelv (linguafqnnis) vagy tojás (ovulum) alakúak Ha az orvos másképpen nem rendelkezik, a, golyoformát készítjük A méhgolyók
súlya általában 2-5 g, de ennél nagyobb súlyú
globulusok is alkalmazást nyernek (a Fo-No Globuli ichthyoli c,. vénymintájában 10 g-os szerepel),
A zselatin-glicerin alapanyaggal készülő go:
lyók fémformába történő öntésénél, miul:án a
beöntő-nyílás a sűrúnfolyó alapanyag beöntésekor
könnyen elzáródik, célszerű a formát előmelegíteni,
majd beöntés után hűteni 'Ajánlatos a fémfor·,
mákat beöntés előtt folyékony. paraffinnal vékonyarr bevonni
A zselatin-glicerin alapanyag savak és savanyú
sók hatására, különösen melegítésre, hidrolizist

sz~nved,

és il)'e~kor zselatináló képességél elveszJ!ve nem szrlard.~l meg. Ezért savanyú hatóan)'agokkal nem aJaniatos hosszabb ideig melegítem
,A zselatin-glicerin globulusokat par affinozott
p~p}rosba csom_agolva, , vagy még célszerűbb jól
zaro p~rafadugoval ella~ot~ szélesszájú üvegben
krszolgaltatm, mert az alJas kozbe-n bekövetkező
vízveszteség oldhatóságukat, így felszívódáwkat
is kétségessé teszL

A pálcikák (Baci !li, Styco).
A hrigycsőben, vaginában és cervixben továbbá s~bcsatornákban alk~lmazásra kerülő 'pálcrkaalaku, 2-5 mm vastagságú és 3-10 cm
hosszú gyógyszer alakok,
o
Többnyire csak hefyi hatás kifejtésére alkalmazzák
,
·
·
Készít~s~k a vég~élkúpok és méhgolyók alápanyagarn kr;rul a hatoanyag gumi arabicum porával vagy mas kons!Jtuenssel készült keverékének
vízzel, vagy vizes glicerinnel történő összegyúrá·
sával és alakításával történik
• Készítésük a ritka receptúrai múveletek közé
ta~tozik, de a kisz~relt gyári készitmények között
el~g, gyakra~ , talalkozunk
ilyenekkel (Bisterilpalcrka Pwrcrllm plomb, Carhovagan-pálcika stb.}
Kenőesők

Unguenta
. A kenöcsök külsdleges ha"sználatra szolgáló
gyogyszeralakok. Szabahőmérsékleten se,rtészsírhoz
hasonló lágy állományúak, melegítéskor rendszen~! •m~golvadnak, olvadáspontjuk kissé a test
homers~klete felett van K~nőcsjellegüket alapanyaguk adJa ll! eg_, erre a célra rendszerint zsírosolaj okat, drsznozsnt, vraszt, ~yapjúzsírt, cetfaggyüt,
va~ehnt, par affmt, szappan okat, tapaszokat, glicermt, valamint mesterségesen előállított zsírállo, mány~ .anyag? kat, illetve ezeknek egynem ú elegyeit
hasznaljuk Neh a az alapanyagok mint hatóanyagok
rs szerepelhetnek, többnyire azonban a kenőcs
alapanyaga egyenletes eloszlásban szilárd vagy fo,.
lyékony hatóanyagokat tartalmaz

A kenöcsök terápiás alkalmazása .
Az eg.és~~éges bőr is igényel bizonyos ápolást,
hogy ~ szeltol, porto!, nedvességtől éS egyéb káros
beha~asoktól megvédjük és ezáltal üdesége és rugalmassaga ,megmaradJon Az erre a célra használatos
ugynevezett fedő-kenöcsök csak ritkán tartalmaznak hatóanyaga!, a kenőcstől várt hatást rendszerint a kenőcs alapanyaga fejti ki. Ide tartoznak
a különbö,ző célt szolgáló kozmetikai krémek, úgymmt fedo-, masszázs-, a bőr eredeti zsírosságát
,pótló krémek stb,
Ar~a a célra; hogy v~I~fl!ilyen gyógyszeranyagot a tapcsatorna megkerulesevel a szervezetbe juttassunk,k~nőcsöket is alkalmazhatunk Egyes gyógyszerel<, mmt pl. a jód, higany, hormának stb.
kenőcsalapanyagba ágyazva egészséges bőrfelü
letről is felszívódnak. A felszívódás nemcsak a bőr
felszívódö képességétől, a bőrfelület nagyságától,

a dörzsölés által lokálisan megnövekedett vérfügg, hanem a felszívódás! nagyban elő
segr!J a helyesen megválasztott kenőcsalapanyag is
afl!elynek segítségével a szükséges hatóanyag a bő;
melyebb rétegeibe, innen pedig a vérkeringésbe jut
A~. rlyen kenőcsöket reszorpciós v pelletrá/ó kenőcsaknek nevezzük.
·
.
. Gyógyítás céljára bizonyos esetekben olyan
anyagokat tartalmazó kenőcsöket is hasznftlnak
amelyek a bőrfelületen maró, izgató, iBetve ker a~
toht!kus hatást fejtenek ki és ezáltal a kenőcs
tulaJdonképpeni hatóanyaga a felpuhult bőrfelü
Jeten keresztül rnélyebbre hatolhat (pL kén) . Ezeket
keralalitikus kenőcsöknek nevezzük s rendszerint
kálium karbonátot, szalicilsavat, rezorcin!, káliszappan! stb. tartalmaznak Ide sorolhatjuk a bőr
vörösséget kiváltó és hólyaghúzó kenőcsöket is,
amelyeke! reumás bántalmak, valamint mélyen
fekvo, nyalkabártyák gyulladásától keletkezett izzadmanyok gyorsabb felszívódása végett alkalmaznak
Bőrfelületi fájdalrnak enyhítésére használják
a hűsitő~enőcsöket, ezek több vagy kevesebb vízmennyrs~get .tartalmaznak és a párakötést híva, tottak potolnL Az rlyen kenőcshöz kevert víz a test
J;őrné~séklet~től foko~atosan elpárolog, hőt von el
es ez,altal hu~rto hata~t feJt ki. A víz elpárolgása
folyta~ az eprderrn~sz rs felpuhul és az ilyen kenő
csokhoz kevert hatoanyagok könnyebben felszívód~ak A hű~ítőkenőcsökhöz kevert alumínium- vagy
alomsok hrg vrzes oldataia bőr gyulladasát csökke~t~k a~~al!, hog)' a?s!t!i~gen~ hatá:t is fejtenek ki
H.utokenocsok keszrtesenel celszeru olyan ernulgatort tartalmazó kenőcsalapanyagokat használni
amelyekből a víz kiválása gyorsan bekövetkezik:
, Megsérült, sebes ~agy fekélyes bőr gyógyítilsara legjobban a kerracsok felelnek mea0 rnivel a
l1~t'oanya~okat ~, se.b felületén rögzítik. ' Az ilyen
celt szolgalo kerracsok rendszerint olyan anyagokat
tart~h~~znak, amelyek a sebből folyó váladékot
felszr':Jak,, a sebet kiszárítják, meg.indítják a heggesedest es ezaltal a s~b gyógyulását elősegítik
Ide so~o!ha!Juk a pasztakat is, amelyek nagyobb
mennyrse&ben tartalmaznak sebszárító porokat
A_Ikalmaza~uk r:endszermt vastagabb rétegben törten~k,OIYfl!,odon., hogy a kenőesőt gézdarabra kenve,
,
a seru~ borfeluletre helyezzük.
ker!ngéstől

A kenöcsök tip u sai.
Figyelembevéve a hatóanyagnak a kenőcs
alapanyagban való elosztását, a kenőcsöket három
cs?portra, os,zthatjuk: oldatos, szuszpenziós és emul-

zws kenocsokre
Az oldatos kenőcsöknél a hatóanyag az alapanyagban van oldva (kámfor, rnentol stb.).
A szuszpenzros vagy triturációs kenőcsöknél az
oldhatatlan hatóanyag fínom por alakjában egyen·
letesen v_an. az ala~anyagba~ elosztva (cinkoxi d,
talkum, bazrsos brzmutmtr at, merkuri amidoklorid stb.).
Er;wlzió~, 1endsze;ú kenőcsöknél az egymással
r.en,r ~·e.gyedo alkatteszeket megfelelő emuigátor
segrtEegevel olyan egyensűlyi állapotba hozzuk,
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mas tulajdonsiigú, nagy gondot kell fordítanunk
hogy homogenitásuk hosszabb idő mulva sem vál- A kenőesők alapanyagát rendszetint az orvos szabja
tozik Az emuigátor az alkatrészek egyikét ~ amely meg, a gyógyszerésznek azonqan segítenie kell az
fínoman elosztott részecskék vagy cseppecskék orvosnak abban, hogy a rendelt kenőcsalapanyag
alakjában van jelen- bev?nja és így azoknak egy- tulajdonsiigait ismerve, a legmegfelelőbb kenőesőt
mással való tömörülését megakadályozza. Attól készítse el Elsősorban fontos az, hogy a kenőcs
függően, hogy az emuigátor vízzel elegyíthető-e
alapanyaga közömbös kémhatású legyen Az egészvagy sem, hidrofil- és hidrofób-emulgátorokat kü- séges hőr kémhatása kissé savanyú, nem célszerű
lönböztethetünk meg. Ha az emuigátorok nem víz, tehát a bőr tennészetes kémhatásat megváltozhanem más anyagokkal szemben tanusított ele- tatni, hacsak az orvos a gyorsabb felszívódás érdegyedő képességél vesszük figyelembe, akkor liofilés liofób-emulgátorokról beszélünk Liofil-anyagok- kébn máskép r:em rendelkezik
Állati és növbyi zsiradékok helyte!en tárolás
nak azokat nevezzük, amelyek valamely folyadék
molekuláit, anélkül, hogy velük kémiai reakcióba miatt uakr an megavasodnak, a bennük levő anyalépnének, megkötni képesek A liofób-emuigátorok g JI< bomlása folytá 1 szabad zsírsavtartalmuk megezzel szemben a velük érintkezésben levő folyadék növekszik, kémhatásuk tetát megvá:tozik A ·szamolekuláit nem kötik meg Ennek értelmében tehát bad zsírsavak mellett aldehidek és . ketónok is
az emuigátorok szabják meg, hogy a két egymással ke'etkeznek, a zsiradéK szagát kellemetlenné teszik, '
nem elegyedő folyadék közül melyik lesz a külső de ezenkívül mikroorgaiuzmusok fejlődésére is ·
és melyik a belső fázis. Az emulziós kenőcsöket alkalmas taptalajt szolgáltatnak. Az avas kenőcs
éppenúgy, mint a folyé'kony emulziókat, víz-olaj alapanyagok az egészséges bőrre is károsan hatnak, '
a beteg bőr alsó rétegeiben pedig fokozottabb gyul(V/0) és olaj-víz (O/V) típusúakra osztjuk
Kenőcskészítés szompontjából
legfontosabb ladást idézhetnek elő
( Folytatjuk J
liof<ib- (víz esetében hidrofób-) emuigátorok a következők : koleszterin és egyéb szterinek, szabad
koleszterint vagy koleszterin észtereket tartalmazó
természetes (pL gyapjúzsír) vagy mesterséges kenőcsalapanyagok (pl koleszterines vazelin, eucerin), nagymolekulájú zsíralkoholok (pL cetilalkoHozzászólás a ,.,Vezérfonal
hol) és ezeknek észtereit ·tartalmazó természetes
a gyakorlati gyógyszerészet oktatásához"
vagy mesterséges zsiradékok (viaszol<, cetfaggyú,
e . közleményhez
!anett-viaszol<) . Ezekkel víz-olajban rendszerű emul»A Gyógyszerész« !950 6. sz.-b.an a !33. olziós kenőcsöket készíthetünk
Liofil- (víz esetében hidrofil-) emuigátorok dalon a vezérfonal szerzői a könnyfolyadékkal
olaj-vízben típusú emulziókat adnak Ide tartoznak izotoniás szemcseprek kérdésével foglalkoznak
a következő emuigátorok: nagymolekulájú zsír- A leírils szerint a könnyel izotoniás szemcsepphez
savak alkáliszappanai (stearátok, palmitinátok, szükséges nátriurn .. klorid-mennyiségét az előzőleg
oleátok), szapaminok, zsíralkoholszulfonátok, leci- tárgyalt képlet segítségével lehet kiszámítani, >>de
tin, szaponinok, kolloidálisan oldódó anyagok : o 56° helyett o 80°-t, awz a könnyfolyadék fagyáskeményítő, arabmézga, zselatin, tragakanta, glikopontcsökkenését kell behelyettesíteni<<
gén, metilcelluloze, nyálkák, fehérje-anyagok (kaRégebbi irodalmi adatok valóban -.O 80°-nak
jelölték meg a könny fagyaspontcsökkenését új abb·
zein) stb
Mivel a korszerü kenőcskészítési technika sza- vizsgálatok szerint azonban a könny fagyáspontbályai szerint a hatóanyagokat lehetőleg oldott csökkenése ennél lényegesen kisebb Hitchcock
állapotban visszük a kenő esbe, a gyógyászati kenő U Gen. Physiolog !935 485.) -054°, Krogh
esők nagyrésze emulziós rendszerű. Az alapanyag(Acta Physiolog. Scand !945. 88.) -O 52°, Dale
ként használatos zsír adékok, az ásványi eredetűeket és Husa (J A Ph. A !948. 79 . ) ~-O 56°, Pedersan
kivéve, kisebb mértékben maguk is emuigátorok Bjergaard) Archiv Pharm Chemi !948. 86.) -O 56°vagy pedig alkatrészeik rendelkeznek emulgátor- ban adják rileg a könny fagyáspontcsökkenését
Ennek megfelelőerr a -O 8°-nak megfelelő en fagyástulájdonságokkal
Ami a hatóanyagoknak a bőrön keresztüli fel- pontcsökkenésií l· 4%-os nátriumklor id-9I dat heszívódását illeti, többen kisérletekkel bebizonyítot- lyett a fiziologiás konyhasó-oldatot tekintjük a
ták, hogy a gyógyszerel< felszívódása kenőcsből könnyel izotaníásnak Az ujabb külföldi gyógyoldott állapotban és megelelelő anyaggal emulgálva szerkönyvekj IX. dán, X l svéd) is már -0·52°,
tökéletesebb, mint víz hozzáadása nélkül, csak a ilL --O 56° fagyáspontcsökkenéssei számolva adják
kenőcsalapanyagban szuszpendálva. Leggyorsabb meg előír at aikat E kérdés ir odaimával bővebben .
a felszívódás az Diaj-vízben tipusú kenőcsöknél
Grósszal és Szepesyvel közösen megjelent közlemé;
(Erre vonatkozóan bővebb adatokat 'Holló Mária nyemben foglalkoztam (Gyógyszerésztudornányr
és Novák István, valamint Novák István és Vén
Értesi tő !949 l sz.)
judit a »Gyógyszerész<< !949 20. és !950. 6 számáA szemészeli oldatok izotonlássá tételét az V.
ban találunk )
Magyar Gyógyszerkönyv részére kidolgozott szövegtervben is az elmondottaknak megfelelően dolA kenöcsök alapanyagától megkívánt feltételek
Arra, hogy a kenőcs csak a megkívánt hatást goztam ki
Kedvessy György dr.
fejtse ki és ne legyen a szervezetre nézve ártal-
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Helyi érzéstelenítő szerek sze:rkezeti áttekintése
Ir ta: Végh Antal dr .

f!: szerves sav (karbonsav) olyan organikus
vegyulet,. amelyben karboxil (~·COOH) csoportot
találunk (pL ecetsav: CH 3 • COOH · tejsav ·CH
CH(OH).COOH ; oxalsav: (COOH) 2 'stb). A .kar:
bo:ul-~.yokben a hidroxil (-OH) gyök a karbonil~yokhoz , (=C , O) k_apcsolódik leszármaztathatJUk .~ szensavbol rs ugy, hogy abból egy hidroxil!
veszunk el:

NH 2
l

/\_
j
l
l

l
l

'

"-/

anilin

/OH

/OH

O=C

O=C

O=C

"

""-OH
szénsav

/

"

karboxil-gyök karbaniÍ-gyök

.. ,A karboxil-gyök egyik oxigénje tehát kettős
katessel k~pcsolódik a szénatomhoz, a másik pedig
e~y hrd!ogen-atommal köti össze a szénatornot. Ez a
~rdr9genatom savi jellegű és fémekkel kicserél ve az
rlleto szerves sav sóját kapjuk. (CH, . co .. ON~=
natr. . acet.at). Az egész hydroxil-rész viszont
negatrv-gyokkel helyettesíthető pL a savkloridban, savamrdban . (CH3 .. CO Cl acetilkloríd,
C!"',CO . NH, acetamrd). Az organikus savból tehát
ketféle gyak vezethető le :
• a) sav!_naradék, hq a karboxiiból csak a hidrogent vesszuk el (pl CH 3 CO O-: acetat-gyök)
b). savgyök, ha a karboxiiból a hidroxil!
vesszuk le ~pL CH 3 .. CO-: acetil-gyök)
A karboxil-gyököt (-CO OH vagy csak e szeruen -COOH) feni!gyökkel (~C HJ összek~~
csolva a benzoesav kepletéhez (C,H-COOH) jutunk. A. benzoesav savmaradéka a benzoat-gyök
a savgyoke pedrg a benzoil-gyök
'

1

COOH
l

/'"

l\_/l
benzoesav

CO Ol

/""1
i

COl

/""-

.

l

""-/

benzoat-gyök

1

l

l',/'

benzoH-gyök

..
Amikor. amino-csoportot (-NH 2 ) kapcsolunk
ossze a fenrl-gyokkel, az aminobenzol vaoy közrsr_:rertebb nevén az anilin képlete (C,H 5 ,,N°H 2 ) áll
elottun.k . Egy merész lépéssei gyúrjuk össze az
amim es a benzoesav képletét; vagyis írjunk fel egy
oly~n. benzol-gyű~űt, amelyben egy hidragént az
amrnocsoport, masrk hrdrogént a karboxil-gyök
helyet,tesítL .~zt tudjuk, hogy két gyök a gyűrűben
~gymasho~kepest orto, meta vagy para helyzetben
allhat, ezert háromféle aminobenzoesav lehetséges
Mm~et a továbbiakban a para-állású amino benzoe·
sav erdekel.

COOH
l

NH 2
l

/""'
'-

/"-

l

l

i

l

'' , /

"/

l
COOH

benzoesav

p-aminobenzoesav

. ~aga a p-aminobenzoesav is gyógyszer (a Bvrtarmncsoport egyr!< tagja H'-vitamin néven· pl
a ".'Jitaplex-H«-ban) Bennünket azonban a sze;ves
gyogysze.~ek , s~erkezeti képletei közölt rendezett
>>felfedez~« setank alkalmával, most abból a szempontboi erdekel,-hogy belőle vezethető le szerkezetrlag a helyi ér.zéstelenítő szerek tekintélyes hányada (anesztezrn, novokaiti stb.).
Említ~ttük,. hogy a karboxil hidragénje fémmel ~r cserelve sot ad (pL CH 3 .. COONa=natriumacet.at a CH, . COOH=ecetsavból). Ha a savi hid-·
rogent szerves gyökkel cseréljük ki, a keletkezett
v~gyulet neve : eszter (pL ecetsavból az ecetsavas
etrleszter vagy etilacetát : CH 3 {;0 o . c H-)·
a _ka~boxil hidrogénjé~ek fémme1 helyettesítés~ sÓ:
k~pz~s, org~mkus-gyokkel helyettesítése észterkepzes) Az eszterben a só fémje helyén organikusgyak van
N a~y ál~.alánosságban az észterképzést úgy
kell elkepzelnunk,,hogy a sav és az illető organikusgyaknek r:1egfelelo alkohol vízkilépés mellett egyesu! egymassal Ehhez a- vízhez a hidragént a karboxrl-csoport, a hidroxil! ai alkohol szolgáltatja .

+

(pL CH 3 CO OH
HO~C 2 H,-+
ecetsav
elialkohol
·+ CH, . CO . O C2 H 5
H2 0
etilacetat

+

l

. A p-aminobenzoesav képletében a karboxilos
hrdrogént etilgyökke! helyettesítve a p-aminobenzoesav ... etrleszter~nek a képletéhez jutunk.
Ez a vegyulet a kozrsmert helyi érzéstelenítő, az

F e l ,h ,i v .i u k szaktársainkat, hogy minden
sze:kesztose&:r postát, tudományos közleményeket
Szeke/y jeno címére küldjenek (lll. ker, Zeyk
D_oJ_JJokos-utca 5. Telefon 162-856). Ugyancsak
ke!j~k, hogy >>A Gyógyszerész<< előfizetésére vonatkozo leveletket ne a szerkesztőségbe hanem a
1udo!Oá~y~s Folyóiratkiadó N V-he~ (Szalay-u.
4 ) rranyrtsak.
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Anesztezin. A· propil-észter viszont a Propezin,
míg az izobutil-észter a Cikloform *
NH,

NH,
l

HO

.

CH 2 . N

CH,. NH,

"

C, H,

dietilamin o-etanol

Propezin

"C-OH
/

l

l
/
COO . CH 2 .. CH, . N

opt akt_iv. primer;
2-mehl-butanol

tercier;
2-metil-butanol-2

CH3 CH,

CH, CH 3

"

l

CH,

COO-CH,CH

/

"

CH,

Cikloform

A helyi érzéstelenítő hatás fokozásár a a paminobenzoesavnak komplikáltabb alkoholokkal
képzett észtereit kezdték vizsgálgatni Ebből a
szempontból az olyan amino-alkoholok bizonyultak hasznavehetőknek, melyekben az aminocsoport (-NH 2) hidrogénjeit metil- (-CH 3 ) vagy etil(-C2HJ gyök helyettesítette
Igy, ha az etilalkohol (CH 3 CH,. QH) metilcsoportjában az egyik hidragént amino-csoporttal
(-NH,) helyettesítjük, az etanolamin (másként
kolamin) nevű aminoalkohol képletéhez jutunk
Helyettesítsük most már etil-gyökkel ennek amino
csoportjában a két hidragént s az így kapott
dietilamino-etanollal [(CH 3 CH) 2N. CH,. CH, OH]
észterifikáljuk a p-aminobenzoesavat és eljutunk
annak a bázisnak a képletéhez, amely Gyógyszerkönyvünkben >>Cocainum novum hydrochloricum<<
néven hivatalos, kémiai neve pedig : p-aminebenzoesav dietilaminoetilésztere.
Utóbbi vegyület sósavas sójának számos fantázia neve is van : Merocait, Novocain, Procain,
Ethocain, Syncain stb., bizonyítékául annak, hogy
nünt helyiérzéstelenítő mennyire általánosail elter jed t

A novokain szerkezetileg felfogható olyan
anesztezinnek, amelyben az etilgyök metil-csoportjának egy hidrogénjét a dietil-amine-gyökkel
[-N(C,H,) 2] helyettesítettük
.
Amidőn a továbbiak során az ammaalkohol
részt növelték, csak akkor jutottak használható készítményhez, midőn a szénlánc növelését annak el-ágazásával ellensúlyozták Igy jutottak el a Tutokain képletéhez Itt a p-aminobenzoes.av olyan
propilalkohollal van észterifikálva, amelynek alfa
és beta helyzetű szénatomjain egy-egy hidrogén
metil-gyökkel, a gamma helyzetű szénatomján
pedig dimetilamino- gyökkel (-NjCH 3 / 2) van helyettesítve
HO . CH 2 . CH 2 .. CH 3
propilalkohol

HO CH-CH-CH 2-N j CH,/ 2
l l
CH, CH,
alfa-beta-dimetil-gamma
dimetilamino-propanol

NH,
l

/"
!

l

'---/
CH 3
l '
/
COO.-CH-CH-CH,-N

l l
CH,CH,

"'CH,

rutocain
A C4 H 10 összképletü szénhidrogénnek kétféle vegyület
felel rileg, a bután és izobután, attól függően, hogy benne egyenes-e a s~énlánC 1 illetve nem ágazik-e el
CH 3
CH,
fJ'

"

CH,~CH
"

/

'

"cHz
iZ) bután

dimetil-gamma-dimetilaminopropilalkohol p-aminobenzoesav
észtere

Kissé' jobban szemügyre véve a tut9kainban

/

szereplő aminoalkoholt, elsősorban azt kell meg--

"

állapítanunk, hogy öt szénatomból áll : az öt szénatomos szénhidrogénnek, a pentánnak a szárma·
zéka s mint ilyen a 8 féle amilalkohol közül valamelyik Kíséreljük meg röviden megkeresni, hogy
melyik Pentán (C.H 12 ) háromféle van. Egyenes
szénláncú és kétféle elágazó szénláncú (egyszer
elágazó és kétszer elágazó) Esetünkben az alfa- és

-CH 2-CH

CH,'
i zobutil-gyök

Az izobutil-gyök képletében a szabad vegyértéket az izobután bániielyik mctil-csoportjából (CH,) vehetjük . Ha az
izobután középső szénatomjáról ( mctenil-csoport: -CH=)
vettük volna el a hidrogént, akkor az ú n. tereiér--izobutilgyök képletéhez jutunk i erről máskor

l
CH 2
l
CH 3

CH 3

CH, CH,

"/

novokain (bázis)

l

bután

""-/

CH,. CH 3

"-/

CH

CH 3 CH3

l

/'-

,~

CH, . CH 2 0H

CH2

l

,-CH,-CH

kapcsolódó két metil-gyók ellenere rs, csak az egyszer elágazo lánc, tehat az
izamilalkoholnak megfelelő lánc szerepeL Izoamilalkohol pedig négyféle van.

CH

l"-/l

COO . CH, . CH, . CH,

NH2

CH

b~ta-szénatorhhoz

/'-

Anesztezin

l

CH 2

l

l

l

COO. CH, CH,

ÖH

/

NH,

l" /l

"-/

~H 2

etanolamin (kolamin)

/'-

l l

c, H,

CH, NH,

HO. CH,

l

/"
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"CH
/

CH
l
CHOH

l
CH 2
l
CH, OH

l

CH,

opt inaktiv primer·
2-metil-butanol-4 '

szekunder ;
2-metil-butanol-3

(Az elnevezés magyarázatát lásd lenn.)*
Emeljük csak ki a szekunder izoamilalkohol
képletét és próbáljuk felfogni mint propilalkohol
származékat s e célból írjuk fel más és más
alakban:
·
CH, CH 3

',

CH 3

/

CH

l

CHOH
l
CH 3

CH 3 -CH-CH

l
OH

/

" CH 3

H0-CH -CH -CH 3
l l
.
CH 3 Cfis

A primer alkohol esetében az alkoholos hidroxilt
hordozó szénatom csa:k egy vegyértékkel kapcsolódik széna~omh9z, a s~eku_nder alkoholn-ál két vegyéJtékK'el és a ter··
c1er alkoholnal haram vegyértékkeL Primer alkohol -csoport
(-CH-OH) tehát csak a lánc valamelyik 'végén lehet; sZe-·
k~nde~_al~ohol-csoport (=CHOH) a láncon belül, ahol nincs
ei;;gaz;;s ~s a terct~r alkohol-csoport_ (=C-Of:i) ·épűen az
elagazasnal). A genft nomenklatura szerint az izoamilalkoho}
oiran butan (C 4 H 10 ) származék, amelyben a 2. helyzetű
szenatomon metil-gyök van behelyettesítve . A négy 2-metilbutanolban a néV után megadótt sorszámú szénatom hocdia az
. alkoholos hidroxil!..
·

H,N C-H 4 .. CO-G C, H,

H2 N CH 4 CO 0-C,H,
et i 1-p-_aminobenzoat

p-aminobenzoil-etanol

A >>Kis lssekutz«-ban olvasható elnevezés a
savgyök megjelölést használja. Eszerint a tutokainban ap-aminobenzoesav savgyöke, a p-aminobenzorl-gyok helyettesíti a dimetilamino-metiJbutanol alkoholos hidroxiljának hidrogénjét
A Tutocain összegképletével azonos a Latokain
képlete . Szintén amilalkoholészter, csakhogy a kétszercsep elágazó (tetrametilmetánból levezethető)
pnmer amrlalkohol észtere.
CH 3

CH,

Utóbbi képletből, amelyben a propilalkohol
(HO. CH, CH,CH 3 ) törzsét jelentő szénatomokat vastagabb szedés jelöli, világosan látjuk, hogy
a szekunder amJlalkohol nemcsak a 2-metilbutanol3-mal azonos, de felfogható alfa-beta-dimetilp(opanolrrak is, éppen ezért a tutokain egy dimetilammo-szekunder-rzoamilalkohol észter is.
Ennyi rilindent hallva a tutokainról, kedve
támad valakinek, hogy utána nézzen hatástani
szempontpál is. Felüti a kitűnő »Kis lssekutz«-ot.
(lssek.utz .: Gyógyszerekés gyógyítás 1948..) s abban
(1. kotet 137 o. ) a tutokainnál a p-aminobenzoildimetilaminometil-butanol nevet találja. Megbökken, de nen; les,z igaza, ha núnket szemrehányással
rIlet. Azt mar !atta, hogy a tutokain, melyet előbb
·proprlalkohol (propanol) származéknak ismert meg

*

s amelyről később bebizonyosodott, hogy lényegében. rzoamrlalkohol-észter, felfogható úgyis, mint
butilalkohol (butanol) származék (izoamilalkohol=
r.netrlbutanol) Mindössze azt kifogásolhatja, hogy
eszterek szerkezetét eddig csak úgy magyaráztuk,
hogy a sav hidragénje helyébe lépett az alkil
(organrkus) gyök, vagyis az észtereknél az all<ohol
hidroxilját a savmaradék helyettesíti Felfogható
azonban az észterek szerkezete úgyis, hogy az alkoh_olos }11droxil hidrogénjének helyébe a savgyök
lep . Nezzuk ezt az elnevezést az anesztezin egyszerű
képietén :

HO. CH 2

CH,

"-·/
c
/"-

CH 3

"/

c

/'-

CH,

CH,

CH 3

2-2--dimetil-pr apanal

tetrametilmetán

NH 2

l

/""-

l

!

l

i

"-/

CH 3

l

l

COO--CH 2 -C-CH 2 -N

/"-3 CH 3
CH

/

CH3

"

CH 3

Larokain
P-aminobenzoil - dimetilamino - 2-2 - dimetilpropanol

A kokainnal egyenlő erős érzéstelenítő Punthesin
ugyancsak ebbe a csoportba tartozik. Azonban 6
szénatomot tartalmaz benne az eszterifikáll aminoalkohol Elnevezésének megértéséhez egy-két képletet mutatunk be :
CH,

"

CH,

CH/
l
CH,

l

CH,
l
COOH
izokapronsav

CH,

"

CH,

CH/

l

CH,

l "

CH-NH 2
!

COOH
alfa-arnino izokap- ronsav, leucin
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CH,

"CH/

CH 3 CH,
NH,",
l
CH

CH 3

/"'

l
CH 2

'
l'

. l

'

<)

CHNH 2

l

l

CH 2

l

CH-N (C,H,),

l

COO --CH,

CH, OH

panthesin N-dietilleucinol
p-ami nobenzoesavas-észter

leucinol

A novokain hatását kb. tízszeresen felülmuló
Pgntocain (Tetracain, amethocain stb) ké~letében
a novokainhoz képest az a lényeges valtozas, hogy
benzolgyűrűhöz kapcsolódó amino-csoport egyik
hidrogénjét butil-gyök* helyettesít': . Ezzel sze~
ben a Pantocainban az ammoetilalkohol amm
csoportjának két hidrogénjét metil-csopor~okpótol
ják (kémiai neve tehát p-butilammo-benzOI!-dtmetiiaminoetanol).

2
Az Apathesin példája azt mutatt~, hogy. a
helyiérzéstelenítő hatás hord_ozója nem ts an~yl!a
a p-aminobenzoesav, rnmt mkabb a rnmdharom
vegyértékével szénhez ~apc~olódó nitro~én (t~r
cier amin) . A benzol-gyuruboi tehát elhagyhattak
a p-állású amino-csopprtot Az ebbe a típusba. t.artozó helyiérzéstelenítők közül kettő érdemelem!Ito:st,
a Stovain (amylocain) és Alypin (amydncam)
Figyeljük meg : mindkettőnél 5 szénatomos az
alkohol, még hozzá tercier izoamil~lkohol ~szterek
A Stovainban egy, az Alypmben ket dtmettlammocsoport található

/"'
l

l

', /

CH,. N (CH 3),

l

l

C0-0-C-CH,-CH,

l

CH 3
Stdvain

dimetilamin o-t er ci er
izoamilaÍkohol

NH--CH,-CH 2-CH,-CH3

benióesavas észtere

l

/"'

/"-

l l

: l

~H 2 N (CH,),

"'(

"'/
l

E:0-0-C-CH,-CH,

COO . CH 2 N (CH 3),

l

Pantocain

CH, . N (CH,)z

p-butilaminobenzoil
-dimetilaminoetanol

diamin másik amin-csoportjának két hidrogénjét
két etilgyök helyettesíti (Ez benne a tercier rész !)
A percain képlete akkor lesz teljes, ha a nitro~énnel
szomszédos szénatomhoz (beta helyzet) oxtgénen
keresztül egy butil-gyököt (l a Pantocain képletét !)
kapcsolunk. (Ez viszont az aromás éter rész vagy
méginkább a ki!'olinéter rész )
COOH
)-O-CH 2-CH=CH 2
4.

i

3.

l

COO CH 2 CH, N (CH 3) 2
Nantocain
p-arhinobenzoil-dimetilaminoetanol

/"'i

l

l l
"'/
l

.

CH=CH--C0-,0-CH 2--CH 2--CH 2-N (C,H,),
Apathesin cinnamil-dietilamino--propanol

Az Apathesin az első olyan helyi érzésteJ.e~ítő
csoportosításunkban, amelyben a benzol-gyururol
hiányzik a p-állású an:ino;~soport, . a benzoesav
helyett fahéjsav esztenftka!Ja a dtetiiammopropanolt

A helyi érzéstelenítő hatás azonban nincs szigortian még csak a tercier amin jelenlétéhez sem
kötve. Példa erre a legegyszerűbb aro.más alkohol,
a benzilalkohol (C, H, CH 2 . OH). (A htdroxtl
benne nem a gyűrűhöz kapcsolódik s ezért ez a
vegyület nem fenoL) Az aromás étereknél még foko,
zottabban észlelhető ez a hatás. (Éterek azok az
organikus vegyüle:ek, ~melyekbe? két org~niku~
gyök egy -O- htdon at kapcsolodtk .egymasho~ ,
pl C,H,--0-C,H, etiléter. Ha legalabb az egytk
gyök benzol-gyúrűs : aromás éterről beszélünk)
Ebbe a csoportba tartozik a Holocain, amely_ a
fenacetin, illetőleg annak alapvegyülete, a fenehdm
egyesítéséből keletkezik
N H - - C-CH 3
NH 2
NH CO . CH,
li
l
l
l

/"'

'·

l

;
l

O C,H,

/

N

l

/"

~utánr ól.

A Pantocain esetében a norm. buttl-gyo~rol van szo
(-CH, . CH 2 CH,CH3 )

p-jenetidin
p-etoxiacetaniiid p-etoxianilin

kinaJin

izokinaJin

2:

*

l

l

!_Q .CH, CH 2 CH, CH,

Más faOtázia nevek : Cincain, Nupercain

percain

cinkoninsav

beta -butilokxicinchonsa vas
d-ietiletilendiamin '·

Befejezésül meg kell említeni, hogy a felsorol!
tercier aminok fantázia··neve a valóságban az tlleto
bázis sósavas sóját jelenti. Könnyebb áttekinthetőség céljából ezt a körülményt ismertetésünkben
szándékosan figyelmen kívül hagytuk
A Vlll kiadású szovjet gyógyszerkönyvben
Anaesthesin és Novaeain néven szerepel a Ph
Hg IV-ben is felvett két helyi érzéstelenítő, ezenkivül megtaláljuk benne Dica_in címszó alatt a
Pautocaint és Saveain címszó alatt a Percamt
A szovjet gyógyszerkönyvben találunk ezer;tkivül egy oJyan helyi érzéstelenítőt, 11\~lyet ~ddtg
sehol sem láttunk, ez a T hiocain Osszetetele:
p-aminothiobenzoesav
dietilamino-etilésztere. A
Novocain képletétől tehát abban különbözik, ho~y
a benzol gyúrűhöz kapcsolódó karboxil rész egytk
oxigénjét kén helyettesíti

/"'

l

l

~/

l

COS.CH 2 .CH 2 N

/

C2 H5

"C H
2

5

Thiocain
p-a minotisbenzolsa v dietitaminoetilésztve

Ez az összefoglalás nem volt tekintettel a tör··
ténelmi fejlődésre. Azt igyekeztünk elérni, hogy az
egyszerűbb ve%yületekből ha!adJunk az. _összetettebbek felé . Ezert nem ts beszeltunk egyelore olyan
komplikált vegyületekről, mint pL kinin, eukupin
vagy a kokain, holott ez u~óbbi -:egyület ~z, ame~y
miatt az egész nagy kutatas megmdult mmd ~ata-
suk minél kevésbbé mérgező újabb helyt erzéstelenítőszer után

l

"'o

l

' l

c,H,

"Kimerílhetetlen, lelke&, találékony tartalékhadsereget
jelent a magyar szacialista építés számára a nómunkás"

l

"'/

o c,H,
f~nacetin

~

A kinolin képletéből vezessük le a cinkoninsav
képletét : a nitrogénnel P:állásban levő Ilidrogént
karboxil-gyökkel helyette~Itjuk ~z lesz ·a Percam
szerkezetének alapp. Meg mtelott az utobbma_k
képletét felírnánk, emlékezzünk vissza, hogy. ket
metilen-gyököt (-CH 2- ) osszekapcsolva, az etilengyök (-CH 2-CH 2- ) képletéhez jutunk Utóbbinak két vegyértékéhez . egy··egy. amm-~yok~t
(-N H,) kötve, előttünk al! az etilendtamm k<:plete (H 2 N . CH CH 2 NH 2 ). A Pe!camban a cmkoninsav hidroxil ja vizet alkot az etilendlamm egytk
aminocsoportjának hidrogénjével s e két vegyület
igy kapcsolódik egymáshoz; ugyanekkor az etilen·

l

* A cyclofQrm képleténél ~ár s~óltu~k ~kétféle

l

"/"'/
naftalin

i

/'•N/

/"'/"'

tercier izoamilalkohol
benioesavas észter

)"
l l
"'/

l

'; /"-

'\
l

Még fokozottabb helyi érzéstelenitő hátása van
a ldnolin-gyűrút tartalmazó aromás étereknek
llyen pl. az Eucupin (izoamilhidrokuprein) Enne~
szerkezetéhez úgy jutunk, hogy a ktnm~e?. levo
metil-gyököt izoamil-csoporttal ~e~.vettesttJt;k, a
vinil-gyököt pedig hidrogénnel telltjuk A k~n~nben
levő kinolin-gyűrűhöz oxigénen át kapcsolodtk az
izoamil-gyök, ez adja a vegyületnek az aromás éterjelleget
5
Az aromás éterek érzéstelenítő hatását összekombinálva a hármas organikus kötésű nitrogén
(tercier amin) hasonló hatásával, jutotta_k el a P_er~~
inízoz * Hogy k~pl~tét me~erthessuk,, ;de~z~k
emlékezetünkbe eloszor IS a kmo!In-gyuru kepet
A naftalin képlete két benzol-gyürú kondenzálódásából keletkezik A naftalinból egy szénatomot
nitrogénnel h~lyettesitve, -:- at~ól fü_ggően~ hogy hol
- a kinohn es az tzokmohn kepletet kapJuk

Alipin bis-(dimetilamino)-

NH 2

"'/l

CO.NHCH 2 cH; N(CH,CH,),

Holoqain

Rákosi Mátyás
J.
.
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Növényszövetek újraképződése

Ir ta: Frenyó Vilmos dr.

A növények sebeinek gyógyulása, életvegytani azaz háncsrészük egy-egy nyaláb közepén találalapfolyamataiban eléggé megegyezik ugyan az álla- ható; a gumó kerületét behálózó szállítószövetet
tok és az ember testén okozott sériT!ések gyógyulás- pedig kollaterális nyalábok alkotják
folyamataival, mindazonáltal a lejátszódó élettani
jelenségek sok tekintetben nem is hasonlíthatók
egymáshoz Elsósorban a növény sejtfalai, továbbá
a sejtek rendszerint nagyobb méretei és az allatokétól eltérő tartalma (pL keményítő, nagy vaktiolumok stb..) olyan irányt szabnak a hiány pótlását
célzó folyamatoknak, hogy végülis külöri restilució1 kép Fi at alon ketiévdgott kalarábé ismét k'egészült
típus keletkezik A száras-leveles növény >>nyilt
szervezet<<, nem pedig zárt egység, mint az állatok
teste Minden egyes tenyészőcsúcs a fejlődés-lehe·
tőségek új abb pontja, ezért azután a növény mintegy >>átlép het önmagár!«. Sebesülés!, r ákosadást stb
könnyen kiheverhet új hajtások fejlesztése révén,
amelyek a hibás rész alatt, vagy fölött keletkeznek
A növények restituciójának, visszaszerző-folyama
tainak tanulmanyozása azonban igen értékes az 2 kép. Kiegészült gumó hosszmetszete. ny = újraképződött
~
szdllitónyaldbok; V= >i víztartó s?övet<(
általános élettan szempontj ából. Ami pedig a vizsgálatok alkalmazott, gyakorlati részét illeti, ezen a
A levelek hatását is vizsgáltuk, bizonyos esehelyen elegendő arr a utalnunk, hogy a sebzett vagy
tekben
eltávolítván egyik oldalról a levélzete! Az a
csonkitott növényrészéken mutatkozó jelenségek
tény
nem
meglepő, hogy a leveleitől teljesen megindikátorai, jelzői lehetnek olyan hatásoknak (pl. a
restitució gyorsulása vagy hátráltatása vegyszerek, fosztott gumó fejlődése, illetve a restitudója megsugárzások stb következtében), arüelyek esetleg szünik, hiszen megfosztottuk a növényt attól a
szervétől, amely az »épitö-anyagot« !élesíti A félkellő formában és vonatkozásban a gyógyászat
oldalasan levéltelenített gumó kerekedése ezen az
terén is értékesíthetők
oldalon lasstib b s bár ez sem lephet meg különösebben, de láthatóvá teszi, hogy eléggé határolt
Vizsgálatok kalar ábén
táplálásterület tartozik egy-egy levélhez
A restiluci ó eredménye. a kisérleti növények
Korábbi közleményeinkben (J , 2.) érintettük
kor
ától,
helyesebben fejlődésállapotától is függ .
a kalarábé szargumóján észlelhető restitudós jelenNövényeink
több példányán - valószínűen a mű
ségeket, amelyek a sebzésre, csonkításta követtétkor
érvényes
fejlődésállapotuk folyományaként
keznek. Részben az ú n sebhor mon, továbbá a
az
egészülés
.szokásos
alakja, az újból kerekké
gyökérképző hormon szerepel az új szerzemények
válás
helyett
más
alakulás!
tapasztaltunk. A gumó
alakításában, mint a szerveződés ·ismertebb iráerősen
növekedett,
de nem vastagodott.
hosszában
nyitója Egyébként nem szükséges .ezeket külön
idő multán a parásodott, de nem kerekeHosszabb.
>>organizator«-nak tekintenünk, hiszen a szervező
dés az egész rendszer együttes hatásának eredője s dett seb felületéről váratlan,ul gyökerek eredtek
valójában talán csak mesterkélten emeljük ki or- Ez a jelenség látszatra a polaritás ellen szál, de a
ganizátorként azt a tényezőt, amelynek a szerve- szállítoszövet-hálózat vizsgálata alapján jól értelmezhető A kalarábé-gumó szállító edénynyalábjai
ződést irányító hatását közvetlenebbül észleljük
Kísérleteinkre alkalmasabbak a kalarábé kék- ugyanis nemcsak hosszant futnak, hanem elágazásai
színú fajtái (pl. »bécsi kék<< stb.), mint a világos vízszintesen is behálózzák a gumót A jelzett, 'rendellenesen növő gyökerek legtöbb esetben valamely
fajták, amelyek nehezebben viselik el a miítéteket
vízszintesen
futó nyaláb oldaláról eredtek s a kö1.. kisér let · a lwr ánt.. metszés következményei
Cserépben nevelt kalarábé-növények fiatal szár- zelben lévő levéllel, vagy éppen vala11_1ely - új
gumóvá alakulandó - rüggyel voltak összekötte·
gumóinak tetejét haránt-metszéssel eltávolítottuk
A néhány hétre terjedő kísérlet idején a követke- tésben !lyen összefüggés felismerése tisztázza azt
is, hogy a polaritás elvesztése csak látszólagos;
zőket észleltük: A sebfelület hamarosan beheged! s
valójában a csúcs szerepét már valamely oldalrügy
később megkezdődött a gumó egészülése Rendesen
annyi új szövetrészlet keletkezett, amennyi a gumó vette át s ehhez viszonyulnak a rendellenes gyökeismét kerekkéválásához szükséges ; az újonnan rek. (A, szállítónyalábok és a gyökerek viszonyára
képződő rész esetleg nagyobbá is fejlődhet, mint a visszatérünk még a 3. kísérletben . )
2. kísérlet : a hosszant-metszés következményei.,
sebzetlen, ellenőrző példányok megfelelő részlete
(J kép). Az új képződményben a szállító szövet- Az érintő szerint metszve egy-egy gömbszeletet
nyalábok hálózata is az eredetihez hasonlóvá pót- vágtunk le függőlegesen a szárgumokból Más eset .. '
lódik (2 kép). Ezek a nyalábok leptocentrikusak, ben ugyancsak hosszant megfeleztük vagy négY' ·
1
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fe.lé hasítottuk a gumókat Arra is gondoltunk bar eleve kételkedéssel- vajjon a nég·y részlet ~em
kerek~d~k-e ugyanannyi teljes gumóvá s ezzel 1
kalarabe helyett 4 teremne. Sajnos, valóban nem
sz.apor.odtak így a gumók, hanem többé vagy ke;resbbe meghossz~bbo(ltak a részletek (a negyedek
es_a,felek), a parasodott sebfelületen pedig gyakran
feJ lodtek gyöker ek.
. A csak érintűen metszett gumók legtöbbje
szrnte;;r n_~m egészült kerekké, hanem megnyúlt ;
sebfelule!u~ azonba~ _nem fejlesztett gyökeret
3, kzserle! .: kon;bznalt metszések következményei
~A hosszantr es harant-metszést egyesítve, eltávolít?tt~n~ egy-egy crkke~ a gumók felső, illetőleg alsó
r::~eboL Ha.rmadrk vallozalként a gumó >>egyenlítojen« tavoirtottunk el részleteket mérrpedig úgy
hogy a -~umón négyzetalakú nyílást vágtunk s eze~
hresztul a belső szövetrészt különböző mélységig
krmetszettük
A sebfelületek parásodása után az első változ~!, vagyis a felső negyedben létesített hiány pó+lasa megkezdődött olyképpen, hogy külö_n-külön
do~boro.dot,t. a vízszintes és a függőleges rész;
teljeS egeszules azonban nem létesült (3 képen az
a-val jelzett rész.)

belsejében (3. c. kép) ; gyökerek azonban csak
akkor jelennek meg, ha a párateltséget biztosítjuk
(c~llofánnal körülburkoljuk a gumót). Fenti kőzle
menyunkben jeleztük, hogy az üregben képződő
gyo,kerek az üreg alsó faláról, apolaritás szabályossa~anak mrntegy ellentmondoan rs eredhetnek
S.zovettani v.iz~gál_attal. megállapítottuk, hogy az
ureg also falaral krnovo gyökerek háromféleképpen
erednek a gumó szövetéből (4 . kép)...

4._kép. (Magyardzat a szövegben)

.. A~ >>a-típ~S<< ~él dá jában a gyökér a gumó alapszove~et behalo~o. leptacentrikus edénynyalábok

3. -~ép.
felulet
hanem
szet) a

Kombindl! inetszéÚk "-; a;) az_ el parásodott sebdo'flborodasp megkezdodik b.) nincs· kiegészítődés,
gy~ke!ek lcep;őd~ek a 5eb felületen . c;) (hosszmetbelszavet eltav?llldsa .: az ür,egben gyökerek képzödtek

A gumó alsó részén kivágott cikkely hiánya
nem potlódott, ellenben mindkét sebfelületen gyökerek képződtek. (3.. l. kép.)
. _Láthatjuk ~z elle~tétes helyeken végrehajtott
mutetek. ~;edmenyerbol, hogy a gumó részei egészen elteroen vrselkednek: a restitució törekvése
a csúcs közelében mutatkozik, viszont az alsó rész
inkább gyökérképzésre hajlamos. Utóbbi helyen a
'polaritás jól érvényesül
A gyökér képződés - egyebek között - a szövetek korától és a levelekből eredő hormanos hatástól függ Fiatal részletek inkább restilucióra
id?s.ebbek pedig g~ökérfejlesztésre · hajlamosak'
Latjuk ezt a most targyalt kísérlet két ellentélén
rs, ahol az álsó rész természetesen idősebb
. . Előző közleményünkben (2 ) már említettünk
nehany a?atot a kalarábégumóban létesített üregre
vonatkozoan. A_ ~umó >>egyenlítőjén« készített
»ablak«, fratal novenyek esetében a gumó növekedésével együtthaladóan széthúzódik és kitelődik
Idősebb gumókan ez a folyamat kismértékű ellenben a gyökérképzés törekvése fokozódik dz üreg

egyrkenek oldalaral ered. Ez lényegében nem szál
a polaritás ellen,
. A »b-típus<< esetében a gyökér a gumó kerületén
futo .h?sszantr, kol~aterális edénynyalábök belső
oldalarol ered, szrnten nem ellentétesen a polaritás
szabályávaL
A >>c-típus<< gyökérzete az edénynyaláb átmetszett részén keletkező kalluszból, sebszövetből
ered ; tehát nem közvetlen folytatása az edénynyaláb maradványának, hanern közbeiktatott belsőleg ~.evéssé . differer;ciálódott szövetsarjadékból
szervezodrk Vegeredmenyben ez az eset sem tekinthető úgy, mintha a polaritással nem egyeznék
.. Ezek a r_end~llenes helyen fejlődő, járulékos
gyakerek egyebként müködésük tekintetében telj~sen ~ótol~atják a rendes gyökérzeteL Az 5. képen
la.thato m?don, nedves homokra ültetett gumó
vrzfor_galmat a mondott gyökerek jól ellátják
A gyokéztelen, ellenőrző példányok ellenben hama..
rosan fonnyadnak
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5 kép A rendellenes gyökerek- ellátjdk a nedves homokra

üttetett katardbé vízjorgalmdt.
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4.. kísérlet • szövetkockdk viselkedése A kalarábéból kimetszett kis darab is jelez restituciós
hajlandóságot Eléggé párás környezetben (Petricsészében, agar-agar kocsonyán) tartott kal ar á békockák felületén kb. 2 nap mulva megkezdődnek az
osztádások; 5 nap mulva többnyire a felületesebben
helyezkedő sejtek mindegyike osztódott, esetleg
többszörösen is . A felszínnel legközelebbről határos
ép sejtek nagy kallusz-hólyagokká fejlődve kiemelkedtek a felületről A Küster nyomán >>hiperhidrikus szövet<< néven ismert sarjadékok is sűrűn
keletkeztek; néhány sejtnyi mélységben eredve,
lassanként a felszín fölé nyomultak A már közölt
sebhormon-kutatás (l ) rá világít a sejtosztódások
mechanizmusára
A szövetkockákon, méretüktől függően, eltérő
jelenségek mutatkoztak, amelyekről egyébként
megelőzően Orsós-Orován is beszámolt (9.)
Mesterséges tápláléktala jon, sterilis viszonyok
között a kalarábé szövettenyészete jól fejlődik
A mintegy Yz köbcentirnéternyi szövetkockákon
gyökér- és rügykezdemények keletkeznek kisajtolt
kalarábé-nedv hozzáadásirra, jelezve, hogy a szövetnedv a mondott részek >>organizátorait« tartal-

A GYÓGYSZERESZ
nagyon fiatal sarjgumókon, a felső negyedben képződik újr a a bőrszövet eléggé gyorsan ; egyes példák
azt mutatják, hogy talán az epidermis is, legalább
némely ponton újraképződhetik
Az újrakeletkezett kéregrész metszete nagyjában egyezik a rendessel (6 kép) A pararéteg alatt
kollenhimas alakulású erősítő szövet fejlődik, ezen
belül klorofil!umos rész következik, majd újra
kollenbirna
Azt látjuk tehát, hogy a kalarábé szövetei,
amelyeket a sebzés a gumó belsejében feltár, ha
eléggé fiatalok, szóval nem differencráltak _ még
különösebben, sokféle alakulásta képesek Eszrevehetjük azonban, hogy a már többé-kevésbbé
differenciálódott szövetek sejtjei is; rejtetten,
embrionális sajátságokat hordoznak és sokáig hajlamosak az osztódásra és új alakulásokra Ezért is
olyan kiváló a jelzett vizsgálatok, céljára éppen a
kalaráb é

Vizsgálatok egyéb növélzyeken
A butganyagumó a kalarábéhoz képest kevésbbé

alkalmas hasonló kísérletek végrehajtására, részben a sejtek bóséges keményítőtartalrna, továbbá a
gumó esetleges nyugalmi állapota és egyéb, a kísérmazza.
Egészen kicsiny, l köbrni!lirnéternyi darabokon letre kedvezőtlen sajátságok miatt
A kalarábén végrehajtott műtétekhez hasonazonban szövetnedv hozzáadása nélkül i.s gyakran
keletkezik gyökér és rügy Az ilyen kicsiny testek lóak a burgonyagumón nem alkalmazhatók sike! rel,
felülete ugyanis viszonylag nagy s így a szövet !övéve a szövetkockirk mesterséges tenyésztesél
tömegéhez képest a nagy sebfelület bőven termel Nedves környezetben (Petri'csészében) ézek a ki-·
bomlástennékeket A feltételezett szervképző anya- metszett darabok sokáig életben tarthaták Külön
gokat pedig a sebhormonnal együtt, a plazma bom- táplálékot nem is igényelnek, hiszen a sejtek kemélástermékei közt kell keresnünk Ezzel a megálla- nyítővel, azaz hasznosítható táplálékkal amúgyis
pításunkkal, ügy véljük, á gyökérképző-hormon teltek Némely esetben a szállítónyalábokbólrügyek
szerveződnek a szövetkockákon ; ezek a rügyek
további felderítésére is szolgaltatunk adatot
hosszabb
hajtásokká fejlődnek és sok gyökeret nöOrsós-Orován (9.) megirllapítása szerint a kalz.vesztenek. Mindezt azonban megelőzi a burgonyar ábé-szövettenyészetekben keményítő képződik,
mégpedig a tápláléktalajjal határos sejtekben, szövetkockák felületének megbar:!lplása és bizonyos
továbbá a kockákból fejlődő kallusz-sejiekben é; rnérvrí parásodása Ez a folyan1at ritkán eredmérügyekben, holott egyébként a kalarábé-gumo nyez peridermát, llpar abőr<< képződés! A felülettel
párhuzamosan rendszerint nem keletkezik osztódó
sejtjei rendszerint nem tartillmaznak keményítő!
réte~,
rnert a sejtek a szövetkocka határ án elpuszEz az adat az cnzima-rnüködésre vet némi fényt
5 kísérlet • a bőrszövet újraképződése. Valajában tulnak; de így is meglehetősen jól záró réteggé
nem kirlőn kísérlettel, hanem az előbbiekkel kap- alakulnak Valószín ú, hogy a nagyfokú párologtatás
csolatosan állapítottuk meg a következőket : A pa- okozza a felület közelében lévő sejtek elhalásirt
rásodás először az átmetszett nyalábok körül kelet- Túlságosan nedves környezet sem kedvező a ~ed
kezik (talán a háncsból eredő ú. n. leptohormon derma képzédésére, inkább hiperhidrikus buqánhatásár a 1) ; a nyalábokat csak gyéren tartalmazó, zások indulnak meg a felület közelében A petiderma
ü n . víztartó szövet nehezen parásodik Főként a képziídésére legkedvezőbb páratartalom megirllapítása nem könnyű, mert a szövetkocka méretétől
és egyéb tényezőktől is függ. Egyébként minél ki,;
sebb a szövetkocka, annál gyérebben mutatkozrk
benne osztódás. Nem valószínű, hogy e szabályosság
az élesztőtenyészetekben leltűnő llbiosz-hatáS<< példája lenne; sokkal inkább arra gondolhatunk, hogy
a kicsiny kockában aránylag kevés, a raktározott
táplálékanyag, ezért az osztódásokkal kapcsolatos
sejtfal-építésre és egyéb folyamatok (főként az·
erősen fokozott lélegzés) fedezésére nem elegendő.
Mesterséges tápláléktalajon a krcsiny darabok sejtjeinek oszlódása is fokozódik
6 kép. Sebfelület gyógyulása (lws5zmet<;zet) p= para-réteg:
A sebzés egyébként megindítja a 'Cjtekben a
o = szabdlytalanul osztódó bélsejtek (belőlük regenerálódik
, a kéreg): c= bélsejtekből képződött kambium (a keletkezett
keményítőszemek korrózióját, azaz a raktározott
sejt{alak ta!lgencidlis helyzetűek): b= változatla!? bélsejtek
táplálék rnozgósítását az érintett részeken Ez a
INagyitds, 700 x,)
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folyamat egyben a fokozott enzima-tevékenység
Játható jele. Megjegyzendő, hogy a fiatal burgonyaaumó keményítője kevésbbé hidrolizálódik a seb~ést követően, rnint az idősé. A fejlődő fiatal gumó
még nyilván elegendő oldott táplálékkal rendelkezik,
hogy a folyamatokat azokból fedezze és ne kerüljön
sor a raktározott táplálék mozgósít!ísára.
A burgonyaszövet-kockáin, valarnint félbevágott gumók sebfelületén végigpróbáltuk többféle
antibiotikum (penicillin sth.), továbbá rákosíló
anyag (benzpyren), gyökérképző-hormon, csirázást
gátló hormon (blasztokolin), serkentőszer és különböző férnek hatását Feltűnő a nagyobb töménységben alkalmazott penicillin, kurnarin, szalicil különkülön jellemző folyamatokkal kísért hatása; különösen a kumarin, igen erős szövetpusztítónak rnutatkozott A férnek közül a színréz fínorn reszeléke,
amellyel behintettük a tenyésztett kocka, illetve az
átmetszett gumó sebfelületét, kedvezőtlennek, az
alumínium pora ellenben igen kedvezőnek bizonyult Utóbbinak a hatására a tenyészet élettartama és fertőzéssel szemben tanusított ellenállása
megnótt
Lehetséges, hogy ezek a megállapítások értékesíthető!< a sebf<:ezelésben és talán a gyógyászat
más ágaiban is. Nem foglalkozhatunk részletesen valarnennyi
ilyenirányú vizsgálatunkkal, csupán érintünk néhány _adatot. ·
Különböző korú és fajtájú leveleken végzett
kísérleteink arról tanuskodnak, hogy az efféle,
erősen differenciálódott szerveken a restitució
nagyon korlátolt. Csak egészen fiatal leveleken
végrehajtott rnűtétek eredményeznek újraképződés!,
de nem annyira a hiányosság pótlása, reparációja
értelmében, hanem kettős levé.lcsúcsok st\J keletkezése révén Dohánymagvak porcellánmozsárban
történő óvatos döizsölése következtében esetleg 3,
vagy 4 sziklevelű csíranövényke fejlődhetik belő
lük; a csúcsukon megrepedt sziklevelek ugyanis két
külön levéllé alakulhatnak.
Levéllernezek alakjának szabályozásában legnagyobb hatású tényezőnek az erezet mutatkozott (4.). Az erezet restituciós jelenségeit vizsgálva
azt tapasztaltuk, hogy az átvágott főérnek a levélcsúcs felől jövő darabja rendszerint kissé megduzzad a metszés helyén, valószínűleg az asszimiláták
torlódása következtében Az ilyen levelek hónaljrügyei esetleg kisebbek maradnak, mint a sértetlen
levelek szögében levők, annak jeiéül, hogy táplálékukat főként saját levelüktől kapják, a főtengely
pedig részben elvonja a táplálékot.
A levéllel bizonyos értelemben homológ-tennések fejlődését gátolja a sebzés Különböző rnéJységig hosszukban vagy keresztben bemetszett, fejlődő cseresznye, bar a ck stb . termések növekedése
csökkent. Túvel átszúrt fiatal cseresznyék fejlődése
rendszerint megszűnt és többséglik elpusztult, közben az aszalódott, érett cseresztryére emlékeztető
illatot árasztotta!<, jelezve, hogy a termés illatanyaga az éredéstől és lejlettségtől függetlenül is
megalakulhat A lyukasztás helye körül a leendő
csonthéj szövete kissé sarjadzásnak indult, még-

pedig a mag felé eső, belső oldalán ; vagyis az endokarpiurn tovább tartalmazza a sarjadzásképességet,
rnint a termés külső részei
Gyökerek restituciója, főként kölönböző hatóanyagok kutatásával karültve, sok tekintetben
tanulságos lehet; pl. Tradescanlia haj'l:ások gyökeresedéset gátolja a dinnyeléből éterrel kivont
blasztokolin Érdekes összefüggés figyelhető meg a
vöröshagyma gyökere és gyökércsúcsa között.
A csúcs eltávolítása - a régi tapasztalattal egyezően megszünteti a gyökér növekedését Dug-·
hagymák elszáradt csúcsú gyökerei azonbah hajtatáskqr tov~bb növekedtek, bár lassabban, mint a
többiek; .a gyökércsúcs szerepét tehát más rész
pótolta Az ilyen gyökerek színe, a rendestől eltérően vörhenyes,
felületük pedig pikkelyessé
válik
Urginea (Scilla) maritima .hosszában kissé
bemetszett gyökerein a vastagabbra sikerült részlet
kissé továbbnőtt és a sebfelület irányában görbült;
fejlődése azonban végeredményben megszűnt. .
Napraforgón végzett kísérleteink szerint (3.)
a hosszant metszett S)Oát tenyészőcsúcsa a látszat
sze r int reparác1óval ni'egegészül; valójában· azonban a legfiatalabb levélkezdeményhez tartozó
ágdudor folytatja a főtengely szerepét, rnintegy
iritengelyt létesítve A szár belsejében a szövetrestituciót a sebhelyről és a fölötte megjelenő levél,
ből eredő hormonszerű hatás irányítj'll.. A sebhelyről származó hatás főként osztódást kelt és
másodiagos rnerisztémát létesít ; ebben az embrionális szövetben viszont a levélből eredő hatás eredményezi a szirllítószövet alakulását
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TKAHEVI
TKaHH 6piDKBbl Mhi nospeJJ.JiJIH pa3HhiM o6pa30M, M.OJIO;Ibie CK.:IOHHbl K' BOCCf3HQB;1eHHIO, a CTapb!e-K o6p330B3HHI0
KüpHeit 8brpe33HHbiC KB3,!lpaTHKH 1X3HCiÍ MOTYT pa3BHB3Tb
orpo'crKH H KOpHH
l{JIY6rm K3PTO$CJI51 MeHCC npHT'OAHbl
AJifi. T3KHX 9KCTICpHMeHIOB, HO 9KCJI3HIHpüB3HH351 1l~3Hb
T3K)f(C MO)KCT pa3BHB3Tb o'I'pOCTKH H KOpHH
JlHCib51 BOCCT3H3BJ1HB3lOTCR .J1Hlllb B oqCHb paHHeM Bü'3p3CTC, HHOfA3 I3KHM o6p330M, q'[Q Y HHX pa3BI183CTCH ABOi1:H3H BCpXYliiK3
<f>OpMHpOB3HHC
perYJIHpYClCR
rnaBHbiM
0Őp330111 )f{H)JK3MH.

B CI'CŐ.'IC

.
ITOiJ..COJJHCl.{HJ{K3 COBMCCIHOC ACi1CIBHC p3Hbl H

rmcra onpeACJIRer BOCCT3HOSJICIH1e TKaHeii:
PereHepauaOHHbie RsJieHnH MórYr 6hnb npH3HaKaMH
p33JlHl.{HbiX .rr..eii:CTSYIOI.IJ;HX semeCIS li raKHM o6pa30M MOrYT
ŐbiTb HCll0Jlb30S3Hbi ,!lJIH npaKTHKH
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A GYÓGYSZERÉSZ
Büchi J..-Kutter H

··---~~·-------

Felhívás cikkíróinkhoz!

A polietilénglrikolok, mint

kenőcsalapanyagok Pharm Acta Helv 1950. t. sz.

37. o.
Először a polietilénglükolok gyógyszerészeti
felhasználására vonatkozó irodalmat foglalják ősz
sze Azután J<özlik az általuk kidolgozott azonossági és tisztasági vizsgálatokat Külőnböző poli··
etilénglükolokból ti n. >>Carbovax-keveréket« készítettek Megállapították, hogy ez a keverék igen
higroszkópos, azért 9-10% vizet kell hozzáadni,
mely a kenőcs állandóságát és. tartósságát nem be ..
folyásolja . A keverék nem oldódik sem olajban,
sem gyapjúzsír ban, sem glicerinben Velük makroszkáposan homogén, mikroszkóposan hetetagen keveréket ad. A keverékkel készült kenőesők fl-20%-os
víztartalma az· antiszeptikus hatást nem befolyásolja. Az antiszeptikus hatás kissé növelhető, ha
zsíros olajat, gyapjúzsírt vagy vazelint adunk a keverékéhez
Szepesy Angela dr.

Ducommun F
Az alapanyag befolyása a felszívóddsra kaliwnjodid és szalicilsav,kenőcs alakban
való alkalmazás eselén Pharm Acta Helv. 1950
lszl.o
A szerző megvizsgálta, hogy mennyire befolyásolja az alkalmazott alapanyag a kenőcsben
lévő hatóanyag felszívódását A felszívódott anyag
mennyisegét a kiválasztott vizeletben határozták
meg Megvizsgált 14 különböző alapanyagat és azt
találta, hogy a kaliumjodid minden esetben csak
kis mennyiségben szívódik fel. (KJ meghatározás
jodometriásan) A szalicilsav kenöcsök vizsgálatánál pedig arra az eredményre jutott, hogy a zsíros
alapanyagok közül a disznózsír, a vizesek közül
pedig a bentonit és az angol gyógyszerkönyv
emulziós kenőcse adja a legjobb resorpciót. A vizes
alapanyagok általában jobbak, mint zsír-savak
(szalicilsav meghatározás kolorimetriásan).
Kanizsai N agy l da dr.
Christensen, B. V & Abdellatif, l A
új
mikrokémiai külső indikátor az antrakinon származékok vizsgálatához J A Ph . A Sc. Ed 38/12. !949.
651
Antrakinon származéko·k nyomainak kimutatására káliumhidroxid szemesél helyeznek a vizsgá1angó oldat porcellántálkában foglalt l cseppjéhez, mire a vörös szín még l : 500.000 hígítás esetében is, pár másodperc alatt kifejlődik
Láng Béla dr.

lsmfjt flapható l
Gyártja és forgalomba hozza:

Magyar Pharma <iyógyáru Rt
Budapest, XIV. ker. Telepes .. utca 53

A kereseti adóról szóló 38oojrg5o sz. rendelet értelmében cikkhonorárium - mint szellemi foglalkozásból származó bevétel - kétféle
adónem alá esik :
r. Kereseti adó, amelyet a Tudományos
Folyóiratkiadó N V. leyon a honoráriumból :
ez 4% mellékfoglalkozás, 6% főfoglalkozás esetében. Az adóknics megállapításához a szerző nyilat..
kozatára van szükség.
2 Jövedelemadó, amelyet mindenki utólago·
san fizet Ennek módja: évenként egyszer
(legközelebb rgsr-ben) az évi adóbevallási ívhez
hozzácsatolják a vállalatunknak erre a célra rendszeresített igazolását az előzö év folyamán cikkírói (szerkesztői, fordítói) munkáért felvett össze·

ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI

GYÓGYSZERTÁRI
V. ÉVFOLYAM.

SZAKSZERVEZET

DOLGOZÓK

HIVATALOS

LAPJA
11. SZÁM.

1950 JONIUS 15.

gekről

Tekintettel arra, hogy a szerkesztöi, szerzői,
fordítói díjakat csak a nyilatkozatok beérkezése
után tudjuk kiutalni, kérünk minden cikkírót
(fordító!), hogy a hasáblevonatokhoz mellékelt
nyilatkozatot egyízben kitölteni és a hasábkorreldúrával egyidejűleg a felelős szerkesztőhöz
visszajuttatni szíveskedjék
Tudományos Folyóiratkiadó NV
A CHINOIN VEGYÉSZETI GYÁR finomvegyszer üzemében készülnek Dr. Deér Endre laboratoriuma reagens és festék oldalai Beszerezhetők:
a Gyógyáruértékesítő N. V. útján

Szerkesztöség: V,, Nádor--utca 26 .. TeL: ,1;27-7.52, 124··0]2
Kiadja: a Tudományos Folyóitatkiadó N . V,
V., Szalay-u 4 . I el :r r z-674• rrz-68r, rzz-zgg, 312-.545
Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 936515
Felelős szerkesztő: Székely Jenő.
Felelős

kiadó:

A Iudományos Folyóhatkiadó N. V. vezédgazgatója.,
289/504-122 Altbenaeum Nyomda NV

(Fv .. : Soproni Béla)

Alkaloidamentes
Sfmaizomgörcsoldó
Fájdalomcsillapltó

A VIII. Szovjet Gyógyszerkönyv
galenusi részének ismertetése
A VIII. Szovjet Gyógyszerkönyv általános
ismertetése lapunk hasábjain már megjelent Ismertettük továbbá a VI II. Szovjet Gyógyszerkönyv
néhány eredeti, egyéb gyógyszerkönyvekben nem
szereplő cikkelyét . Közöltünk már részleteket a
V I l I Szavjet Gyógyszer könyv kémiai vizsgálati
módszereiről is. Igy ismertettük a gyógyszer ek tisztasági vizsgálata során, a szennyezés fokának megítélésére vonatkozó eljárást. Az eddig csak az egyéni
elbírálásra alapított módszerektől lényegesen eltér
a V I I L Szovjet Gyógyszerkönyv megoldása, me! y
szelint összehasonlító oldatok alkalmazásával, a
szennyezés mértékéről, ha nem is kvantitativ
jellegű, de a megengedett szennyezés határértékének megállapítására alkalmas vizsgálatokat végezteti el. Legutóbb pedig a VIIL Szavjet Gyógyszerkönyv néhány alkaloida meghatár oz ás i eljárásáról
számoltunk be
E referátumban a VIII Szavjet Gyógyszerkönyv galenusi részéről adunk tájékoztatást.
Bevezetésképpen nem lesz érd~ktelen, ha helyzetképet adunk arról a változásról,' amelyen a galenusi gyógyszerkészílés az utóbbi évtizedekben keresztülment
Időszerűnek látszik ez annál is inkább, mert
a V II L Szovjet Gyógyszerkönyv galenusi anyag án
keresztül nagyon jól érzékelhető ez a változás. De
időszerű a kérdés felvetése azért is, mert a készülő
V. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztési munkálatai
közben bő alkalom nyílik arra is, hogy a számunkra
irányt mutató VIII Szovjet Gyógyszerkönyv hatalmas anyagán kívül, egyéb külföldi, de főleg a
· szomszédos baráti államok új kiadású gyógyszerkönyveit megismerve, helyes képet alkothassunk
a galenusi gyógyszerkészílés jelenlegi állásáról.
21

h ta: Kun Feréne

A rendelkezésre irlló gyógyszerkönyvek közül
az 1946-1949 év közölt megjelentek adatait
mint realitást alapulvéve, elsősorban is az egye~
gyógyszer csoportok cikkelyeinek számában mutatkozó eltolódást ismertetjük
Az errevonatkozó megallapítások altalános
jellemzóje, hogy az organikus vegyi készitmények
és ezenbelül az organikus szintézis termékei hatal-·
masan elűretörtek Lényeges emelkedés mutat-·
kozik. a biologiai és organoterápiás készitmények;
úgyszmtén a szintetikus hormonokat tárgyaló cik~
keiyek szamában . új cikkelyékként szerepeinek a
vitaminok és antibiotikumok. Számbeli csökkenés
az anorganikus vegyi készítményeknél mutatkozik.'
A galenikus készitmények cikkelyeinek számszerű
aránya a többi cikkelyhez képest nagyjában válto·
zatlan maradt.
·
A galemrsi cikkel )'<lk számat ányát, az egyes
gyógyszerkönyvekben szereplő összes cikkelyekhez
viszonyítva, az alábbi táblázatban összefoglalt
adatok szemiéitelik
A gaJeniku~
cikkelyek ·
Gyógyszerkönyv

VIII Szavjet

l Cseh-Sz!
VI Román
XII Amerikai
VI Angol
IX Dán

Meg_idcnés
éve

A cikke!yek
szánta

Ebbül &'<ilC··
JltlSi cikkely

!946
!947
!948
1947
!948
!949

749

638
723
667
788
980

243
217
246
110

319
55W

"1 0 -os

aránya

az összes cikkelyekhez
képest

32~{)

34°.'
. ,o

34%
15%
40%

_52%'

* Ebben a számban a IX Dán oYógySzfrkOnyvbe-felvett magisztrális gyógyszerformulák iS benne fog"Ialtatímk
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