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A komplexonok olyan organikus anyago~ 
melyek: 1, fémekkel komplexet tudnak kepezn;, 
2. savanyú kémhatásúak úgy! hogy s~v.anyu
ságuk titrálással megha!ároz?ato f" szerzo rs~er
teti több ilyen anyag kepletet, majd pedrg gyo!'y
szertár ban való alkalmazhat.ósá~ukkal f?glalko~rk ; 
pl : kalcium gyors meghatarozasa, a_ vrz ~emeny
ségének meghatár o~á~a, C-vitamm titrálasakor a 
zavaró kalcium lekotese, pufferolás stb. 
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695-697 . d' l 
retrahidroxidialuminium magnezru!ll rg u .. 

tamát (l.) és tetrahidroxidialuminium. drgl!lta~at 
(JI ) toxicitását tanulmányozva megallaprtottak, 
hogy 50 mgjkg testsúly adagig nincs toxikus hatása.: 
Klinikai kipróbálása folyam_atban van Az elso 
há r om hónap kisérleti a?atar . arr~ utalnak, ho~l:' 
gyomorsavtúltengés esete_ben. KrfeJ!~tt savtomprio 
tulajdonságai a Iaboratónumr vizsgalatok kapcsán 
előirányzottaknak megfelelnek . . .
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Egy sorozat eikozanolt állítottak elő, !llegá!_la
pították ezek vízsz2mát: valanm_rt ~ feluletr feszul~
ségre való hatását ásvanyr olaj-vr.z re~dszereknel 
sa talált adatokat közlik A:;; _l-, 2·: es 4-.erkozanol?k 
további kutatásr a érdemes JOtulaJdonsagokkal b u
nak A 6-, 8- és 10-eikozanolok emuigeálo hatása 
jelentéktelen 

Láng Béla dr. 

FELHIVASI 
Kedves Előfizetőnk 1 

A Magyar Dolgozók P~dja útm1,ttatása,alap, 
i án ·-aK V II. Io-i hata1·ozata utan -: vallala- . 
Úmk is felvette a harcot a b ü r. o l~ r á c~. a _ellen 

Ezen harcunk sikeres vdelehez kerJuk az. 
ön segítségét is, mert jó eredmény csak közös 
munkánkból származhat . 

Kiadványunk előző számálwz 1J"llekelt 
l'ajzos felszólító levelün,kbe':': f~ltuntettuk, ~ogy 
nzilyen munkatöbbletet es koltsegel Jelent valZa
latunk ügyvitelében 

a késedelme-s előfizetés 
Ennek kiküszöbölésére bevezetJük, .hogY. 

ezentúl a legrövidebb előfiz~tés~ idő ~ ev,, .. a 
jövőben pedig csak azon előj1zetoknek szuntetjuk 
be folyóirataink szállítását, ak1k az 

előfizetés lejá1'ta előtt 
írásban lemondják Ennek ~iányában (olyt~tólag 
további V.. évre meghosszabbdJUk az előfzzet~st , 

Lapjaink III, VI, IX, XII /~av' sza
maiban felhívJuk előfizetőink j1gyelmet a Mte
gyedév<< leteltére, .amikor, i; _go.n~oskodmok ,kell 
az előfizetési dt1 megu]dasarol, a mell~kelt 
bejizetési lap on. Fenti intézkedé:ü_nkn_él j1gye~ 
lembe vettük azt a tényt, hogy Előfnető!nk nap1 
munkájukkal annyira lekötöttek, hogy sol1~zor 
nem jut idő a szakmai t~vább~épzé;b~n szmte 
nélkülözhetetlen lapJuk leJart elofrzetesenek. me~
újítására - n<el1 _lapunk folyamat~s szallita
sának megszakítasat vonJa maga_utan,., . ., 

Ezen intézkedésünk, me/y tobb .elof,zet~n-~ 
kérés e is, eayrészt gazdasági szempontbal rendk;v.ul 

tontos mdsrészt Előjizető1ík érdeked szolgalJa. 
' 'd'J\TV I u.dományos F olyóiratkta o , . 

Előfizetési osztálya. 
Telefon.: I22 .. 299 

elaltat 

Alvászavat .. Olinál 

~Magyar Pharma \!!!!V Gyógyáru Rt, Budapest 

átaltat 

újra elaltat 
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ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI SZAKSZERVEZET 

GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK HIVATALOS LAPJA 
V. ÉVFOLYAM 1950. JúLIUS 1. 12 SZÁM 

A szemészeti oldatok elkészítésére vonatkozó 
korszerű ismeretek· 
Ads1.1tringensek 

( Közlemény a Pázmány Péter Tudomdnyegyetem Gyógyszerészeti lntézetéból, 
igazgató: Mozsonyi Sándor dr .. egyet. ny.. r. tanár és I sz. Szemészeli kliniká
járól, igazgató: Horay Gusztáv dr .. egyet.. ny.. r. tanár.) 

Ir ták: Kedvessy György dr., Grósz István dr. és Szepesy Angela dr 

Előző két közleményünkben a szemorvosi 
gyakorlatban leggyakrabban előforduló két al
kaloidát, az atropin! (L) és a pilakarpint (2.) 
tartalmazó oldatokat tettük, vizsgálattárgyává 
Ezekkel kapcsolatos megállapításaink egyes rész
leteiről a >>Filatov<<-nagygyűlésen is beszámol
tunk (3.) 

Jelen dolgozatunkban három, adsztringens
ként alkalmazott szemészeli oldatr a vonatkozó 
vizsgálatainkat foglaltuk össze. 

A cinkszulfátot tartalmazó oldatot a gyógy
szer könyvek egy r ész e a IV.. Magyar Gyógyszer
könyvhöz hasonlóan (Collyrium actstringens lu
teum) készítteti, mint pl. az L csehszlovák (1947), 
a román (1948) és a IL lengyel (1937) gyógyszer
könyv. Más gyógyszerkönyvek előiratai elhagyják 
az oldatból a kámfort és az ennek oldására szük
séges szeszt, továbbá a sáfrány! is, melynek szín
anyagáról ismeretes, hogy fényérzékeny és így az 
oldat világos helyen hosszabb-rövidebb idő alatt 
elszíntelenedik Ez a három alkatrész egyébként 
hatástani szempontból is felesleges. Ezek a gyógy
szer könyvek, mint pl. a IX. dán (1948.) és a XI. 
svéd (1946 . .) a cinkszulfát-oldathoz megfelelő meny
nyiségű konyhasót adatnak az izolonia elérése 
céljából. A francia gyógyszerkönyv (1937..) táblá
zatot közöl, amelyből szükség eselén megállapít
ható, hogy milyen mennyiségű nátriumklorid és 
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nátriumszulfát hozzáadásával tehető izotoniássá a 
különböző mennyiségű cinkszulfátot tartalmazó 
oldat A V I l I szavjet gyógyszérkönyv ( 1946.) a 
szemcseppek készítésére nem ad részletes előiratot 
Cserkesz (4 .. ) megemlíti, hogy a szemészelben általá
ban O 1- O 5%-os cinkszulfát-oldatok használatosak 

Kitérünk röviden a cinkszulfát kevéssé ismert 
hatásmechanizmusár a. E sz er a Morax-Axenfeld
bacillus okozta angular is jellegű . blepharocon .. 
junctivitis btvált specifikuma.. Mivel in· vitro a 
diplobacillusra hatástalan (Rymovicz, Paul, Silva}, 
régebben a kiváltott hyperaemiával magyarázták 
a gyógyhatás!, mely következményes ellenanyag
megjelenést produkált volna. Koyanagy intézeté .. 
ben Abe (5) már !926-ban rámutatott arra, hogy 
mind a Morax-Axenfeld-, mind a Petit-féle lique
faciens protealitikus fennentet termelnek, mely a 
szemhéjszél, különösen a zugok erozióját, nedvező 
kipállását okozza; ezzel függ össze a Löffler-táp
talaj elfolyósítása is. A tekei kötőhártya relatív 
tünetmentessége abból adódik, hogy a könny e ter
mentet semlegesiti ( antitripszin 1). Hasonló gátló 
hatása van e proteázéra a cinkszulfátnak és egyéb 
fémsónak is .. jahnke (6 .. ) újabb közleményét, mely 
pusztán irritáció! tételez fel, a fentiek megcáfolják 

A cinkszulfát-oldat optimális pH-jára (izo
hidria) is találunk néhány utalást a szakirodalom
ban. Igy Husa és Dale (7.) a 74 pH-jú oldatot 

265 



A GYÓGYSZERESZ 

találták optimálisnak Az izolonia és izohidria 
elérésére O 02 mol dietilbar bitursavas nátriumot, 
továbbá nátriumcitrátot, nátriumkloridot vagy 
aminoecetsavat,. illetve nátriumtartaratot adnak 
az oldathoz. Megállapításuk szelint ilyen módon 

Akkoriban a Gifford-sorral dolgoztunk, O 08% 
nipakombin hozzátételével ; átlagos kancentráció 

. 004-010%. 
Bonde (16.) 0035% nipazolt és O 065% nipa

g[nt ajánl a szemcseppek konzerválására Ajánlják 
még a zinkszulfátos oldatok tartósitasár a l : 2000 
ar ányoan a szalicilsavat is (l 7.) 

6 6-78 pH között csapadékképződés nélkül ké
szíthető el a zinkszulfátos oldat 

Arrigoni és Tozer (8.) a cinkszulfát-oldatot 
natriumacetát és bórsav segítségével pufferolják 
Kolthol és Kameda (9) a 649 pH-jú cinkszulfát
oldatot találták a legmegfelelőbbnek Lipschutz (l O ) 
ammoniumkloriddal 517 pH-ra beállított oldatot 
ajánl. 

Ismeretes, hogy a cink szamos vegyülete 
(borát, foszfát) vízben rosszul oldódik és így a 
szokásos puffer-oldatok nem mindegyike alkalmaz
ható ebben az esetben H ind és Ooyan (ll ) a O 356 
mol bórsavoldattal 5 pH-ra beállított cinkszulfát
oldatot találták a hatás és az oldat stabilitása szem
pontjából is a legalkalmasabbnak Vogelenzang (12) 
nátriumcitrát-, bór sav- és bórax-oldattal 7 2--
7 4 pH-ra állíttatja be az oldat hidrogénkitevőjét 
Megállapításunk szelint a cinkszulfát-oldatot ennek 
az előiratnak alapján nem lehet elkészíteni., mert 
azonnal dús csapadék 'keletkezik 

Több előzetes kísérlet után a cinkszulfátot 
tartalmazó oldat előállításár a a következő előír a tot 
dolgoztuk ki és találtuk legmegfelelőbbnek : 

Zincum sulfuricum cryst. 025 g 
N atrium chioratum O 60 g 
Natlium aceticum O 50 g 
Nipagin O 10 g 
A qua d est. steril ad 100.00 g 
A steril vízben előbb melegítéssel oldjuk a 

rlipagint, majd a kihűlt oldathoz adjuk a többi 
alkatrészt 

Az oldat fagyáspontcsökkenése -O 58°, hidro
génkitevőjét potenciometriásan meghatározva (ka
lomel,chinhidron elekirod alkalmazása mellett) 
6 25 pH-nak találtuk. (Magasabb hidrogénkitevőn 
bázikus só keletkezhet) 5 hét után az oldat hidro
génkitevő je 5·7 pH volt, de egyéb változást nem 
tapasztaltunk 

A fenti előír at szelint elkészített oldat a klini-
kai gyakorlatban teljesen megfelelőnek és csaknem 
fájdalommentesnek bizonyult Az oldat klinikai 
alkalmazásakor az elkészítés után 6 héttel sem 
nÍutatkozott a frissen készítettel szemben eltérés 

Az izohidria elérésére nátriumacetálat alkal
maztunk, amely vegyület alkalmas pufferanyag, 
és cserebomlás sor án keletkező zinkacetát vízben 
jól oldódik . · 

A z ef ir án és a hozzá hasonló konzerváló szerek 
(dezogén) a zinksókkal összeférhetetlenek (ll ). 
Megállapításunk sierint a zefirán l : 20..000 arány-

. ban bár azonnal nem ad csapadékot a zínkszulfát
tal, de rövid idő mulva az oldat erősen megzava
rosodik Ezért nipagint alkalmaztunk konzerválás 
céljára, melyet Kessler (13.) és mások általában 
megfelelőnek találtak Egyik régebbi dolgozatunk
ban (Orósz) (14.), melyben a hazai szakirodalom
ban elsőnek hangsúlyoztuk a izohidria jelentőségét, 
a szemcseppek konzerválására a nipaesztereket 
ajánlottuk, Klein M (15.) régebbi -jaVf!Slatára 

* * 
A rezorcinos szemcsepp vényszerrí előiratban 

csak kevés külföldi gyógyszerkönyvben szerepel 
A lX. dán gyógyszerkönyv előírja, hogy az l% 
rezorcin! tartalmazó steril desztillált vízzel készített 
oldathoz O 6% nátriumkimidot kell adni az oldat 
izotonlássá tétele céljából 

A rezorcin! tartalmazó oldatok a. vegyület 
oxidálódása következtében gyorsan, már néhány 
nap alatt megbarnulnak E tapasztalatboi kiin
dulva, redukáló hátású anyag hozzáadásával kísé·
reltük meg az oldat kémiai állandósítását Megfigye
lésünk szelint O l% nátriumszulfit már kellő kon
zerváló hatást fejt ki, amennyiben az oldat m~g 
két hét után is víztiszta ésszíntelen marad és három 
hét után is csak éppen észrevehetően sárgult 
meg. Öt hét után az oldat már határozottan sárga'· 
színű, de lényegesen világosabb, mint a nátrium
szulfit nélkül kés'zített oldat 3-4 nap mulva. 

A nátriumszulfit alkalmazása a . szemészeli 
gyakorlatban nem új, mert a budapesti L sz Sze
mészeli klinika előirata szerint az ezerin-oldat ké
niiai állandósítása céljából már hosszabb idő óta 
alkalmazzák ugyancsak O l% mennyiségben 

Az. előkísérletek után a következő előirat sze .. 
rirÍt készítettük el az oldatot: 

Resorcinum l O g 
Natlium ch! or a tum O 5 g 
Natlium sulfurasum O l g 
Nipagin O l g 
Aqua d est steril ad 100 O g 

Az oldat hidrogénkitevöje a készítéskor 7 5 
pH volt. Az oldat tehát izohidliás Fagyáspont
csökkenése -O 57° A klinikai megfigyelés szerint 
ez az oldat nem vörösít, de kissé csípős, kellemetlen 
érzést okoz. A következőkben kihagytuk az oldat
ból a nipagint, aminek az alkalmazása a jelen 
esetben nem is feltétlenül szükséges, arnennyiben 
ismeretes, hogy .a rezorcin antiszeptikus hatású 

Az oldat végleges elő ir at a a következő : 

Resorcinum . l O g 
Natlium chioratum O 5 g 
Natlium sulfurasum O l g 
Aqua dest steril ad 100 O g 

Az oldat hidrogénkitevő je a készítéskor 7 25 
pH volt, amely három hét után 6 25 pH-ra válto
zott Fagyáspont csökkenése -O 57° Az oldatot 
gyakor lati alkalmazásakor irritációmentesnek ta
láltuk 

* * * 
Az· eztistsókot tartalmazó oldatok izotonlássá 

tételére káliumnitrátot szoktak alkalmazni. A ro
mirn gyógyszerkönyv (!948.) l% ezüstnitráthoz l% 

n~~riumnitrátot adat A IX d~n gyógyszerkönyv 
elonala szennt O 67% ezustnrtrathoz 1·2% kalium
nitrátot kell adni, hogy az oldat izotoniás legyen 
A X I sved gyogyszerkonyv l% ezüstnitráthoz 
I 8% káliun;mitrátot adat. Ennek az oldatnak a 
fagyáspontcsökkenése lényegesen nagyobb a ·könny 
fagyáspontcsökkenésének megfelelő ---O 52--0 56"
nál 

Munkánk során a következő ·előirat szerínt ké-
>Zítettük el az ezüstnitt áto t tartalmazó oldatot : 

Ar gentum nitricum 1 O g 
Kálium nitricum l l g 
A qua d est. steril ad 100 O g 
Az oldat hidrogénkitevője 6 O pH A kálium

nitrát feltétlenül kloridmentes legyen. 
A~ ezüstnitt át~t tartalmazó . oldatban pené

szesedes, vagy egyeb mrkroorganrzmus okozta el
változás nem történik, azért külön konzerváló szert 
nem adtunk az oldathoz Az izohidria teljes elérése 
nem volt szükséges, mert a különbség csak kicsi 
Az oldat a klinikai alkalmazásban teljes mérték
ben megfelel a kívánalmaknak, mert hatásos és 
fájdalmat nem okoz. 

Közölt megállapításainkkal azt a célt kívántuk 
szolgálni, hogy olyan minél hatásosabb szemcsep
pek felírását tegyük lehetövé a gyakorló orvos 
részére, amelyek a betegeknek keilernetlenséget 
nem okoznak és a gyógyszerésznek is módot adnak 
arr a, hogy minden tekintetben kifogástalan gyógy
szert készítsen el. Ha ugyanis az orvos nem írja fel 
a recepterr a szükséges puffe[(}ló és izoionizáló 
anyagokat, akkor a gyógyszerésznek a fennálló ren
deletek szelint : nem áll rnódjában azokat hozzá
tenni 

A csírázás hatóanyagai 

A magvak csírázását, gunrók, hagyrnák, rri
gyek kihajtását, sp.órák, illetve virágporszemek 
elótelep, hifa-fonál és tömlő fejlesztését (1. kép) 
több szempontból hasonló folyamatok eredménye
zik, azt példázva, hogy az életmechanizmus, nem 
rokon szervezetekben is, tartalmazhat eléggé azonos 
rnegoldásu részleteket Ezért a csírázásra ható anya
gok kutatasa bizonyára igen sokoldalúan értékesít
heló és az orvostudománnyal határos érdekköröket 
is érintheti, akár a bakteriológia, akin a vitamin', 
hormon- vagy egyéb hatóanyagok kutatáster:ülete 
révén Popoff ismert csírázásra serkentő, mag
csávázó szerei a sebgyógyítás tapasztalatainak a 
növényélettan terüleiére való átvitele folytán 
létesültek, Orsós-Orován sebhormon kutatásai pedig 
ellentétes úton szerezték az orvostudomány szá
már-a értékes eredményüket A következőkben is
mertetett növényélettani tárgyú kut~tások ter
mékenyítő gondolatokat tartalmazhatnak a kerlé
szettel és rhezőgazdasággal nem rokon hivatásterü
letek, akár a gyógyszertudomány részére is, az előbb 
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LJ.p )l 1-( e A.B e llllll n, AP H r p o c c 11 AP A C e -
n e w 11: COBPE:\IEHHb!E 3H".Hl1íl B CBíl3:1 C OPI1-
fOIOB.nEHJ.1EM O<I>IAJlbMOJIOfJ.14EC!{Of0 PACT
BOPA III A.QCIPl1Hf:EHTA 

PaCIBüp, COllCP»<HB3I0Il.{HŰ CY.Ilb(ÍJ3f JJ;l1I-IH:a genae·JC5l 
H30IOHHlJCCKHM XJIOPHAOM HarpHH H 6Y4J4JepnpYCT01 3QC13-
f0l\I HaTpHH. DoHHmeHHaH J'Olf:J<a 3aMep3ami5I pac10opa 
O 580, 6, 5 pH) AueraT HaTprrH HBJUiercR rrpHrOAHhiM 6Y4_:lrfle
poM TK-KK ŰH HC MO>KCT Bbi3B3Tb mu<aKOJ{ IÜÍCU}IHHT3L{111I. 

PacrsoH KOHCCÍÍBHÜYCTCR 0,1° mmarm-roM. C IOlfKH 3peHHH 
1\:JIHHHlJCCKOrü I1pHMCH.CHHfl paCTBOp OK33biB3CI'Cfl 3Ha'!H
l"C.IlbHO MCHCC ÓOJIC3HCHHbiM, lJCM npiHOTOBJICHhlti HpOCih['\1 

D01UlHbJM pa c rBOpeHHCM 
OpHHRme 6Yponoro u;sera pe3opu;HHOBOI·o pac1Bopa upc

,'l;Ynpe,ll;HJIH npn6aB.JICHI-lC 0,1°/0-0BOTO CYJib<lHITa HarpH51:, 
RCJIC):l;CTBHC qero no HCTcqemno lf>CX HCACJib OHCJIC 3aMCTHO 
OKpaCHJICH. PacalOp HC HY)KAaCTCH B l(űHCCpBHpOBaHHH 

00HI1)KCHlrC roqKH 3a'ltCtí3amN 0,.57° 7 25 pH 6e360JIC3HCHHO 

PaCJBOp a30IHO-I{HCJioro cepe6pa cne):l;YCT J1Hlllb n3oro
HH3Hposa1h : pH 6 Ü r-e HMCCTCH MHHHMaJibHOC QTI{JIOHe:HHC 
O l' H30fHApHH , 

B npou;ecce KJIHHHtJ:eCJ<nx HCHbl'IJHHii paCJBopol Or<a
JanHCL Bpü.TIHC COOTBCfCTBYIOW;t1MH 

Ir ta: Frenyó Vilmos rh.. 

mondott kapcsolatok lehetőségeinek feltárása és 
értékesítése révén 

Régóta ismeretes, hogy a nehézfémek sói, de 
sok más anyag is (pl a formalin, a kénsav stb,) 
megfelelő tön)énységben és kellő ideig alkalmazva 
meggyorsíthatják a magvak csírázását A jelenség
nek többféle - külön-külön is érvényes - magyá
rázala lehetséges. Tárgyunktól legtávolabbi talán 
az a_nézet, hogy ezekaszerek a núghéjon megtele
pedo gombákat és baktériumokat pusztítják el, 
amelyek termékei sokszor hátráltatják a mag csírá
zását A tömény kénsavas kezelés ezenkívüllaz.ítja, 
illetve duzzasztja a maghéjat és ezzel fokozza a 
mag vízfelvételét 

A használt szerek azonban többnyire a sejtek 
élő protoplazmájára is hatnak, részsen a plazma
kolloidák állapotának megváltoztatása, a sejtlélek
zés, valamint a hidrogénión-koncentráció n1ódosí
tása stb. útján. 

Az előljáróban említett Popoff bolgár kutat'o 
igen széleskörü vizsgálalókat végzett serkentő-
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szerekkel, melyek közül pl. a következő összetételű 
oldatokat ajánlja a magvak csávázására: l% mag
néziumklorid +2% magnéziumszulfát; vagy l% 
magnéziumszulfát +2% manganoszulfát ; vagy l% 
mangananitrát +2% magnéziumklorid 

Kasassky nátriumfoszfáttal, továbbá cink- és 
magnéziumszulfáttal jutott eredményekre; általá
ban a 3%-os oldatok bizonyultak hatásosnak, egy
kéLórás áztatás és lemosás után 

Alsóbbrendű növények spóráinak csírázását. 
kihajtását sokféle serkentőanyaggal gyorsíthatjuk 
A kőüszög (Tilletia tritici et foetens) spórái igen 
gyorsan és nagy számmal indulnak fejlődésnek pl 
kalciumnitrát jelenlétében; valószínűleg a nitrát
gyök oxidáló hatása eredményezi - mindenesetre 
közvetve - a sok levegőt igénylő üszöggomba spó
rainak élénk csírázását 

Gombatermesztök régóta kísérleteznek az ehető 
gombák spóráinak mesterséges csíráztatásávaL Leg
több sikert a csiperke spóráival szereztek; ma már 
külön labor at9riumok foglalkoznak >)gombacsíra<< 
készítésével Üzleti meggondolásokból nem szíve
sen közlik eredményeiket, a növényélettani kutatás 

1 kép. Tömlőt fejlesztő dohány-virágporszemek (Gimesi fe/v) 

Ezek az észleletek egyébként tudatosítják azt 
a különbséget, amely a mesterséges serkentőszerek 
és magukból a sejtekből származó hatóanyagok közt 
megállapítható ; a mesterséges serkentök mintegy 
,,kívülről hatva<< lendítik az anyagcserét, de nem 
tartoznak az élő rendszer anyagai közé, ezzel szem
ben a >)természetes hatóányagok<< az élő rendszer 
tartozékai és termékei, Vitaminok, hormonok vagy 
egyszerű elemnyomok lehetnek ezek, illetve rész
ben ismeretlen haták is, és nemcsak a csírázás meg
indításában, hanem gátlásában, valamint szabálya· 
zásában szintén részük lehet A mesterséges ser
kentökhöz képest.szinte végtelen hígításokban 
érvényesülnek jól. Sok élősködő növény (pl Oro
banche stb) csak a gazdanövénnyel érintkezésben 
fejlődik ; magvaik esetleg nem is cs íráznak maguk
ban, csak a gazdanövény környezetében, amelytől 
a csírázás megindításához szükséges hormonszerű 
anyagokat kapják humorális vagy más utakon (szag
hatások, helyesebben gázhatások, páraigások stb 
révén) .. Segítő együttélések, szimbiózisok esetén is 
érvényesülhetnek ilyen hatások. Burgetf orchidea
kísérletei igazolják, hogy e növények apró magvai 
bizonyos gombákkal társultan csiráznak jól ; ezen 
az alapon jutott Galambos is szép eredményre az 
orchideák magról való nevelésében 

Meg kell azonban kiilönböztetnünk a csírá
zásr a közvetlenül ható anyagokat azoktol, amelyek 
már a következő fejlödésszakasznak, a növekédés 
megkezdésének szabályozói ; az auxinok pL úgy 
látszik, nem antryira a csirázás megindításában, 
mint inkább a továbbiakban jutnak igazán szerep
hez Az orchidea-kutatásokban talált »vandophy· 
tin<< is növesztő lehet inkább, mintsem a csírázás 
közvetlen hatóanyaga Egyébként, különösen kémiai 
szempontból, nem sok ismeretes róla; részben he
lyettesítheti a nikotinsav, tehát megfelelőjét való
szinűleg a vitaminok körében kell keresnünk 

A vitaminok határozottan igen közvetleilül 
részesek a csírázás élettani folyamataiban Az 
aneurin (6

1
-vitamin= thiamin) például különösen 

azonban tőlük függetlenül is felderített néhány ide
vágó tényt; pl megállapították, hogy kloroformban 
1-2 óráig tartó áztatás nagyon megrövidíti a 
csírázás idejét. Hetek, sőt hónapok helyett néha 
5-6 nap múlva megindul a csiperke-spóra csírá
zása a mondott kezelés hatására Mézben 2-3 
hétig tartott spórak szintén jól csíráztak tápláló 
talajon Ezek a hatások nemcsak a konkurrens 
szervezetek puszitelását okozó fertőtlenítésből ered
nek, hanem határozottan pozitív serkentőhatás 
érvényesüL Különösen a gombacsirából főzött agar
agaros tápláló talajon sikerül jól a csíráztatás. 
Eközben azt is megfigyelhetjük, hogy a csamákban 
lévő spórák inkább hajtanak, mint a magánosak 
Emlékeztet ez a jelenséga >)biosz«-kutatásból isme
retesre; t i. azokban a vizsgálatokban az élesztő
sejtekből kiszűremkedő anyagok is jobban hatot
tak a sarjadzás!a, ha a sejtek csoportokban voltak 
és nem egyenként, mert előző esetben nem hígultak 
olyan mértékben a sejtekből származó hatóanya
gok, mint egy-egy különálló élesztősejt környeze-

a zuzmókés más telepes növények spóráira hatásos, 
mégpedig - eltáően a mesterséges serkentök 
aránylag nagy töménységétől - legkedvezőbben 
mintegy félmilliószo~·os hígításban in?ítj~ meg, a 
csírázást Ez a csekely anyagmennyrseg brzonyara 
nem úgy hat az anyagcserére, mint a szaros érte
lemben vett stimulátorok hatnak, amelyek mintegy 
megtetézik az organizmus amúgy is folyó működé
seit, hanem a B,-vitamin juttatása a jelzett ese
tekben hiányt pótol; olyan hiányzó alkatrészt 
juttat az élő rendszerbe, amely nélkül nem indul
hatnak meg a fejlődés bonyolult'folyamatai Egy~' 
lőre nem tudjuk pontosan, vajjon a 6 1-vrtamm 
ezekben az esetekben a co-carboxylase részkompe- . 
nenseként a szénhidr át-bontás irányításával hat-e, 
vagy pedig még kevésbbé ismert modon 

A 6
1
-vitamin a magasabbrendű növények 

magvaiban is a csírázás természetes hatóanyagának 
bizonyult Idős magvak csírázóképességétés csírá
záserélyét megállapíthatóan fokozza ; fnss mag
vakra ilyen értelemben nem hat A friss magvak 
ugyanis elegendő mennyiségben tartalmazzák. 

Idős magvakkal nem mindig rendelkezhetünk 
tében 

268 

A GYÓGYSZERESZ -·---- --·--· ---·-------··-~---------·--

kísérleteink céljára, pedig a természetes ható
anyagok kutatása ezt sokszor kívánatossá tenné 
Ha azo~ban a magvakból a csírát kiemeljük ·
explantalju~ - ezzel .egyb~n megfosztjuk tápláló
szovetertol es . ~ b~n~u~ rejlő vitaminok és egyéb 
hatoanyagok jO teszetol Most má_r sikerrel hasz
nálható a mondott célokra Még egyszerűbben jár
hatunk el - Ruge rnódszere nyomán -keresztben 
megfelezett zabszemekkel, amelyeket Petri-csészé
ben, nedves szűrőpapiroson csíráztatunk. A külön-

. böző hatóanyagokat a szűrőpapirossai felszí
vatva juttatjuk a kísérletben szereplő >>detektor<<
hoz, vagyis a megcsonkított zabszemekhez 

Ilyen. vizsgálatokkal bizonyítható, Ír ogy a 
. szer!rtermes, vagy a magvak tápláló szövete a csí

rápshoz szükséges hatóanyagok egy•részét tartal
mazza Sértetlen és jól cs ír ázó zabszemekkel együtt 
a fel~zett szemten;resek rs jobban csiráznak; úgy-

~· szmt,en napraforg~ szrklevelek darabjaiból szár
n!az? ~edvek rs hatasosak Nem valószínű, hogy csak 
taplalekul szolgaln.ak a drffundáló anyagok, mert 
mesterseges taplaloold;üok, ha csupán cukrokat 
sókat és feh~rjeépítőket tartalmaznak nem segítik 
kellően a kioperált embriók, vagy a cso~kított szem
termések csírázását. Természetesen nem remélhet
jü~, hogy e hatóanyagok nagyobb töménysége a 
csuaz~st brzonyos határon túl élénkíti; a fokozott 
JUttatas ,vagy nem hat jobban, mitit a csekélyebb 

· n_!er!nyrseg, vagy pedrg már éppen gátolja a fej
lodest 

Hasonló jelenség - a hatás ellenkezőte válto
zása - m~t.atk?zik ten;részetes körűlmények közt 

·a gab?n~ kouszoge (a mar említett T illeti a) spóráin. 
A spor ak kezdetben nagy trimetilamin-tartalma 
gátolja a fejlődés megindulását · a talajjal érint
kező spóra gátlóanyaga azonb~n lassanként ki-

-- ~ldódik, s bizo~y?s. határig c.sökkenve, egyszercsak 
atcsap serkentave es megmdrt1a a fejlődést. 

Fentebb mondottuk, hogy teljesen csíraképes 
ma~vakr a nem hatnak előnyösen a vitaminok és· 
e~y~b, a magban amúgy is kellő mértékben jelen
levo anyagok, ha azokat mesterségesen fokozzuk 
A B,-vrtam1n (laktoflavin) még idős magvakra 
s~m h~tott, jóllehet a sárga oxidációs fermenturn 
res~ekent az anyagcserében igen fontos. Nem vél
hetjuk, hogy ,a csírázasban talán csekély a szerepe; 
ha!rem r aktarozas kozben rs sokáig megmarad 

. ezer t nem !nutatkozik feltúnően a hiánya. ' 
A B2-vrtammcsoport PP jelzésú tagjának (>,Pel

la.gra P:·eventrve factor<<) - amely szerkezetére 
n~zve nrkotrnsavamrd- kb. 100 .. 000-szeres hígítású 

· vrzes oldata. 10-~0%-kal fokozza félbevágott zab
szem,ek csrrazaserelyét és csírázóképességet (vagyis 
a 3 es 10 napon megállapít?tt csírázás-százalékot). 

., LegJ?bban a C-vrtamrn (aszkorbin<av) ked
ve~o hatasa. m~!atkozik csírázó magvako n, mivel 
mar ro.vrd rdeju raktarozás közben is aránylag 
nagvmertekben fogyatkozrk Nagyhígítású oldat ai 

kb. 25%-kal fokozzák a felezett gabonaszemek 
csírázását · 

A redox-katalizátorként ismert glutathion 
Ru ge vizsgálatai szerint; feltűnőerr fokozza a cs ír a'
zas erélyéL A magvak öregedésével ugyanis a 
redoxpotencral egyre alacsonyabb ért{kre süllyed ; 
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a~az a friss, jól csírázó mag erősebben oxidációs 
kepe.ss.égű! vagy :pásként kifejezve, gyengébben re
dukalo kepessegu (metilénkék, toluilenkék timol
rn~o.fe~ol.i~dikátorokkal szemben), mint a' rosszul 
csnazo, rdos mag. Az állandóan folyó lélegzés 
ugy~nis az .oxidáltság magasabb fokára juttatja 
1dokozben a hosszabb ideig_raktározott magvak 
anyagat - a fratal magvakéhoz képest. 

. , A maFak hatóanyagai természetesen nemcsak 
sa1at belso rendszerükben hatnak hanern más szer
vezet~ken is érvényesülnek. Próbas~ervezetek (teszt) 
gyanant nagyo~ alkalmasak az élesztő sejtjei, 
amelyek Sa!Jadzasa, rlletve szaporodása a legérzéke
nyebben, jelzi biz?nyos anyagok legcsekélyebb 
mennyrseger c~el,enletet Ily~nképpen megállapít·· 
hato, hogy rdo~ ma~vakbol krsebb mennyiségű 
>>brosz-hatas<< sz~r!1razrk,, mint fiatal magvakbóL 
A zab szemtermeseben 2 evr rakUrrozáskb 30';< -kal 
csökkenti a biosz-tartalmat 

0 

.. A vizsg~lat eljárása eléggé egyszerű. Száz
szaz d ar at, fiatal,. illetve idős gabonaszemet (zab 
stb.) ,me~orlunk es mrndegyik csoportra '/, liter 
vez~tekvrzet o~tve 70C0-on l óra hosszat áztatjuk 
A. krvonatokbol 5, O 5 es O 05 cm3-t teszünk élesz: 
tovel olt?tt 25:;-~5 cm3 szintetikus tápláló folyadék
hoz. Az elesztose1tek szaporodását (szobahőmérsék
leten) .. 2 nap mulva- vérsejtszámlálóval - meg
allapüjuk A fratal szemtermések kivanatát tarta!-· 
mazo oldatban több élesztősejtet találunk mint a 
p~r~uzamos kísérlet esetében. Vonatkozik ez a 
k?tott bro~z-anyagokr a is, amelyek csupán a csir á·· 
zas alk~maval szabadulnak fel, enzimák hatására 
Mestersegesen úgy szabadíthatjuk fel e kötött 
any~gokat, hogy, ~z előbbi őrleményre (melyből 
forrovrzes extrahalassal mar eltávolítottuk a sza
bad biosz-tartalmat) 10 iC!113 norm sósavval sava
nyított 100-100 cm3 vizet öntünk és ismét 70 
C'-on egy óra hosszáig melegítjük Az újabb kivo
natot nátr?nlúggal kö~ömbösítjük s azután ugyan
u~y vrzsg~ljuk hatasat az élesztő szaporodására, 
mrnt. az ~lob b: esetbe_n Mellékesen említjük, hogy 
a sejtszamlalas statrsztrkus módszerénél sokkal 
megbízhatóbbnak ígérkezik Sándor és Balázs el
j~r ása ; sze,rzők, ~~m a sejtek számát, hanem a sejt
tomeget allaprtJak meg, oxidációs t.itrálással! 
Ndelom~tnas vagy pedig az ülepedett élesztő
sejtek retegének magasságából következtető mód
szerek is eléggé használhatóak 

.... A. csírázásra ható anyagok kutatása közben 
kulonos frgyeim.et erdemelt a tejsav és az etilén 
Ezek a . vegyoletek átmeneti lélekzéstermékek 
Fejlőd? növényrészekben több a tejsav, mint a~ 
all,a~d?sult ?~ovdekben .. Különösen a c sír agyőkér 
el9torese rd~j~n. e~zlelheto. a ~ej sav jelenléte. A tej
sav nagyhrgrtasu oldatar altalában serkentik a 
csírázás~ Hatását a hidrogén-ión szerepével nem 
magyarazhatjuk, mert a tejsavas sók is előnyösen 
h~t~a~ ~z idős magvak vagy felezett gabonaszemek 
csuazasara 
.. A tejsavból aránylag könnyen származtatható 

etrlen rs, a tejsavhoz hasonlóan fokozza az idős 
ma~vak csírázását. Tiszta etilént könnyen készít
hetunk alkoholból, tömény • kénsavvaL (Kb. 
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!60 co-r a melegített kém av ba alkoholt desztílla
lunk amely a következő egyenlet szennt : 

C,H--0 H+ H,SO ,=C,H5 HSO ,-+-H, O etilhidro
szulfáttá'egyesül i kénsavval; tova b b i bomlils foly
tan az etilbidroszulfát, a következő egyenlet sze
rint: C,H,HSO,=C,H 4+H1SO\' etilé!'t sz?l%áltat, 
miközben a kénsav regeneralodrk.) Mas_ elJ~ras sze
r int túlhevített alkoholgőzöket 300" kor nl, vrzelvono 
anyagokon (foszforsav) hajtunk keresztul; rlyen-
képpen is etilénhez jutunk . . 

A keletkezö gázt, vízen átbuborekoltatással, 
telítésig elnyeletjül< A telített vrzes _oldatokbol 
hígítássor azatokat létesitve, ':'azelrnnal legmentesen 
zar t Petri-csészékben, a mar ISmertetett. mod?n 
(felezett zabszemek szlirőpapiros?n) csíraztatas
pr obákat végzünk. Az egyrk vrzsgal~tsorozat er~d
rnényét a mellekelt gr afrkon szemlel~etr (2 .. ke p) 

Nagyjából hasonlóan hat a vrlagrtogazzal telr
tett víz is, amely sok etilént tartalmaz Amennyrben 
tömény kénsavval elnyeletjük az etil ént, v~gy pedrg 
szódás és permanganatos oldaton atbub01ekoltatva 
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CH,=CH,+ HOCI =CH,OH:-;-CH,Cl származ
tathato -etilénklorhidrin igen halasosnak mutatko·· 
zott A gabonaféléken kivü.l más.növén~e~ magvára 
is serkentően hatott, kulonbozo merteku, d~ rg.en 
nagy hígításokban. A különbség hetekmulva rs lat; 
szott, mert az etilenklorhrdnn nyomalt tartalmazo 
vízbe áztatott magvakból rendszennt nemcsak 
gyorsabban keltek a. csíranövények, hanem maga
sabbra is nőttek es to.bb levelet fejlesztettek 
Később ugyan elmosódott a kii\önbség az ellen
őrző példányokkal szemben: de a kezdeti gyors feJ
lódés mindenképpen elonyos, mert eredmenyes~b
ben versenyeznek a csiranövények, .rlletve. ~al~"!
ták, különösen az élősködő gombafelek feJlodese
vel Az etilénklorhidrin a burgonya nyugalm; alla" 
potill is megrövidíti ; a kezelt burgonya~umoK so~
kal könnyebben hajtanak a nyugalmi rdoszakban rs, 

int a kezeletlenek. Ez ugyan gyakorlatrlag, nem 
~;őnyös hiszen irtkább a raktározhatás fok?zasa a 
cél, de' nagyobb koncentrációk alkalmazasaval ez 
is megvalósítható. . . . . .. . 

A tejsav és sói, továbbá az etrlen es tob b ~zar-
mazéka, az elméleti meggondolas?k szwnt. ~ ldek-

.- fokozásával hatnak serkentóen a cs n aza sr a = "k" Feltehető, hogy ezek az anyagok _vala~m eppen a 
lélekzés enzimáit mozgósítják Megalla~rthato, hogy 
csekély mennyiségük jelenlétében _az_ rdos ma~v.ak 
széndioxid termelése, azaz lelekzesuk rntenzrta~a 
fokozodik. A csírázás megindítasa tetemes ermgrat 
igényel Idős magvak elégethető anyagar ~eszb~~ 
,;

1
ár óxidálódtak s csak a mar ad ek hasznosrtllato , 

természetesen ez a mar adék már c~ ak akkor. s~ol
galtathat elegendő energiát a csírazas meg!nsdrt~~a
hoz, ha az energiatartalek mrntegy_ lok~sozeruen 
ll at a rendszerre. Ezt eredményezi a tejsav es a mo~1-
dott etilénszármazékok igen híg oldala, az enzrmak 
gyors mozgósítása révén. . . . . 
· Egyébként a tör vényszerusegek feltsmer ese 
nem könnyli A csírázásélettam vr~sgalat _olyan 
adatokat is szolgáltat, amelyek meg egysegese.n 
nem értelmezhetők kielégítően Pl. az alm.~sav es 
kálium sója kellő hígításban fokozza az rdos .'~ag-

a világitogazt, etiléntartalmátó,l - ?xidálással:-;
megfosztjuk, többé nrncs Jelentos hatassal a csna-

vak csírázóképességél; vagyrsa magvak nagy sz~-~1-
ban csiráznak, ha ezekkel az anyagol<kal kezelj~l<, _ 
de a csírázás gyorsasága egyáltalá~ n en; fokozodrk 
Ezzel szemben pL a borkősav ka\rumso]3 eppen a 
csírázás »Sebességét<< (erélyét) !okozza, de r1em hat a 
csírázóképességre; vagyis 100 mag ko_zul ugyan
annyi csírázik ki a borkősavas kálium hrg oldat~val 
itatott szűrőpapnoson, mmt a trszta vrzes ellenorz~ 
kísérletben, de a csírázás hamarabb megrndul a so 

zá~ra 
Általában mindig a nagy higítások .hatnak se_r-

kentöen és a töményebb oldatok gátlóan Azt vel
hetnŐk, hogy a milliószoros higítá~ok nagyon keves 
hatórészt tartalmaznak Szanniasokkal azonban 
megállapíthatjuk, hogy 1-l gabonaszemre kb 
3 billíó etilén molekula jut abban az esetben, ha a 
telített oldat mí\liószoros hígításából 5 CI1_1'-tha~z
nálunk 50 zabszem csíráztatásához. Vagyrs sulyara 
nézve csekély n~ennyiségű hatóan~ag is igen nagy
számu molekulat tartalmaz meg es ez megmagy>a
rázhatja a gyógyítócélú kezelések bizony?s eseten: 
vonatkozóan is, egyes anyagok nagy hrgrtasban val o 
alkalmazásának javallatát . 

Mivel az etilén, az előbb mondottak szennt, 
bizonyos hígításokban serken~őnek mu.tatkoz?tt, 
érdekesnek ígérkezett az etrlen-sza~mazekok vrzs
gálata is. A hipoklórossav actdrerop folytan az 
alábbi módon : 
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hatására · · "tt 
Mindenesetre több ismer et\ en tenyez? egyu e-

sével kell mindig számolnunk e vrzsgalatokba~, 
annál is inkább, mert pl. a mármondottakon kryul 
(csírázáserély és csírá~óképesség) a gyokocskere, 
vagy pedig a rügyeeskere tett hatas sen! egyfo~n!a 
Vízre cseppentett, úszó par affrnlemezke~erl csrraz
tatott búza gyököcskél rendszenni r?vrdebbek, 
mintha úszó üveggyapot-darabkán csnaztatjuk 
A par affin más esetekbe~ is a~ ~uxinhoz hasonlo an 
hatott, nyilván szennyez~ser re_ven, amelyek vrsz01_ü. 
a paraffin eredete szennt valtoznak A par.affrn 
erezhetó szaga is figyelmeztet arra, hogy a kernrar 
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szempontból közőmbösnek tekintett paraffin, a 
nagyon érzékeny élettani rendszerekre nem is 
annyir a közömbös, mint eleinte véltük A paraffin
olaj jelenléte ismódosíthatjaa csírázás!. A külön
böző technikai olajok (orsó-olaj, gáz-olaj stb..) külö
nösen hatásosak, el,őserban a csírázás gátlása tekin
tetében Egyesek feltételezése szelint a kőolaj illó ter
mékei nyomokban áthatolhatnak a fedőrétegeken s 
ilyen helyeken egyes növények talán jelezhetik az 
olaj közellélét 

A legkülönbözőbb szaghatások sok esetben 
Jegalabb részben lelelősek a természetes növénytár
sulások létrejöttében is A kumarin pl. erősen gátolja 
sokféle mag csírázását; e hatás kisebb-nagyobb 
mértékben érvényesillhet a természetben, akár 
válogatóan is. Lehetséges, hogy valamely kúmarin
tartalmú növény, bizonyos körzetben távoltartja 
a növények egy részét, másokat pedig éppen támo
gathat fejlődésükben Láttuk a kőüszög esetében, 
hogy pl. a trimetilamin gátló és serkentő lehet 
aszerint, milyen töménységben van jelen. Az illat
és egyéb anyagok töménysége természetesen vál
tozó hatással lehet valamely növényre aszerint, 
mennyíre érzékeny a kérdéses anyag<iránt Az érzé
kenyebbet gátolja, a kevésbbé érzékeny! serkent
heti 

Végezetül meg kell még említenünk, hogy mi
ként a csir ázás serkentésében különbséget tettünk 
a folyamat megindítása és folytatása között, úgy 
az ellentétes esetben, a csírázás g~tlása tekintetében 
is különbség mutatkozik aszerint, hogy a gátló ha
tás a csir ázásfolyamat megindulását akadályozza-e, 
vagy pedig az utána következő növekedés szaka
szát érinti. E vizsgálatok még a kezdet kezdetén 
tartanak és komoly értékelésük egyelőr e lehetetlen; 
de a mondott két szakasz különbségének felismerése 
magában véve is értékes eredmény 

Amí pedig e csírázásvizsgálatok értelmét illeti, 
elegendő Jámutatnunk Filatav gyógyításeredmé
nyeire és a támó.gato biogén stimulátor elméletre ; 
az egyébként alig megfogható hatásokat részben 
éppen ilyen vizsgálatokkal tették észlelhetövé 

IRODALOM Bohus Mesterséges, tertyésztési kísérletek 
a Clasterosp. gombával. (1937 Bp) - Fren)-Ó Csírázást 
serkentő és gátló szerek (Agrártudomány J. 4. 1949.) -
Gimesi-Frenyó· Min alapszik a humusz ser-kentő hatása a 
kőüszögspórák kihajtását a? (Agrártudomány l 5. 1949) ____:. 
Kasassky · Adatok a magstimuláció kérdéséhez (BUlletin 
de la Soc Bot. de Bulgarie VIII, 13._, 1939.) - Kerese· 
Vitamin-hatások a Par amedumokon (1937 'Pécs.)- Ruge .: , 
Untersuchungen über keünungsfördernde Wirkstoffe (Planta, 
XXXV, 1947)- .Sás A vitaminok szerepe a sejtéletben 
(Orvosi Hetilap XXX, 1940) - Zsukovszkij A burgonya 
hosszü tárolásával kapcsolatos tapasztalat (Szád i Ogorod 
194g IX) 

B <l> p e H b o: AEt1CTBYIO!I111E HA POCT!{H 
BE!I1EBCTBA 

J1CCJ!Ci:J;OB3H!1e ;J,eti:C"!Í'lYIDII.\HX Ha j)OC'IK!l BCI.ll;liCTB MHOTO
CTOj)OHHC 11j)H'I~CHHMO H KaCaCTCH CM~)f{HC.IX C Me.Uf1l.{J1HOtÍ 

o6nacreli 
B npOIHBOTIOJIO}!{HOCTb K HCKYCC'TBCHHbBt ,rie}í.C'lBI{HM 

CpammrCJlbHO Bb!COKOÜ HaCbill.\';!HHOCTH (r-e. Ilj)HMCHCHHbiX B 
2~3Dfo paC'rBope), eCieCTBCHHLJe i'l:Ci1:C'TBYIOJnHC BCIJlCi:TBa 
CCM5HI H Cnop 11p05IBJUIIOT CBOIO :=:r}JipCKIHBHOClb B 3Ha4JHCJ1b.:. 
HOM pa363BJICJ-Hm: CTH'I1Y11HpY!OIHYIO pü.Tlh H3TYj)3JibHbiX 
,UCtí:CfBYJ0lUl1X BCJHCCTB (BI-IT<J_MHl-lOB, 3THTJCHHbiX 11;CpHB3TOB 

H-6-11) MO)I(HO JICflJC BCCT'O H3YlJ3lb HJ.U HC!'I-IHOTO C1Jj)blMH 
CC!IUIH3\1H H CllOj)aMH C YMCHbUJCi-IIIOtÍ CI10C06HOCTblO K rÍYC
KJHlHO püCTKOB. Ha CBÓiü!C CCMHHa H Cllűj)hl 3TH BCIIJ;CCIBJ 
J{Ctí:CTBYIOT 4aCTO ropMű)l{aiiU1M 0Ój)J30111, Il(-J(!{ (IHH 060fO

ll{aiOJ HMC!OllU1CC5I Y)I(C B pe3CpBC 3f:[atll11CJ!bHOC !(0ITH4CC1BO, 
npenHTCrBYH 3 IHM CJMbiM I-iOpMa.llbiibiÜ XO,!J; 06.1\1CH3 BCll{CCTB. 

MexaHH3M ;:tetícJ BnH HC paBHOMct')HbiH n<-I<K B npouecce 
11YCKaHH5I j)OCfKOB MO/KHO OTJ1H4aTb TIO MCÜbJIICi:Í MCj}C 2 60Jib

liiHC <P33bl H ~J;Cti:C'rRYIOll{HC BCIIlCC'!Ba Hpü5IBTI5Ii0l' CBOIO e<IJ!IJeK
THBHOCTb .JIUÖO B OAHOi1 (nYCKaC'! B xo:ft npoqeCC) Jli.IÖO B 

~pYrotí (PoCT) 

Új szerek a fogszuvasodás ellen 
Írta: Mozsonyi Sándor dr: 

a fontos egészségügyi szabályt, hogy fogainkat 
legalább félévenként egyszer vizsgáltassuk meg 
szakorvossal 

Kevés olyan ember van, aki mentes a fogbeteg· 
ségektől, különösen azok Jeggyakoribbjától, a !og
szuvasodástól, amit orvosi nyelven caries-nek 
hívnak Érthető ez, hiszen 32 fogunk van, amelyek 
közül néhány gyakran már a gyermekkorban 
áldozatul esik ennek az igen elterjedt népbeteg-
ségnek · 

A fogszuvasodás nemcsak kellemetlenséget, 
fájdalmat okoz, de az annak következtében fellépő 
ú. n.. gócfertőzések számtalan súlyos--- (ve~e, szív, 
izületi stb.) baj nak is okozói lehetnek. Romlott, 
beteg fogainknak a fiziológiai miíködésből, a rágás
ból való kikapcsolása is komoly következményekkel 
járhat, rnert az emésztés szempontjából egyáltalá
ban nem közömbös, hogy ételeinket jól vagy rosszul 
aprítottuk-e fel fogainkkal, mely utóbbi követ
kezményei különböző gyomor- és bélbetegségek 
lehetnek Ezek a tények magyarázzák meg azt 

24* 

Ismeretes, hogy különösen a falusi nép között 
van nagymértékben elterjedve a fogszuvasodás 
A betegségi biztosításban részesülő ipari munkás
ságnak, hacsak szándékosan el ... nem hanyagolja, 
módjában áll szakorvosi kezelést, fogkonzerválást 
vagy fogpótlást igénybevenní, de a dolgozó 
parasztságnak e téren való elmaradottságáról szo
morú tapasztalatokat szerezhetünk vidéken, amihez 
sok köze van a javakorbeli. férfiak, asszonyok 
korai elöregedésének is Népi demokráciánk egész
ségügyi kormányzata már régebben felfigyelt ezekre 
a jelenségekre és különböző intézkedésekkel (!el-
világosítás, szúrővizsgálatok, vandorfogászat stb.) 
igyekszik a helyzeten javítani - egyre nagyobb 
eredménnyel 
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Lássuk mi az oka a fogszuvasodásnak és 
hogyan nyilvánul az meg! A táplálékainkkal 
a szájunkba kerülő, ott felaprított, az íny alá 
és a fogak közé bejutá szénhidrátok (keményítő, 
cukor) a szájban mindig, jelenlevő l actobacillus 
acidophilus által- termelt enzimek hatására tej
savvit alakulnak át, s ez fejti ki- azután pusztító 
működését A fogzománc-réteg ugyan rendkívül 
rezisztens, kemény, porcellánszerű anyag, de a 
különböző fizikai behatások, főleg a forró és hideg 
ételek (fagylalt, feketekávé stb .. ) vagy mechanikai 
sérülések a zománcon apró repedéseket okoznak, 
amelyek szemmel meg sem láthatók, de elegendők 

- arra, hogy a mikroorganizmusok, illetőleg az 
általuk termelt sav oda bejussanak, és ha az orvos 
idejében ki nem küszöböli ártalmas hatásukat, 
akkor a fog szövetében egyre mélyebb pusztítást 
okoznak. 

A fogszuvasodás elkerülésének leghelyesebb 
módja a megelőzés De ha ezzel már elkéstünk, 
a fogorvos még mindig sokat segíthet pl. fog 
töméssei vagy egyéb módon. A megelőzés eszközei 
a helyes, célszerű, vitaminokat elegendő mennyi
ségben tartalmazó táplálkozás mellett a fogak 
és a szájüreg kellő ápolása, tisztántartása Erre 
megfelelő propagandával, kitanítással, nyomaté
kosan fel kell hívni a felnőttek és gyermekek 
figyeimét egyaránt Aszülőket azzal, hogy gyerme
keiket idejekorán szoktassák rá a szabályszerű 
fogápolásra. Az általános iskolák 8-ik osztályában 
kötelező táigyként tanított >>Egészségtan<< e tekin
tetben is megfelelő tájékoztatást ad 

· A korszerű, racionális szájápolás két részből 
áll: a fizikai (mechanikai) és a kémiai eljárásból 
A mechanikai tisztítás lényege az, hogy a fogakat 
megfelelő fogkere függőleges és körkörös dörzsölő 
mózgat;ísával megszabadítjuk a rájuk rakódott 
ételektől származó rétegtől és a fogak közé kerülő 
ételmaradékoktól A fogakra rakódott réteg eltávo
lítására, mint ismeretes, fogporokat, fogpépeket 
szokás használni, melyeket azután szájszeszekkel, 
illatosított szájvizekkel szaktak kiöblítenL Külö
'nösen fontos, hogy ez a fogtisztitás az étkezések 
után történjék. A legnagyobb súlyt kell helyezni 
a lefekvés előtti fogtisztogatásra, mert az alvás 
ideje alatt · működhetnek legzavartalanabbul a 
fentemlített kártékony erők 

Mai ismereteink alapján meg kell állapítanunk, 
hogy a fogápolás terén hosszú idő óta •haladás 
nem történt, ez a kérdés meglehetősen el volt 
hanyagolva A legelterjedtebb fogpépek és fog
porok között találunk bázikus anyagok mellett 
savi anyagokat is .. Mindkét esetben a mechanikai 
dörzsölő hatás játssza a főszerepet De biztos 
eredményt a caries leküzdésében egyik készít
mény sem jelent. Gyógyszerkönyvünkben 2 fogpor .. 
készítmény hivatalos A fehér fogpor : natr. hydro
carb , magn. carboHic és calc carb. mellett mind
össze O l% ot menth pi p -t tartalmaz, ami még 
az illatosításra sem elég, nemhogy dezinficiáló 
hatást fejtene ki A fekete fogporban lévő orvosi 
szappanpor és az orvosi szénpor adszorbens hatása 
még a leginkább megfelelő, de fekete ·színe~ miatt 
nem népszerű 
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Egyestijabb kémiai védekezési modra késztető 
jelenségek csak néhány évvel ezelőtt jutottak 
a szakkörök tudomására Csak ezek ismeretében 
kerülhet sor az eddigi, nem eléggé racionális 
fogápolás megfelelő módosításár a 

A szavjet szerzők közül Lukomszkij J G -nak 
a cariesről szóló monográfiaja foglalkozik részle
tesen ezekkel a kérdésekkel A szerző kitér arra 
a megállapítást a is, hogy milyen sok függ a fo
gyasztott ivóvíz . fluortartalmától, amely a fog
szövetekre, különösen pedig a fogállomány és a 
fogzománc kifejlődésére, főleg a gyermekkorban 
döntő befolyású A fogzománcol ugyanis e korban 
rendkívül megerősíti, és így a caries előfeltételei 
sokkal kisebb mértékben állanak fenn, mint egyéb
ként Hivatkozik Mejszahovics megállapításár a, 
amely szerint a sztronciumklorid-ecsetelés alkal
mazása is jó hatású a fog-caries ellen; továbbá 
Sztrmobinszkij kísérleteire, amelyek szerint a külön
böző szulfonamid-készítrnények is pusztítják a 
szájüreg káros mikrobáit 

Más külföldi szerzők ismét azt állitják, hogy 
klorofilltartalmú fogápolószerekkel a lactob. aci
doph. szaporodását meg lehet gátolni, amit kísér
letekkel igazoltak be olymódon, hogy előbb meg
allapították a vizsgált egyén szájában a lakto
bacillusok számát s .. azután klorofilltartalmú fog
pasztát, szájöblítőt alkalmazva félév rnulva újból 
megvizsgálták az illetőket 90% szájában nem volt 
laktobacillus kimutatható. Azt is megállapították, 
hogy ebben az ·eljárásban a klorofilltartalmu 
szájvíz egyrnagában is elég 

Ismét más szakemberek arr a a megallapításra 
jutottak, hogy az ammania és carbamid aJkai~ 
mazása jelent döntő eredményt a fog-caries le
küzdésében, rninthogy a nyálban lévő ammonium 
rnennyisége és a fogszuvasodás között összefüggés 
van A siáj baktériumflórája nagymértékben függ 
a nyál pH-jától, ez viszont a táplálkozás miként
jével (fehérje) van összefüggésben Tény az, hogy 
vannak magasabb és alacsonyabb pH-jti nyállal 
bíró szervezetek, az utóbbi esetben a laktobacillus 
acidophilus számára legkedvezŐbb, az előbbi eset
ben pedig kedvezőtlenebb a helyzet O 5 mg ammo
nium ccm-ként. már gátolja a tejsavképző bacillus 
szaporodását Az ammania a nyál ba az w eumból 
és valószínűleg az amino-savakból kerül A nyál 
ammaniatartalma ugyanabban az egyénben is 
időnként változik A caries rezisztensek nyálában 
az ammaniaképzés gyorsabb, mint a caries akti
vakéban. Az ammaniaképződés többé-kevésbbé 
gátolt, ha a nyál szőlőcukrot tartalmaz, rnert ez 
csökkenti a nyál természetes ammoniaképződését 
és serkenti a savképző és fermentatív rendszereket 
A kísérletek szerint a glukózmentes nyál pH-ja 
egészen 7 6-re felemelkedett, a glukóztartalmúé 
pedig 2 8-re esett le. A cukor tehát azzal, hogy 
savvá alakul át, - amely a fogállományt meg
támadhatja, az ammaniaképzést elnyomja 
fokozza a tej savképző baktériumok muködését 
A kutatók megállapították, hogy az optimális 
fogtisztító és szájöblitő. szer dibázikus ammonium· 
fosztátot és karbarnidot tartalmazzon Ilyen össze
tételű fogápolószetek a fogkefélés és öblités (külö-

nös~n- lefekvés előtti) alkalmazásával "állítólag 
krvalo er edmenyt mutattak fel, a Iaktobacillusok 
teljes eltűnéséig. Ezek a kísérletek, amelyek még 
mncsenek lezarva, sok egyennel végzett kísérlet
sorozatr a tamaszkodnak, akik közül elkülönítették 
azokat a gyerekek,et, akiknek egyik része magas, 
a ma:rk al~csony fluór~arta!mú ivóvizet fogyasztó 
helysegekbol _valo. Megaliapr tották továbbá a vizs
gálatok, hogy nem elég a száj, illetve a nyál át
alakítás~ .lug?s v~gyhat~súvá,. amely nagyon le
egyszerusrtene a vedekezes .modját, _hanem Jeghatá
sosabbnak krfe)ezetten ~ mar említett 5% dibázikus 
ammon foszlat es 3% weum keveréke rnutat
kozott 

A fentemlített adatokra felhívtuk a budapesti 
sztomatolograr klrnrka frgyelmet is, és néhány 
Javaslatot tettünk a további kísérletezésekkel 
kapcsolatban. E javaslataink megtételében a követ
k~ző gondolatmenet vezetett bennünket. Akár 
fogpépet, akár fogpasztát használ valaki annak 
alkalmazása után a szájat alaposan ki kell öblítenie 
Ha tehát ezekben az anyagokban van a karbamid 
és a diammoniumfoszfát, akkor csak rövid ideig 
lejtheti kr ~ h~tását a szájüregben. Helyesebb 
tehat az obhtovrzbe tenni az említett anyagokat 
amelyek alkalmazása után persze további száj~ 
öblítésnek nincs helye. 

Tekintett.el aszóbanlevő fogbetegségrendkívlili 
elte r Je désére, olyan el járáshoz kell folyamodnunk 
a!nely olc~óságánál f?g:'a a legszélesebb nép~ 
rete~ek szamara lehelove teszi a racionális fog
apolast. Erre a célra a szájvizet nem tarthatjuk 
megfelelőnek a spiritusz és az abban feloldott 
rlló?lajok drágasága miatt, továbbá, mert az illó
olajoknak -:-:,~z ol.. cinna!n~mi-t kivéve - alig 
~an dezmfrc;alo hata~a, vegul mert az üveg ára 
es. a foly ad ek szalirtasa rs megdrágítja a készít
rnenyt .. Ezer! azt J3Vasoltuk, hogy racionálisan 
osszeallrtott tabletták forgalombahozatalával kel
lene megold~ni a kérdést, me rt kétségtelenül ez a 
legolcsabb ·es legegyszerűbb megoldás és ezért 
~z tarthat s~ámot leginkább széleskörű ~Iterjedésre 
es felhasznal.asr a a dolgozó nép körében is .. Egy 
r ly en tablettanak az összetételét az alábbiakban 
adJuk meg: 

l tabletta 

f)iammonium livd1 0-
phosphat 5°.0 · 

Carhamid 3% 
Ol gaultheriae 
Ol Menthae 
Saccharin 
Összesen : 

100 tabletta Nagybani 
ára 

~ l 5 g 150 g 6- Ft 
=:::09g 90g 1-)/ 
~ 003~g '3 g 020" 
~003g 3g 3->> 
o=. 0 Olg l g l 14 ,; 

2 5 g 247 g fl 34 Ft 

l tabletta kb. 40-50 g vízben oldandó 
l-2-szeri szájöblítéshez. Ha naponként l tablettát 
IJasznál el valaki, pl lefekvés előtti száirnosáshoz 

' ' 
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~kkor 100 tabletta több mint 3 hónapr a elegendő 
es l tabletta, vagyrs egy alkalommal történő szaj, 
öblítés ll fillétbe kerül 

A hasonlo jlsszetételu jogp01 receptjét az 
alábbiakban adju'k meg; 
Dbmmonium hydrophosphat 5° 0 5 O g = o 20 ft 
Carhamid 3% . 3·0 g = 0·06 11 

Calcium carhonicum 75· 0 g = o 20 )) 
Natrium bicarbonicum 10 O g = o 10 >> 

Texapon . . . . . . . . . . . . . . 5 O g·=- 0 10 >> 

Ol g~ultheriae (methylsalicylat) 0 8 g = o 04 1>. 
O!. cmnamomi · O 2 g = o 04· fl 

OL menth. pi p 0 2 g •.• o 20 •> 
Sacchario (450) 0__!___ g = o 25 ,, 
Össnsen: gg .. 3 g = -fT g Ft 

A fenti, kb., 100 g-nyi rnennyiségú. fogpor, 

~:P~~~z~~~~:::n~~![~~ze~ %-s~;e5:e~m~~~~'a:~~~~~ 
latra, .vagyis 200 napra, mintegy 7 hónapra elég, 
egy hon~pra tehat d.abozzal es munkadíjjal együtt 
hozzavetol e& O 20 Ft-ba kerül ez a fogápolás 
.. T~~omast~nk szen_nt a budapesti Sztomatolo-

grar Khnrkaaz egyrk gyarral megállapodott a széban
levő készítménJ::ek gyártása tekintetében s így, 
h~ . azok a folya_rnatba tdt, hosszú ideig tartó 
kr_serletek eredmeny_e sz~nnt valóban be fognak 
vaJm, - amr rernelheto, - akkor az illetékes 
tényezők bizonyár a megteszik a sziikséges intéz
kedéseket azok minél szélesebbkörű használatár a. 

Ennek az elaborátumnak a gyógyszerészi 
szakmai körökkel való közlésével két célt kívánunk 
szolgálni Az egyik az, hogy a gyógyszerész minden 
vonalon, mmél korszerűbb gyógyszerekkel álljon 
a .. bet~gek rendelkezésé;e, a másik pedig az, hogy 
kozegesz.segugyr, termeszettudományi és szakmai 
rsmeretemek helyes felhasználásával, rninél hatha
tosabb ~r?pagandát fejtsen ki népünk egészségének 
rnegvedesere, kulonosen pedrg a népbetegségek 
s ezek kozott a fogszuvasodás leküzdésére 

E lap folyó, évi január hó 15-i számában 
>>A ~yó_gysze;képzés reformja a ?zovjetúnióban« 
crmu kozlemenypen olvashatjuk többek között azt 
r~, hogy: >>aszO~Jd gyógy~zerész-pr.ovizor e&észség
ugyr felvil~gp~rt~ rr;unkat rs koteles vegezni<<. 
Ime ott mar 1ntezmenyesen megvalósult az ami 
b_rzonyára nálunk is hamarosan követésre 'talál 
Es a gyógyszerész .négyévi egy~temi tanulmány
nyal szer.zett .e&.eszsegug~r, termeszettudományi és 
~Feb szeleskoru rsmeretet minél jobban hasznosít
Jak - a szarosan vett gyógyszerellátási szakmai 
teendőin kívül - a közösség javára. ' 

lf:\OJ?AL0:\1 .. Lulwmszkij /. G. ))A carieS<i (Szövjet 
Orvos~ Ko!ly~ktad? 1948. 235 old) Az Orvosi Hetilap 1950. 
I. _29~t szamaban ts .... m_ertetve .. -:-~ Schweizerische Apatheker 
~e.Itu}lg 1949. nov. ::H 45. szamaban és 1949. dec 17-i 51 
szamaban. --;---_G W. Rapp·~ Amer J of Pharm. l 21, 267, 
19~9. -- Pnnopds of Bakteno!ogy and Immunity To11Je)'and 
Wilson 1947. 

A szellemi és fizikai munka kozti ellentét kikúszóbölését csakis azon 
az alapon lehet elérni, hogy a munka'soszta'Iy kultura'l 1's · t h 'k · es ee n1 ar színvonalát 
a mérnökök és technikusok színvonalára emeljük (Sztálin) 
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THIOMICID ,,Richter" 
.4 Gyógyszeripari Központ O;vostudománvi Osztályának köz/emenye 

·_j 

A tbc gyógyszeres kezelésében az elmúlt 
évtized felfedezései révén több olyan készítmény 
áll az orvos rer:delkezésére, melyek számos eset
ben a tbc ·5 folyamat gyógyulását jelentősen elő
segítik I dörerdben: 1944-ben a streptomycin, 
1946-ban a PAS és ugyanabban az évben a thio
sem'car bazon-származékok tűntek fel 

Ehelyütt a hazai thíosemicar bazon-szarmazék 
theraplas jelentőségél kívánjuk részletesen Ismer-
tetni · 

Domaak már 1940-ben beszámolt arról, hogy 
a sulfathi~zol a Koch-baktéríumokra is gátló 
hatást fejt k.i Rövidesen kitiínt, hogy a sulfa
thiodiazol-származékok is has,onlóan hatnak, míg 
a coccusfertőZÉsekkel szemben igen hatásos sulfa-
pyrimidin teljésen hatástalan · 

· A tbc. elleni kutatásnak új irányt szabott 
annak felismerése, hogy a tuberktposztatikus hatás 
független a suifonamid-csoport jelenlététől és a 
thiazol··, ill a thiodiazol'gyúrútöi Az előbbieknél 
ugyanis lényegesen hatásosabb a sulfothiodiazol elő
állításához !zasznált thiosemicarbazon 

Számos további bakteriológiai és állatkisér let 
eredménye azt mlitatja, hogy a tlziosemicarbazon
szánnazekok közölt a p-acetylaminobenzaldehydthio
semicarbazon a leghatásosabb. Ez a tuberkuloszta
tikus anyaa a klinikai vizsgálatok smán beváltotta 
a /zozzáfű~ött várakozást. Ezt a vegyületet a 
Richter-gyár TH lOM IC ID néven hozza forga
lomba. 

T H !OM IC I D •>Ricilter ,, fiziko/dmi ai tulajdon
ságai 

A T H lOM IC ID »Richter<< sárga, kristályos 
por, 2 33° C-on olvad és szélbomlik Vízben egy
általán nem, a használatos oldószerekben csak 
nehezen oldódik 

Kémrar szakezele 

/ 
H,C CO Nl-J "- CH=N-NH-CS-NH2 

ln vitro a THIOMICID >>Richter<< a sulfa
thiazol-szár mazékok tuberkulosztati kus hatását 
messze felülmúlja Nagy előnye mind in vivo, 
mind in vitro, hogy hatását, a streptomycinhez 
hasonlóan, a para-aminabenzoesav jelenléte nem 
befolyásolja, míg az említett thiazol-származékok 
és a PAS tuber:kulosztatikus hatását a par a
aminobenzoesav nagymertékben csökkenti. 

A streptomycint, fehérje lebontási termékek: 
cystin, cystein, glutathíon, továbbá genny, pusz
tuló szövetek savanyú kérnhatása (pH 6.) gátolják, 
míg a thiosemicarbazont ezek nem befolyásolják 

A thiosemicarbazonnal kezelt állatokban a 
Koch-bacillusok degenerálódnak, megnyúlnak, néha 
kétszeres hosszúságúra is, vagy asszimetrikusan, 
hólyagszeriíen megduzzadnak és elvesztik Ziehl 
szerinti festődésüket ; csak Gram-ra festődnek s 
szemcsézetté válnak vagy szélhullott szemcsék-

274 

ként jelennek meg A degene1áció további ozaka
szában csak ~krezilibolyával vagy fluoreszkáló 
mikroszkópban mutathátók ki, végül teljesen el 
is tűnnek A degenerációs folyamattal egyidejűleg 
megindul a legyengült baktériumok nagya1ányú 
fagocitalása is Nagy adagokkal (200-300 mg) 
kezelt állatokban már egyáltalában nem találtak 
tbc. bacillusokat Igen magas dózisok a nagy
arányú fagocitózis révén a tbc. baktÉriumokkal 
telített sejtek gyors széteséoéhez vezethetnek A 
baktériumok gyors elpusztulásakor nagytömegú 
endotoxin szabadul fel, ami kellemetlen tüneteket 
válthat ki. Különösen vonatkozik ez előzőleg 
szenzibilizált állatokt a Erre a körülményre a 
therápiás dózisok megszabásakor is figyelemrilel 
kell lennünk l-Ja a kezelés nem elég óvatos, a 
túladagolás a kollikvációra és sajt.osodásra hajló 
folyamatokban gócreakciói és beolvadásokat okoz
hat 

Perorális adagolás után gyorsan felszívodik 
A vér thiomycid-tmtalma rná1 az első órában 
eléri az átlagos O 2 mg%-os szintet A kancentráció 
a negyedik óraban a legnagyobb, O 3 g bevétele 
után O 3-0 6 mg% közölt változhat, amr 3-6 
gamma/kcm koncentrációnak felel meg Nyolc 
óra mulva csökken a verszint és 24 óra mulva 
csak nyomokban mutatható ki. A kiválasztás a 
vizelettel történik, O 3 g bevétele után az első 
!2 órában 40-60 mg ürül ki, 24 Ól a alatt 80-
100 mg. Hasonló mennyíségek ürülnek ki a má
sodik napon is A nap folyaman adott thwsemr
cmbazon az aránylag lassú kiválasztás miatt 
összegeződik és így a vér thiosemicarbazon-kon
cenllációja az esti adag után a legmagmabb 

Embernek napi O l g THIOMICID után 
I-3 gammajkcm a keringő vér legmagaoabb 
koncentrációja, de ez az a1ánylag alacmny thiO
semicarbazon vérszint is tubellnrlosztatrkusnak 
bizonyult 

Egyesek a streptomycin-therápia 35. napján 
észleltek már rezisztenciát 90-!00 napi kezelés 
után 20 gümőkáros beteg közül !9-nek Koch
bacillusai kcm-ként 500 gamma streptomycrnt 
tartalmazó módosított Dubos-féle taptalajon is 
fejlődtek. A már kifejlődött süeptomycir~-rezisz
tencia állandó jellegű. Domagk mutatott ra, hogy 
a slieptomycin-rezisztenciát a fertőzés terjedése 
szempontjából is igen komolyan kell vennr, ne
hogy ugyanabba a hibába essünk, mrnt a go
norrhoea suifonamid kezelésénél 

Streptomycinnel megindított therápiat a re
zisztencia kifejlődése után feltétlenül folytatnunk 
kell más tuberkulosztatikus gyógyszenel, •>hogy a 
rezisztenssé vált törzsek újabb fertőzést ne idéz
hessenek elő és nehoey elterjedjenek<< (Domagk). 
Ezenfelül a sllepton~ycin-rezisztencia kifejlődése 
után a tbc törzsek virulensekké válhatnak és a 
folyamat fellangolhat Streptomycin-rezisztencia ki-

fejlödésekor - írja Ruzicska- a további kezelés 
célszerűtlen. A streptomycin-therápia alatt és 
után beálló visszaesések száma párhuzamosan 
halad a rezisztens tbc. törzsek fellépésével Hat
ványozott mértékben vonatkoznak az elmondottak 
az idült tüdőgümőkóros folyamatokra, melyeknél 
a streptomycin-rezisztencia igen gyakori jelenség .. 

H e i lm e y e r thiosem i carbazont kombinált 
P AS-sal in vitro. Krsérleteiben a P AS 7 7,000.000 
lúgitásbarr mutatott teljes bakter i osztali kus lwtást 
Viszont 7 500 OOO higítású thiosemicarbazonnal kom
binálva a P AS l 5,000.000 hígításban is teljes 
gátló hatást j ejtett ki, a P AS tuberkulosztatikus 
lwtása telzál ötsziirösére fokozódott Már 7 : .5,000.000 
tlriosemicarbazon hozzáadása után is majdnem teljes 
gátlás! fejtett kr 7 5,000 OOO /rigitású P AS T/rio-
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sem1wrbazon-streptomywz kombmáirónál az l 500 OOO 
lhiosemiwrbazon a sir eptomycin legnagyobb még 
bakteriosztatikus hrgilrísát 7 250 000-rő/7. 7,000.000-
ra, telzál négyszercsér e, 7 7,000.000 hígítású TH lO
M IC l D a st1 eptomyLin tuberkrrlosztatiku.s · fratását 
kétszel es fl e emel!. D o m a g k kiséJ/ell eredményei 
alapján sokkal célszerűbbnek találla - Ira egyáltalán 
szükséges - a tlziosemirarbazont streptomyLinne/ 
kombinálni Osszehasonlító állatkisérlelei a két anti
tuberkulotikum egyrittes adagolásának e/őnyeue zs 
r óvilágitanak . 

Számos eredményes kísérlet igazolja az anti
tuberkulotikumok együttes alkalmazáoának elő
nyeit, bár Domagk szerint a gümőkóros foiy?ma·· 
toknak a gondos és erőteljes thiosemicm bazon
kezelése egymagábon is jó eredményt biztosít 

SZOVJET GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI , -
BESZAMOLO 
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M u r a v l y e v a V é s B a n y k o v-
s z ki j A l : A Iumalájai szkopó!ia nlint a hioszcia
min legalkalmasabb nyersanyaga. (Medicinszkája 
promislyenoszt !949. 4 sz. 26. o) 

A szavjet- gyógyszervegyészett iparban a 
bioszeiamint főképpen a Kaukázusban vadon termő 
Scopolia carniolica gyökeréből állítják elő A nö
vény gyökerei átlag O 5-0 6%' alkaloidát tartal
maznak, ebből O 4-0 5% a hioszciamin és kb 
O 08% a szkopolamin 

Az atropin és a szkopolamin elöállítására !939-
ben Kreíer G. K a Himalája középső nyúlványain 
vadontermő himalájai szkopoliát (Anisodus luridus 
Link et Ottó) ajánlotta Az Anisactus luridus 
(Solanaceae) 80-120 cm magas évelő növény 
Levelei rendszerint nagymérettíek és szőrösek, vi
rágai har angalaktiak, sárgászöldszínúek. Gyökere 
alig ágazik el, de a talajba mélyen (70--80 cm) 
lenyúlik 

Mivel a növény a Szavjetunió középső teriile
tein tenyészthető, a leningrádi Gyógyszer vegyé·· 
szeli Kutató Intézet növénykisérleti telepén te
nyésztett növény alkaloidatartalmát megvizsgál
ták A vizsgálatok szerint a drog l 9-2 8% össz
alkaloidát t31talmazott, ennek 18%-a volt szkopo
lamin Ezzel szemben a Kreier által gyüjtött drog 
l% bioszeiamint és O 7% folyékony kuszhigrin
bázist tartalmazott, szkopolamint pedig nem lehe
tett benne kimutatni 

A két ellentétes adat an a késztette a szerzőket. 
Iwgy az Anisodus luridus alkaloidatartalmát az 
egész vegetációs periódus alatt időröl-időre meg
vizsgálják. 

Vizsgálataik folyamán azt találták, hogy a 
növény összes szervei tartalmaznak alkaloidákat; 
de legtöbbet a gyökér. Különösen tavasszal, még 
mielőtt a növény földfeletti.részei kifejlödnének, 
magas a növény alkaloidatartalma (2 85-2 92%) 
A földfeletti részek megjelenésével a gyökér al-

kaloidata1 t alma ki csé emelkedik, majd fokozatosan 
csökken És télm a legkevesebb (l 55%). 

Vizsgálataik során kittint még az is, hogy a 
gravimetriásan és titrimetriásan végzett vizsgalatok 
eredményei időszakonként lényeges eltérést nw
tatnak. Ez a körülmény azt bizonyítja, hogy az 
illó bázisok rnennyisége időnként a kristályos al
kaloidák rovására fokozódik Az e1edmények kö
zötti eltérés legnagyobb tavasszal (g1 avimetriásan 
2 85%, titrimetriásan 5 02",0 ), míg az őszi periódus
ban csaknem kiegyenlítődik (l 56: l 64), amikor a 
gyökér jóformán csak kristályos alkaloidákat, fő
képpen hioszciamint tartalmaz 

A növény földfeletti részeinek alkaloidatar
talma acidimetriásan és gravimetrjásan meghatá
rozva, lényeges eltérést nem ·mütatott Ebből azt 
a következtetést vonták le, hogy folyékony al
kaloidák a levelekben és aszárrészekben nincsenek 

Mivel ugy az egész növény, valamint egyes 1 é
szeinek növekedése gyorsabban történik, mint az 
alkaloidák keletkezése, az alkaloidatartalom %,-ban 
kifejezve a növény fejlődésének különböző fázisai
ban nem nllrtat világos képet abszolút mennyisé
gükről. Eszerint az alkaloidák abszolút mennyisége 
jelentősen emelkedhet akkor, arnikor százaiék
szerinti mennyiségük a növény testének növekedé
sével látszólag csökken. Figyelembevéve ezt a kö
rülményt, a szerzők további vizsgalataik során az 
alkaloidatartaln]at milligrammokban fejezték ki, 
egy-egy növény abszolút száraz súlyá1a vonatkoz
tatva .. 1ryenirányú vizsgálataikkal bebizonyították, 
I1ogy gyüjtés szempontjából legalkalmasabb és 
leggazdaságosabb az őszi idöszak, mert ekkor tar
talmaz a gyökér legtöbb alkaloidát, főképpen 
hioszciarnint 

Gyökerein ek magas h ioszciami n- tar talmánál 
fogva az Anisodus luridus messze túlszárnyalja a 
Scopolia carniolicát és azokat a drogokat, amelyek
ből eddig a hio>Zciamint előállították A szerzök 
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megállapításai szerint az őszi periódusban l hek
. tárnyi területről 3 .5 tonna hároméves légszáraz 
gyökeret lehet begyüjtehi, ebből a mennyiségből 
pedig legalább 40 kg hioszciamin nyerhető 

Ligeti V iktat 

B e s z p á l o v l. G é s An t o s i n a N. V : 
Lúgtartalmú üvegből készült ampullák alkalmazása 
steril aszkorbinsav oldatok készítésénél. (Medicin
szkája promislyenoszt !949 .. 4. sz. 41. o) 

A szerzők azt a feladatot tűzték maguk elé, 
hogy megvizsgálják az aszkorbinsav-oldat eltart
hatóságat egymagában és fruktoglukozzal kombi
nálva, r:eutrális és lúgos üvegből készült ampul
lákban. Vizsgálataikhoz olyan lúgos üveget 'hasz
náltak, melynek összetétele a következő volt : 
Na20-14%, Si 0 2-73%, Ca0-8% és Al 203-3% 
Oldatként l %-os aszcorbinsavat, valamint 40% 
fruktoglukoz és l% aszkorbinsav oldatát használ
tak. Az ampullákat előzetesen a VI I I. Szavjet 
Gyógyszerkönyv rendelkezésének értelmében 2%-os 
meleg sósavval, majd a semleges kémhatásig vízzel 
kimosták, kiszárították és sterilezték. Az ampul
lákba töltött oldatokat 100°-on 45 percig sterilez
ték, majd fénytől védett helyen szabahőfokorr 2 
hónapig tárolták Időközben 5, 10, 20, 30, 40, 50 
és 60 nap mulva megvizsgálták az oldatok hidrogén
ionkoncentrációját, refrakcióját, polarizációját, faj
súlyát, vis1kozitását és aszkorbinsav-tartalmát 

A lúgfartalrrtti üvegből készült ampullákba 
töltött aszkorbinsavoldat pH-ja 5 nap mulva O l 
pH-val, a fruktoglukoz és aszkorbinsav elegy 10 
nap mulva 02 pH-val emelkedett, később azonban 
mindkét oldat hidrogénionkoncentrácíója 2 hónapon 
keresztül változatlan maradt Neutrális ampullák
ban tartott oldatok pH-ja mindkét esetben a steri
lizáció után O 2 pH-nyit változott, de később 2 
hónapon keresztül állandó mar adt. Egyéb vizsgá
latokkal sem észleltek lényeges változást sem a 
neutrális, sem a lúgos ampullákban tartott olda
tokban 

Az oldatok aszkorbinsavtartalmát meghatá
rozva azt találták, hogy tárolás folyamán az asz
korbinsav fokozatosan csökkent és pedig 60 nap 
rnulva lúgos ampullákban 144%-kal, semlege~ek
ben 138%-kal Fruktoglukóz és aszkorbinsav
elegyben az aszkorbinsav rnennyisége lúgos üveg
ben 4 3%-kal, semlegesben 7 6%-kal csökkent. 

Vizsgálataikból azt a következtetést vonják le, 
hogy az aszkorbinsavoldat fruktoglukozzal kornbiC 
nálva állandóbb, rnint egymagában, továbbá, hogy 
a Szavjet Gyógyszerkönyv e rendelkezései szerint 
kezelt lúgos üvegek is alkalmasak aszkorbinsav
oldatok tárolására, rnivel ily módon, éppenúgy, 
mint a neutrális üvegből készült ampullák, lénye
ges hatóanyagcsökkenést nem idéznek elő. 

Ligeti Vrktor 

B u r m i sz t r o v S z. l. : A fenacetin és az 
acetanilid kimutatása egymás me[lett (Medicinszkája 
promislyenoszt !949. IV. sz 40. o.) 

5 mg körüli vizsgalandó elegyet 1-2 ml 
20%-os sósavval kérncsőben 10-15 percig forra
lunk Kihűlés után az oldatot erősen meglúgosítjuk 
és l ml benzollal összerázzuk A benzolas réteget 
kapilláris csővel felszívjuk, majd keresztben végig
húzzuk egy 6-8 mm átmérőjű, előzőleg 15 másod
percig 80%-os hangyasav gőzeivel kezelt szűrő
papírcsíkon, úgy, hogy a folyadék a papiron egyen
letes vonalat képezzen. Ezután a vonaira néhány 
csepp benzolt cseppentünk, hogy a vonal kiszéle
sedjen és nedves maradjon. A papírcsíkot hosszá
ban elvágjuk és egyik felén a para-fenelidin reak
cióját végezzük olymódon, hogy brömosvíz fölé 
helyezve, brómgőzök hatásának tesszük ki Bróm 
hatására a p-fenetidin kinonbromimiddé alakul. 
A papírcsíkot ezután bentolas fenololdattal (5 
mg/ml) lecseppentjük, majd ammoniagőzökbe he
lyezzük Ferracetin jelenlétében indafenol kelet
kezik és a papiron a folt kékre színeződik 

A papírcsík másik felét 1-2 másodpercig l !9 
fajsúlyú sósav fölé tartva, sósavgáz hatásának tesz
szük ki, majd 2-3 másodpercig etil·nitrit-gőzökbe 
helyezzük Az etilnitritet úgy állítjuk elő, hogy 
kémcsőbe egyenlő térfogatnyi etilalkoholt, vizet és 
sósavat öntünk, majd összerázás előtt beledobunk 
néhány kristályka nátriumnitritet A keletkezett 
diazovegyület előhívása végett a vizsgálandó oldat
tal húzott vonalat benzolas fenololdattal enyhén 

·megnedvesít jük, majd ammoniumgőzökbe helyez-
zük Ha ezután a papírcsíkot sósavgáz hatásának 
tesszük ki, a keletkezett azovegyület színe jobban 
kivehető lesz A fenol hatásár a vörös szín(í folt ke
letkezik, amely körül acetanilid jelenlétében na
rancssárga szímí gyű ni képződik 

Ligeti Viktor 

l 
l 

Az anyagi, érzékeinkkel észlelhető világ, melyhez magunk is tartozunk, l. 
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az egyetlen valóság .... tudatunk és gondolkodásunk, bármennyire érzékfelettinek 
tűnik is fel, anyagi, testi szervnek, az agynak terméke. Az anyag nem terméke 
a szellemnek, hanem a szellem maga csak legmagasabbrendű terméke az agynak 

(Marx) 

A GYÓGYSZERÉSZ 

A szaponinokról 
Közlemény a Budapesti Egyetemi Gyógyszerismereli Intézetből 

A gyógyászatban gyakran találkozunk ú .. n 
köptető szerekkel, melyeket a légutak gyulladásos 
megbetegedéseinél alkalmaznak.. · 

•>A Gyógyszerész<< 1950 4. számában Bari 
Zsigmond cikkében a Rad saponariae Hung.. és 
Rad primulae vizsgálatainak eredményeit közlí és 
itt a szap?ninok rövid ismertetésével is foglalkozik 

Mivel a szaponinak nagy fontossággal bírnak 
és kiterjedt irodalmuk van, hozzási?lásk,éppen az 
alábbiakkal szerelném kiegészíteni a 'róluk szerzett 
ismer eteket · 

Régen ismeretes, hogy egyes növények (szap
pangyökér, sarsaparilla-gyökér) habzó anyagat tar
talmaznak, melyek vízzel vagy alkohollal kivon
haták. Ezen anyagok feJfedezőjeként Orathús-t 
említik (XVII L sz), de írásban csak, Gmelin-nek 
az 1819-ben megjelent könyvében (»Handbuch 
der theoretischen Chemie«) találkozunk először a 
szaponin névvel 

A szaponinokai két csoportba, és pedig sza
poninsavak és semleges szaponinak csoportjába 
osztjuk aszerint, hogy szabad carboxyl-csoportot 
tartal.maznak-e vagy sem. 

A s~mleges szaponinak vízben jól oldódnak, 
a szaponrnsavak ellenben oldhatatlanok, - de ha 
aJkáliát adunk hozzájuk, ezek is könnyen oldhatóvá 
lesznek A szaponinokat savval hidrolizálva azok 
szénhidrátra és egy cukormentes alkatrészre' esnek 
szét Ez utóbbit, az aglükont szapogeninnek neve
zik. A genin alkotórész kémiailag általában kevéssé 
ismert, csupán annyit tudunk róla, hogy a sterinek 
csoportjába tartozik 

f"z ~tóbbi években Ruzicka, I sche és Jakob 
megallaprtottak, hogy a szaponinak vagy glükozi
dák vagy megfelelő uronsav-vegyületek, rnelyek
nek vizes oldala erősen habzik és aglükonjuk a 
politerpenoidok vagy a ko lan csoportj~·.: .. ba tartozik 
(kolansav: C23 H39COOH). .; 

Annak eldöntésé(e, hogy melyi · csoportba 
tartozik valamely szaponin, különböző módszerek 
ismeretesek. 

Egyik ilyen eljárás a szelendehidrálás. Ennek 
révén az idetartozó kolan-csoportbeli vegyületek 
metil-ciklofénantrének vagy a fenantren-csoport 
más szénhidrogénjévé lesznek A poli(tri)terpe
noid csoport pedig szabály szerint szapataiinná 
lesz (1-2-7 trimetilnaftalin)., 

Rosentha/er annak megállapítására, hogy a 
kérdéses szaponin a politerpenoidok vagy a kolán 
csoportjába tartozik-e, a terpéneket vanillin-sósav
val reagáltatta. Azt találta pl., hogy a politerpe
noid-csoportba tartozó Gypsophyla panicuiala 
szapogeninje vanillinsósavval szabahőmérsékleten 
lassan melegítve gyorsan lila színt ölt, míg a 
kolán-csoportba tartozó szapogeninnél ez a színe
ződés csak akkor lépett fel, ha az elegyet előzőleg 
kancentr ál t sósavval kezelte 

T'iszta szaponin előállítása olymódon történik, 

Irta: Kolosné Pethys Edit 

hogy a szaponin-tartalmú drogo! megfelelő mödon 
zsírtalanítják. és klorofil mentesítik, majd tömény 
alkohollal foZlk Ilyenkor a szaponin oldatha 
m~gy Az~tán ét.er:ei kicsapják a szaponint és 
szunk Az rgy eloalhtott anyag természetesen igen 
szennyezett. Tisztítása történhet : csersavval ba-

• T o ' J num- es magnesrumsokkal stb Sok esetben etil-
alkohol helyett jobb metilalkoholt használni, mert 
némely szaponin ebben jobban oldódik. A leg
jobb eredményeket elektrodialízissei érték el 

A szaponinak kvalitativ is kimutathatók Leg
jellemzőbb reakció! tömény kénsavval kapunk 
Ennél a módszernél a szaponinak tisztasági foká
tól függőerr a pirosnak különbőző színintenzÍtásai 
jelentkeznek Ugyanezt a reakció! egyenlő rész 
törnény kénsavval és 96%-os alkohol keverékével 
is elvégezhetjük. Millon-, Nessler- és más reagen
sekkel is kimutatható a szaporlin Az utóbbinál 
pl. szürke üledék keletkezik, mely végül zöldes
szürkéből zöldesfeketébemegy át. Kaliumbikromát 
és sósavtól sárga színeződés ·keletkezik, me! y ali ás 
után világoszölddé válik 

Az említett reakciókorr kívül még számosat 
említ az irodalom, de a legjellemzőbbnek mégis a 
kénsavas próbát tartják 

Különösen nagy jelentősége van a szaponin 
kimutatásának a szaponint tartalmazó növények 
metszetében. Itt a metszetet vérzselatinba helye
zik, amikor is rövid időn qelül a rnetszet szélén 
világos csík, ú. n. hemolitikus udvar keletkezik 
a szaponin ugyanis feloldja a vörösvérsejteket ' 

Fontos még a savszám ismerete, mert ezzel 
megállapítható a kérdéses szaponin semleges vagy 
savi természete 

Kvantitativ meghatározásánál fizikai, kenzia i 
és biológiai mactszerek ismeretesek 

Fizikai módszer a habszám meghatározás 
melynek célja megállapítani, hogy a drogban lévŐ 
s.zapor:in .oldatából felvert hab nagysága milyen 
osszefuggesbe~. ya? · a szapani n ~ennyiségével, 
rlletve a drog JOSagavaL Kofler habszámnak nevezi 
a szaponin-oldatok azon hígítási fokát, melynél a 
rázás útján nyert hab magassága, rnéretezett edény
ben 15 perc mulva is még pontosan I cm Hering 
vizsgálatai szerint a habszám értékei nem fedik a 
biológiai úton végzett meghatározás eredményeit 

Kémiai úton való meghatár.ozásnál régen az 
ú:. n b~ryt-metödust. alkalmazták Lényege a 
kovetkezo : A szapomntartalmú drogo! vízzel és 
alkohollal főzik, majd baryt-vizet adnak hozzá 
feleslegben.. Szaponinbaryt válik ki, ezt össze
gyűjtik és liO C0-on állandó súlyig szárítják Majd 
a saponrnbarytot addig izzítják, mig a hamuja 
fehér lesz A két mérés különbsége adja a tiszta 
szaponin súlyát Ennél a meghatározásnál a 
Ba(OH), mellett BaC03 is képződik és ez hibát 
okoz a mérésnél 
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A GYÓGYSZERESZ 

Másik e'Ijarás szerint a szaponinb.ol hasítással 
szénhidrátot szabadítanak fel és ezt mérik 

Ezen vizsgálatoknál sokkal jobb eredményt 
ad és a legelterjedtebb vizsgálati módszer az, mely 
a szaponinak vörösvérsejt-oldoképességén alapszik 
Ez már biológtar meghatározás 

Ismeretes, hogy a szaponinak feloldják, a 
vörösvérsejteket, mert a sejtek lipoid anyagai 
iránt vonzódnak és a vörösvérsejtek falában lévő 
koleszterinnel vegyületet képeznek Ezáltal a 
vörösvérsejtek fala meglazul, könnyen átjárhatóvá 
lesz és így bekövetkezhet a hemolízis 

W W Lepeskin szerint a szaponin a vörös
vérsejt protoplazmájában a hemoglobin és lipoid 
kötését felbontja, ellenben a sejt falának ellen
allását az exozmozissal szemben csak jelenték
telenül gatalja és így nincs lényeges befolyása a 
hemolizisre 

Rywosclz szerint összefüggés van a vértest 
koleszterintartalma és a szaponin hemolizise közölt 
A hemolízis mec!1anizmusa tisztázásában Pueils
nak és Ilijewnek sokat köszönhetünk 

Hemolitikus indexnek nevezik azt a higitást, 
amelyben valamely szaponin-drog a vörösvérsejte
ket éppen még feloldani képes. Wojahn a szaponi
nak biológiai vizsgálataival foglalkozva megálla
pítja, hogy a hemolitikus index különböző ténye
zőktől függ: így a hidrogén-ion koncentrációtól, 
a vér nemétől, a (lrog finomsági fokától Befolyás
sal lehetnek ra a szénhidrátok, csersav, alkáli- és_ 
földfém-sók 

Kofler egy eljárást dolgozott ki a hemolitikus 
index meghatározására, melyet elterjedten alkal
maznak Lényege a következő : Kémcsősorozatot 
készítünk, melynek mindegyik kémcsövébe fizioló
giás konvhasóoldattal előállított defibrinált marha
vér-szuszpenziót teszühk egyenlő mennyiségben 
Majd csökkenő adagokban fiziologiás konyhasó
oldattal előállított és előírt pH-ra beállított drog
kivonatot adunk hozzá A sorozatot egyenlő 
mennyiségre kiegészítjük fiziológiás konyhasó-oldat
tal 12-24 óra mulva megállapítjuk, hogy melyik 
üvegben következett be a teljes hemolízis. A drog 
szaponin-tartalmát hasonlóan hatarozzuk meg. 
Előbb megállapítjuk hemolitikus indexét, majd 
drog-kivonat helyett ismert mennyiségben tiszta 
szaponint hasznalunk összehasonlító anyaguL A 
kémcsőnek, melyben bekövetkezett a teljes hemo
lízis, ismerjük szapon in tartalmát, ezt összehason
litjuk az előző sorozat megfelelő kémesővével és 
így kiszámíthatjuk a drog szapomn-tartalmat 
Kofler tiszta szaponinnak a Saponin purum albrs
simum •>Merck<<-t használL újabban végzett vjzs
gálatok azonban megállapították, hogy a kereske
delemben használatos •>Merck<<-szaponin nem egy
séges összetétel ű és ez gyakran hibát okoz. Helyette 
R Fische1 és E Langer a nunsztmsavas met!l
tauridot vagy a natr. oleinicmnot ajánlják, melyek 
vizsgálataik alapján egységes összetételük rniatt 
standard anyagnak legjobban megfelelnek 

Ismeretes a halindex-meghatározás. vagyis a 
szaponinnak a halakra kifejtett mérgező hatása. 
A meghatározilshoz bizonyos fajta (•>Leucrscens 
rutilus, Crassius vulgaris) 4-5 cm-es halakat hasz-
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nálnak és keresik a szaponinoldatok azon hígítási 
fokát, mely annyi szaponint tartalmaz, hogy a 
behelyezett halak közül egy óra mulva ötből három 
pusztul el 

fontos i.smernünk a szaponinak letális adag
ját Ezt békán vagy egér en állapítjak meg. A sza
ponin legkisebb halálos adagjának tartják azt a 
legkisebb szaponin-mennyiséget, mely a kisérleti 
állatot megöli, átszámítva az állat g-súlyára Ez 
a szájon át adott szaponin legkisebb halálos adagja 

Meg kell még említeni a szaponinak fontos 
tulajdonságát, hogy jelenlétükben egyes anyagok 
jobban szívódnak fel, mint máskülönben Kofler 
megállapította, hogy pl. a kurarilból az adag egy
tized része elegendő a megfeielő hatás kifejtéséhez 
Hasonló jelenséget észleltek a sztrichnin felszívódá
sánál, a sztrofantin és digitoxin hatásánál is 
Bebizonyosodott az is, hogy azok a szaponiriok 
(digitonin, primulasav, gipszofila szaponin), melyek 
in vitro a legerősebb hemolitikus hatást mutat.
iák, intravénásan alkalmazva a legmérgezőbbek. 

Salkowski és Tschugajeff a szaponinakkal 
rokon koleszterin kvantitatív kolorometriás meg .. 
határozó eljárását is kidolgoztak Salkowski a 
koleszterin kloroformos oldatát egy-két percig 
töménykénsavval rázza össze, amikor a klroro
fornlos rész vérvörös lesz, a kénsavas bázis pedig 
intenzív zöld fluoreszcenciát mutat. A vizsgálat 
4 ( 0-on észlelhető a legjobban, _az oldatot 6-!2 
óráig jégszekrényben kell tartani, utána a kloro
formos bázis kolorimetriás üton meghatározható 
( Kr astlewsky J 

T'sclw~ajeff a kloroformos oldathoz jégecetet 
ad és fölös mennyiségtí acetilkloriddal, továbbá 
vízmentes cinkkloriddal forrásig hevíti, ekkor 
eozinvörös színeződés keletkezik, zöldes fluoresz
cenciával 

Mint a cikkem elején említettem, a szapageni
nek a sterinekkel mutatnak hasonlóságot 

A sterinváz a sexuálhorornonoknak is jellern
zője. Ezek szerint lehetséges a szaponinak átalakí
tása horrnonokká. Ezt a feladatot a kutatóknak 
kell megoldaniok és egészen bizonyos, hogy a jövő 
tudományos kutatásaí nagyrészt erre is irányulnak. 

Rendezödík 
a tudományos könyvek 

és folyóiratok behozatalának 
Ügye 

A Magyar Tudományos Alwdemia 
kereten belül letrejölt Bizottság rendezz 
a tudományos kb'nyvek és folyóiratok 
rendelésérzele szabályozását és egyszerű
sítéset Már az első lépések egyszerrisite
sekel eredményeztek. A 1 endelő a kitöltött 
rendelési szelvényt eljuttatja az I BUSZ
hoz (V , Akadémia-u 70 J H a a ren
delés' valami/vm okból nem teljesíthető, 
arról a megrendelőt egy hónapon belül 
értesítik 

A GYÜGYSZERÉSZ 

Steril gyógyszeres oldatok előállítása a gyógyszertárban 
Közlemény a budapesti Egyetemi Gyógyszerészetiintézetből 
(Igazgató Mozsonvi Sándor dr. egyetemi ny r tanár J 

A IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv >>Álla: 
János tudnivalók<< címrí fejezetének 9 pontja 
»A gyógyszerek készítésére vonatkozó szabályok<< 
cím alatt a >>Gyógyszerek sterilezését<< részletesen 
előírja, sőt ezen túlmenően rendelkezik az »Ampul
lae steriles fluidis medícaminibus repletae<< címú 
fejezetben az ampullákba zárt steril gyógyszeres 
folyadékok elkészítési és vizogálati médjáról is és 
ugyaneze-n cikkely ben egy táblázatot közöl a kölön
böző, gyak r abban használatos gyógyszerek olda
tainak sterilezésí módjáról és idejéről 

- Egyrészt az újabban megjelent gyógyszerek, 
másrészt azok a tapasztalatok, amelyek a sterilizá
lási eljárá,ok tekintetében újabban kialakultak, 
továbbá a rövidesen megjelenő V kiadású Magyar 
Gyógyszerkönyv kívánatossá teszi azt, hogy mind a 
gyógyszeres. üvegedények be, mind az üvegampul
lák ba zárt steriloldatok. elkészítésével behatóbban 
foglalkozzunk és ezeket az adatokat a dolgozó 
gyógyszerészekkel közöljük 

Igaz ugyan, hogy az ampullázott steril gyógy
szeres oldatok legnagyobb részét a gyógyszergyárak 
állítják el_9., de. gyakori eset az is,. hogy az orvos 
betegenek magrstralrter rendel gyogyszeres üveg
ben elkészítendő steril gyógy8Zeres oldatot, vagy 
10-20 drb ampullát, amelyet a gyógyszerész szak
ismeretei alapján recepturai munkálatai során ké
szít el 
. Az ú. n »kommerSZ<<-ampullákat a fennálló 
rendelkezések értelmében a gyógyszerészrick kiadá
suk előtt fel kell bontania és azonosságukról, sér
tetlen és romlatlan voltukról meg kell győződnie, 
hiszen. azokért a most említett szempontokból fele
lősséggel tartozik 

A fentemlítettek folytán nyilvánvaló az, hogy 
a rendkívüli gondossagot igénylő steril gyógyszeres 
oldatok elkészítési módozatait helyes és szakszerű 
előállítását, illetőleg sterilízálását és megvizsgálását 
a gyógyszerésznek alaposan ismernie kell, mert 
csak ezek birtokában képes fontos feladatának meg
felelni 

Az V Gyógyszerkönyv .Szerkesztő Bizottságá
nak felkérésére a steril gyógyszeres oldatok és 
ampullák fejezetének kidolgozását, mínt országos 
viszonylatban elismer t kitűnő szakember, Sperge/y 
Béla gyógyszerész vállalta el Az altala kidolgozott 
javaslat alapján, az ő hozzájárulásával ismertetjük 
a gyakran előforduló steriloldatok elkészítési mód
ját az alábbiakban: 

Az injekciók céljára szánt steriloldatok paren
terálís használatra: bőrbe, bőr alá, gyüjtőérbe, 
izomba stb .. fecskendezésre valók 

Előállitásuk .· a fennálló rendelkezések értel
mében olyan világos, jólszellőztethető helyiségben 
történhet, amelynek falai és padozata résmentes és 
minden berendezése lemosható. A gyógyszertár ban, 
ha e célra külön helyiség nem áll rendelkezésünkre, 

Irta: Nénred y Imre dL egyetemi magántanár 

úgy kb egy négyzetméter alapterületú, a fentihez 
hasonló elvek alapján készült olyan zárt üvegezett 
oldalfairi szekrényt állítsunk fel erre a célra, amely
nek ajtaja felfelé nyitható. 

Az oldatkészítés, szűrés, betöltés és sterilezés 
munkálatait tiszta és frissen mosott és vasalt kö
penyben végezzük és csak frissen mosott és vasalt 
törlőruhákat használjunk '' 

A steriloldat készítéséhez használt edényzetet 
és eszközöket kel!ó tisztaságban, üveg- vagy gumi
dugoval, esetleg gyapottal elzárva, megfelelő módon 
és lehetőleg e célra szolgáló tartályban sterilizálva 
tartsuk készletben · 

Olajjal vagy más zsírnemű alapanyaggal ké
szült oldatokhoz külön edényzetet használjunk és 
minden használat után, kitisztítva, kiszárítva és 
sterilizálva tartsuk el azokat. Az olajos oldatok 
savtalanított sterilolajjal készítendék eL 

A steriloldatok készítéséhez olyan frissen. elő
állított sterillepárolt vagy abból ismételten desztil
lált, tehát kétszerlepárolt sterilvizet használjunk, 
amelyet üveglepárló készülékkel állítottunk eló 

A steriloldatok és szuszpenziók a hatóanyago
kat és az oldészert mindenkor gr ammjköbcentimé
ter százalékban tartalmazzák Szuszpenziókat a 
legfinomabbra eldörzsöl! és sterilízált anyagból két
szer lepárolt sterilvízzel vagy sterilolajjal aszep
trkus eljárassal készítsünk, az arnpullákba, ill. a 
gyógyszeres üvegbe néhány üveggyöngyöt téve, 
hogy a felhasználás során a szuszpenzió minél töké
letesebben hornogenizálható legyen 

A steriloldatok szúréséhez üveg- vagy porcel
lánszlirőket, esetleg olyan keményített szűrőpapirt 
használhatunk, amely nehéz fémeket nem tartal
maz. A vízzel kellően kimosott szűrőpapirosokat 
szárítsuk ki 100°-on és olyan bővebb üvegcsövek
ben tartsuk el, melyek két vége sterilgyapottal van 
elzárva. A csövek szűrőpapírral együtt áramló 
vízgőzben sterilizálandók s azután légszárítóban 
80°.-on kiszárítandlik Az oldatokat többször szál
mentességig kell sziírni 

Az injekció célját szolgáló oldatokat csak 
olyan erre alkalmas lúgmentes üvegekbe vagy 
üvegampullákba töltsük, amelyek a Gyógyszer .. 
könyv >)Aqua bisdestíllata sterilis« fejezetében elő
írt vizsgálatok szerint megfelelőknek bizonyultak 
Az üveg lezárása üvegdugóval vagy gumisapkával, 
ílletőleg ene a célra alkalmas ép parafadugóval, 
íll. vörös" kaucsukdugóval történhet a gyógyszer
könyv >)Altalános tudnivalok<< 9. fejezetének d) 
pontja szerint Az ampullák forrasztás által zá
randók le 

A leforrasztva forgalomba kerüló tires ampul
lákat a felnyitás után szükség szerint mossuk ki 
lepárolt vízzel, majd a vizet kirázva belőlük, steri
lezéssei egybekötve szárítsuk ki. 

A steril injekciós oldatok üvegeinek lezárásá-
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hoz használt gumisapkakat forr.ó vízben többszö
rösen mossuk át, fordítsuk ki és újból főzzük mind·· 
addig, míg amosóvíz teljesen tiszta marad. A víztöl 
kézzel kinyomkedott sapkákat tartsuk el 60%-os 
alkoholban Használat előtt újból mossuk ki és 
enyhe hőnél szárítsuk meg. A parafa- és gumi
dugókat is ki kell előzőleg főzni 

Ampullákba vagy üvegekbe olyan készüléke
kel töltsük be az oldatot, mellyel a betöltött oldat 
térfogata mérhető Savanyú kémhatású oldatokhoz 
üvegcsövet, míg lúgos oldatokhoz különleges acél
ból készült töitőcsövet is használhatunk 

Az olyan oldatokat, melyek a levegővel 
(oxigén) szembeR érzékenyek, az oldat természete 
szelint széndioxid- vagy nitrogéngáz alatt, erre 
a célra összeállított töltőberendezéssel kell az am
pullákba betölteni. 

A szuszpenziókat az egynemúség biztosításár a, 
állandó rázogatás közben, kis üvegtölcsérrel, széle
sebb nyakú ampullákba töltsük, melyekbe tartal
muknak megfelelően, előre mosott sterilezett és 
szárított üveggyöngyöt adunk A fényérzékeny 
oldatokat tompított világítás mellett töltsük és 
forra~ztás után azonnal helyezzük sötét helyre 

Ugyeljünk főleg az organikus anyagokat tar
talmazó oldatok töltésénél an a, hogy az ampulla 
kihúzott nyaka az oldattal lehetőleg ne ne.dvesed
jék meg, szükség .esetén a vizes oldataknát gőzsu
gárral mossuk le az ampulla csövéhee tapadt olda
tot Ampullákba és üvegekbe töltött steriloldatok
nál az oldat térfogatához viszonyított ·10% légtér 
hagyandó 

A betöltött ampullákat vagy üvegeket azonnal 
forr asszuk le, illetve zárjuk le a már fentebb emlí
tett módon. Az ampullák lelorr asztásánál ügyel
jünk arra, hogy egyrészt a forrasztólámpa égés
gázai az ampulla tartalmával ne érintkezzenek, 
másrészt az ampulla kihúzott nyakában az oldat
ból eredő szenesedés ne keletkezzék 

A st er ilezes módszerei 
l Femeszközök, fémből keszült gyógyszertar

tályok (fiola, tegely, tubus) sterilezése 
a) Gáz- vagy szeszlámpa színtelen lángjáb'an 

többször húzzuk át a sterilezendő eszközt úgy, 
hogy annak külső és belső felülete lehetőleg köz
vetlenül ér intkezzék a lánggaL 

b) Légsterilezöben (száritószekrény) hevítsük 
fel 160°-ra és ezen a hőmérsékleten tartsuk 3 
órán át · 

c) Főzzük l% kristályos szénsavas ryátriumot 
tartalmazó vizben 30 percig, majd mossuk forró 
lepárolt vízzel addig, míg a mosóvíz többé nem 
lúgos kémhatású, végül légsterilezöben szárítsuk 
meg 160°-on és hagyjuk ott kihűlni. 

2 üveg- és parceliáneszközök és edények steri
lezése 

a) Tartsuk áramló vízgőzben (100°-on) 30. 
percen át 

b) Autoklávban 110°-on h órán át 
c) Légszárítóban 160°-on 2 órán át 
3 .. Munkakabátok, munkakesztyűk, törlőruhák, 

,gumi- és parafadugók, gumitömlők sterilezése 
a) Helyezzük váswn- vagy gézkötegben lazán 
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hajtagalva a gázfazékba és tartsuk ár am ló vízgőz- ••. 
ben (100°-on) l órán át. · 

b) Autoklávban 110°-on % óráig 
4 H ő álló vegyületek vagy ezekből készlift leeve

r é kek ster ilezése. 
a) Légsterilezőben 160°-on 1-3 óráig. 
5 Zsiros· olajok: az anyag természete szerint 

légsterilezőben 120°-on 1-4 órán át. 
6 Ampullákba vagy rivegekbe töltött oldatok, 

vagy egyéb gyógyszerek az anyag természetétől füg
gően. ' 

a) Áramló vízgőzben (100°-on) h órától 
l és % óráig 

b) Olyan gyógyszerek oldalait, melyeknek 
varamely alkotórésze 100°-on elbomlik, három 
egymásután következő napon, naponta 1-1 órán 
át 60", 70" vagy 80°-on sterilezzük, míg a köz!Jeesö 
időben 30-35° közölt tartjuk a készítményeket 
(Tyndallozas) 

c) Olyan gyógyszereket (injekciók, szemcsep
pek, szemkenöcsök), melyeknek valamely alkotó
része a hősterilezés alatt elváltozást szenvedne, 
aszeptikusan készítjük el, mely alkalomrnal tartsuk 
be a következő szabályokat : 

A munkahelyet káliszappanos vízzel a leggon
dosabb8n tisztítsuk le, majd forralt vízzel jól mos
suk le. A munkaasztalok vagy azzal közvetiehül 
érintkező tárgyak fertőtlenítésére ne használjunk 
nehézfém- vagy klórtartalmú oldatokat 

Kezeinket szappannal legalább 10 percig mos
suk, sterilruhába törölve szárazra, majd sterilezetf 
gumi- vagy fehér cérnakesztyűt vegyünk fel. 
A gyógyszer ek előállításár a használt anyagolw.t az 
előbbi fejezetekben leírt módszerek szerint fizikai 
tulajdonságaik figyelembevételével külön-külön ste
rilizáljuk Az oldatok készítéséhez frissen desztil
lált és Iúgmentes üvegekben forrón felfogott vizet 
vagy kétszer lepárolt sterilvizet, vagy sterilolajat 
vagy narkózis céljára készült étert, vagy redesztil
lált alkoholt ; kenöcsök készítéséhez pedig steril 
kenőcsalapanyagot használjunk. 

Olyan alkatrészeket, melyeket hővel sterilezni 
nem lehet, - mint egyes alkaloídák, glikozidák, 
vitaminok vagy hormonok és egyéb könnyen el
bomló vegyületek (peniéillin) kénszuszpenziók stb 
- úgy sterilezünk, hogy a kis zárt üvegszelencébe 
lemért anyagat leöntjük peroxidmentes éterrel, 
úgy hogy az éter az anyagat elfedje, majd üveg
harang alá helyezzük és állni hagyjuk l órán át 
Ezután felnyitjuk a szelence fedelét és az üveg
harang alatt elpárologtatjuk az étert az anyagról, 
és így használjuk fel a gyógyszer elkészítésére 

Minden aszeptikus készítményhez sterilezett 
eszközöket és edényeket használjunk; ugyancsak 
gondosan sterilezendők a gyógyszerek befogadá·· 
sára szolgáló edények is 

A következő táblázat a gyógyszeres oldatok 
előírt sterilezési módját, idejét és a hőfokot tün
teti fel 

70°-on tyndallozással kell sterilezni 3-szor 30 
percig a következőket · 

Amidazophen 
Coca i num hydrochlor i cum 
Diacethylmorphinum hydrochloricum 

Hexamethylentetr:imin 
Homatropinum methvlbrornatum 
Scopolaminurn hydrobrOrnicum 
Strophanthin G és K 
Theophyllinum aethylendiamin 
Vitamin C (acídun1" ascorbinicum) 
Yohymbinum hydrochloricum 

80°-on tyndallozással kell sterilezni 3-szor · 30 
percig a következőket · 

Adrenalinum hydrochloric.mTI 
Adrenalinurn tartaricum 
Cocai!lum novum hyct'rochlor icum 
Coffemurn natrium salicylictim 
Natriurn glycerinophosphoricum 
Natrium s_alicyli~ú.m 
Physostigminum salicylicurh 
Pilocarpinum hvdrochloricum 
Resorcinum -
Vitamin 8 1 (Aneurin, Thiamin) 

80°-on tvndallozással kell st er i/ezni 3-szor 7 
ár án át a következőt · 

Theobrominum natrium salicylicum 

7 00°-·on 30 per ci g kell st er il ez ni a következőket 
Acidum nicotinicum vel amidonicotinicum 
Aethylmorphinum hydrochloricum 
Apomorphinum hydrochloricum 
Arecolinum hydrobromicum \ 
Atropinum sulfuricum 
Cllininum hydrochloricum 
Chinidium hydrochloricum 
Codeinum hydrochloricum 
Coffeinum 'natrium benzeicum 
Emetinum hydrochloricum 
Ephedrinum hydrochloricum 
Histaminum bihydrochloricuní 
lndigocarminum 
Kongo ruhrum 
Methylenum coeruleum 
Morphinum hydroch!oricum 
Natrium betlZOicum 
Natrium hydrocarbonicum 
Natrium 'kakodylicum 
Natriurn thiosulfuricum 
Oleum tere"henthinae 

Az édeskömény 

Az édeskömény termése a FoenicuÍi fructus, 
valamint illóolaja, az Oleum Foeniculi minden 
állam gyógyszerkönyvében hivatalos, - nézzük 
meg -~l~a)ma~ási, felhasználási és közgazdasági 
Jelentoseget kozelebbrol Amodern vegyiipar nyers
anyagart s~k helyről, így a pövényvilágból is kapja, 
ar~1elyre peld~ eppen az edesköménytermés Elő
szar bemutalJUk magának az édesköménytermés
nek termeszt~si, lepárlási, stb .. viszonyait, majd az 
ar:~thol, az amzsaldehrd gyártását vázolj uk. Elő-·· 
szar azonban magával az édesköményterméssel 
sze r et nénk foglalkozni. · 

Az édesköménytermést az ember- és az ál!at
~yógJ:ászatban, mint szélhajtó!, carminativumot 

. rsn~enk A , carrninativrpn alatt általában olyan 
gyogyszert ertunk, amely a bélcsatornában össze
gyűlt és a felfúvódás! okozó gázokat eltávolítja, 
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Opium concentratom 
PapaVerinum hydrochloricum 
Strychninum nitricum 

10q0-on 7 óráig kell sterilezni a következőket · 
Aqua destillata 
Aqua bisdestillata 
Caldum bromatum 
Caldum c}llonitum 
Kalium jodatum 
Lac sterilisatum 
Lithium jodatum 
Magnesiuru chioratum 
Magneshnn sulfuricum 
Natrium arsenideum 
Natiium bromatum 
Natriurn chioratum 
Natrium citricum 
Natrium jodatu-in 
Natriurn nitrosuffi 
Natrium pheny!aethylbarbituricum 
Peptonum 
Sirontium bromatum 
Tetrajodphenolphthalein natrium 
Bismuthum subsalicylicum 
Hydratgytum salicy!icum 
Urethan 

700°-on 3-szor 7-7 óri{ig kell sterilezrú a követ
l<ezőt . 

Gelatina 

700°-on 2 óráig kell sterilezni 
O!eum vegetabile sterilisatum 

700°-on 90 percig kell sterilezni a következőket , 
Calcium gluconicum 
Sacchanun uvae 

Aszeptzkusan készítendők a következők . 
Penicillin 
Argentum colloidale 
Sulfur (oleosa) 

o:5% trikresollal konzervá/va keszitendő. 
az Ergotin (extractum seca\is corn aquos.) 

h ta : Rom Pál dr. 

amire különösen kis gyerekeknél van szükség. 
Az édesköménytermés szélhajtó hatását Wiec
howskt szerint kétféleképpen lehet magyarázni, 
vagy azzal, hogy a bélműködést megindítja, vagy 
azzal, hogy a benne lévő illóolaj gyengén narkó
trkus hatásával a görcsöket okozó szűkületeket 
feloldja, ezek a görcsök pedig a bélgázok eltávo
zását gátolják 
, . Az édeskömény, vagy más néven : magyar 
anrzs, nalunk. r~mdrg kedvelt, tennesztett növény 
volt, arnelybol10 termes eseteben még több vagon os 
krvrtelunk rs volt. .A külföld keresi a termését a 
F?enic~Ii fructust, és illóolaját (Oleum FoenicuÜ) 
Celszeru lesz azért az édesköménytermésről az 
éd~s~öményola{ról, az?k, felhasználásától, sa]átsá
gaHol, stb rovrden nehany gyógyszerészeti vonat· 
kozásü adatot összeállítani. 
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Az édeskomény a termesztésnel kedveli a meleg
fekvésű, jól megmunkált, nem_ n~gyo.n _száraz 
vályogtalajt Maaról minden nehezseg nelkul vet
hető, kor a tavas;zal 30-50 cm sor és 20-30 cm 
növénytávolságra Az első év öszén takarmányozás 
céljair a zöld része lekaszálható Kat holda?ként 
hozama az első évben 3-4 q, a -masodrk ev ben 
6-7 q, a harmadik évben 4-5 q termés. Az édes
kömény termései 3-5% illóolajat, 12-18% zsrros
olajat, 14--22% fehérjét_ tartalmaznak Na~yb~n 
termesztik Romimiában es Galrc.raban.. Kulfoldon 
általában az illóolaj lepárJása után visszamaradt 
édesköményterméseket megszár it ják, megdarálják 
és úgy forditják azután takarmányozás .célj_aira 
A jószág is kedveli, úgyhogy az édeskomenyt, 
természetesen az illóolaj lepárJása után, mint 
kitűnő erőtakarmányt is használhatjuk Az édes
köménytermések vizesanyagkiv01;ata is jelentő;, 
mert legalább 22, de gyakran meg 27% nem rllo, 
vizes kivanatot is adnak A gyógyszerkönyvben 
sok készítmény előállítására használják Magát az 
édesköménytermést a hashajtóteák (Species L a~an; 
tes), a tisztítóteák (Species Depuratrvae) tovabba 
az édesköményvíz (Aqua foeniculi) készítésére hasz
nálják, illóolaját pedig a PuJvis Liquiritiae compasi
tusnál alkalmazzák Külföldön az édesköménytermés 
forrázatát köhögés és görcscsillapításra, továbbá ét
vágyjavítóul basználják és ~Ikalma~zák szemboro~a-
tásra is A keletalpesi Iakossag kenyer be sutr, ugymrnt 
nálunk szokás a konyhaköményt, innen ered néhány 
kevésbbé ismert neve : nagy kömény, olasz kö
mény, római kapor . . 

tartalmat engedélyez Másik igen fontos fizikai 
követelmény, amikor megszabja, hogy a drog saját 
növényéből, ami nem a drog, hány %-ot tartal
mazhat EZ a követelmény nagyon észszerű, hiszen 
úgy az édeskömény, mint az ánizstermés az ernyő
sök (Umbelliferae) családjába tartozvan, mindrg tar
talmaznak több-kevesebb ernyőmar adványt, levél
részt, stb A cséplés folyamán pedig, ha azt hely
telenül hajtották végre, mindig találunk sérült, 
szélesett terméseket A sérült termések mennyi
ségének kikötése a drog minősége szem pontjából 
fontos tényező. Gyógynövénykivitelünkből is
merjük, a külföldi átvevők mindig kikötik, hogy 
különösen az ernyősökr'íél hány % sérült termés ·· 
lehet az árúban A V111. Sz. Gykv l% sérül t 
termést, szárt, levél- és kocsányrészt engedélyez .. 
Az idegen termések és magvak szennyezésként 
fogha1ók fel,- kiköti, hogy idegen illóolajtartalmú 
vagy nem illóolajtartalmú termés ú mag az I %-ot, 
a többi szerves szennyezés pedig a O 5%-ot nem 
haladhatja ·meg A fizikai követelményt;k _ismer
tetése után nézzük meg, milyenek a vegyr kovetel
mények Itt elsősorban az illóolajtartalom játszik 
szerepet Az édesköménytermés legkisebb illóolaj
tartalma legalább 3% legyen Ez a követelmény 
nagyon reális és könnyen teljesíthető, hiszen az 
édesköménytermés illóolajtartalma, helyes kezelés 
mellett 3%-on alul nem szakott lenni, a kivételes 
jominö~égű termésnél azonban a 4 5%-ot is e_léri 
A következő adat a lzamutartalom, vagy mas neven 
összhamu, ez az édesköménytermésnél 10%-nál 
ne legyen magasabb. A hamutartalom meg
határozásánál Lern időzünk hosszasabban, mi
után az a mi gyógyszerkön~vünkben is hivatalos. 
A V I I I Sz Gykv megadJa azonban a 110mok
tartalmat is Nézzük meg, mit is értünk tulajdon
képpen homoktartalom alatt? A dro&kereskedelem
ben homok alatt a drog elhamvasztasa utan nyert 
hamunak I 0%-os sósavban való oldhatatlan 
részét nevezik Az irodalomban gyakran homok 
helyett savban oldhatatlan hamut ernlitenek 
meg. Meghatározása úgy történik, hogy a drog 
elhamvasztása után nyert hamut 10%-os sósavval 
melegítéssel feloldják A drog hamuját főlőmegben 
képező kálcium, magné~ium és kálium~arb_onát, 
stb híg sósavban feloldodnak, mrg a foldreszek, 
a homok stb. vis~zamaradnak Szúrőpapína 
gyújtve és elhamvasztva megkapjuk a földrészek, 
a homok m~nnyiségét A drog helyes kezelésének 
több külföldi szerző szerint legbiztosabb ismérve a 
homok (sósavban oldhatatlan hamu) mennyisége. 
Erre könnyen rájövünk a következő elgondolással: 
ha a gyökeret nem tisztították meg gondosan a 
rátapadt földrészektől, úgy a föld, a homok mennyr
ségét, a hamutartalomból nem latjuk meg, míg a 
homoktartalom meghatározása ezt biztosan meg
mutatja Külföldi kiviteli vizsgálatoknál ezért már 
régi tapasztalat, hogy mindig a homoktartalmat 
kell meghatározni és mértékadónak elfogadnr 

Az édesköményterméssel szemben tamaszthato 
követelményeket a V I I I Szavjet Gyógyszer könyv 
szabványai alapján mutatjuk be 

A V J J J. Szavjet Gyógyszerkönyv drogvizsgálati el
járásai és követelményei 

Nézzük meg, hogy a legkorszerűbb gyógyszer
könyv, a V I I L Szavjet Gyógyszerkönyv (a követ
kezőkben V I I l Sz Gykv-vel rövidítjük) hogyan 
rendelkezik a· drogok, igy az édesköményten'?és 
tisztaságára, azonosságára, hatóanyagtartalm~ra 
vonatkozólag Előzőleg a V I I L Sz .. Gykv drogvrzs
gálati módszereit, általános kikötéseit ismertetjük 
A drogok vizsgálatánál általában _az eljá~ásokat 
fizikai és kémiai módszerekre, kovetelmenyekre 
oszthatjuk. Fizikai l<o'vetelmények a nedvesség
tartalom, a drog saját növényének részer, rdege_n 
nővényí részek, stb. Kémiai követelmények a hato-
anyagtartalom, így az illóolaj-, alkalorda-, hamu-, 
homok- stb. tartalom. Vegyük ezeket egyenkrnt 
elő és beszéljük meg A drog nedvességtartalma igen 
fontos adat, mert ha a drog nedves, akkor felületén 
a penészgombák könnyen megtelepszenek, el
hatalmasodnak A penészgombák jelenléte a drogok
ban egyáltalán nem kívánatos tényező. Nagyon 
jól tudjuk, hogy a házak gerendáit és padlárt 
pusztító farontógomba, a Merulrus lactimans rs 
csak a nedves helyiségekben lévő faalkatrészeket 
pusztítja A gyógyszerkönyvek ezért a fontosabb 
drogoknál előírják a megengedett Iegmaga~abb 
nedvességtartalmat A VIII Sz. Gykv az ed;s
köménytermésnél I 2% legmagasabb nedvesseg--
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A drogok minőségét elsősorban ránézéssel, tehát a 
küllem szin,szag alapján állapítjak '?eg, a gondtalan 
kikészítés! pedig a gyorsan meghatarozható idegen- ~ 
anyag és homoktartalom mutatja meg. Az előadDt
tak alapján leszögezhetjük, hogy a VIII Sz. Gykv 

drogokra vonatkozó tisztasági, azonassági mód
szerei, határértékei reálisak, eljárásai korszerűek és 
új gyógyszerkönyvünk szerkesztésénél ezeket a 
szempontokat nemcsak figyelernbevenni, hanem 
követni is kell 

Az ánizstermés (Anisi fructus) mint másik 
anethol drog követelményeit összehasonlításképpen 
a következőkben soroljuk fel : a vizsgálati eljá
~rások elve és kivitele az édesköménytermés ismer
tetésénél található meg. A VI I L Sz. Gykv szelint 
a n~dvességtartalom mint fizikai eljárás 12%-nál, 
az rdegen és sérült termés 4%-nál, az egyéb illó-
olajtartalmú termés 2%-nál, a szerves szennyezés 
l %-nál ne legyen ~magasabb. Asványi anyago t, 
földet, kavicsot I %-nál többet ne tartalmazzon 
Az ánizstermésbe ugyanis hasonló nagyságú föld
rögök is könnyen . belekever ednek, ezeket akarj a 
ilymódon kizárni A kémiai jellemző számok közül 
az illóolajtartalom legalább I 5% legyen, hamu
tartalma 10%, a sósavban oldhatatlan hamu 
(homok) 2 5%-nál ne legyen magasabb 

Az édesköményolajat (Oieum foeniculi) a 
nálunk is nagyban termesztett édeskömény, össze
zúzott terrnéseiböl vízgőz lepárlással állítják elő 

Az édeskömény lepártása 

Nézzük meg, hogyan is történik a gyakorlat
ban az édeskömény Iepárlása, mik a feltétel ei, nehéz-
ségei, stb Az édesköményterméS általában 3--5 
% illóolajat tartalmaz. A terméseket a lepárlás 
előtt nagyteljesítményű malomban apróra kell 
zúzni, miután az illóolajtartók endogén elhelye; 
zésűek, ami annyit jelent, !rogy csakis az össze
zúzott termésekből nyerhetjük ki teljesen az illó
olajat. Az összezúzott terméseket azután bele
taposás nélkül öntjük bele a lepátló üstbe és a 
rendes eljárás szerint gőzt vezetünk a lepárlóüst 
aljában lévő kígyóba. A lepárlásnál egy tényre 
azonban figyelni kell, nevezetesen arra, hogy az 
anetlrol a hűtőkígyóban kristályosan kiválbatik 
annyira, hogy a párlat kiömlését teljesen meg is 
akadályozza. Ezt a zavart onnan vesszük észre; 
hogyha a gőzt teljesen ráengedjük, a párlat ki
folyása még akkor is szünetel Az irodalom 
adatai szerint az anetholnál elmondott kristályos 
kiválás már robbanás! idézett elő, mert a lepárló
berendezést, a páracsövet, a hútőkígyót, stb , 
mint nyilt, nyomás alatt nem álló rendszert 
méretezték A hűtőkígyó eldugulásával az egész 
rendszer zárt rendszer ré, mintegy. autoklávvá lesz 
és akkora nyomás állhat elő, mint amilyen a 
magasnyomású, gőzfejlesztőkazán nyomása. Az 
édesköményolaj gyártásánál ezt a nehézséget 
úgy lehet elkerülni, hogy a hűtővizet különösen a 
lepárlás vége felé csak gyengén eresztik meg és a 
beömlést oly módon szabályozzuk, hogy. a kifolyó 
párlat 25 fok meleg legyen A biztonság ked
véért célszerű a hűtővizet időnként még Ie is 
zárni és inkább vállaljuk a meleg párlatból eredő 
olaj veszteségeket, mintsernhogy a készülék az 
eldugulás következtében felrobbanjon A lepár
lás végén pedig mindenképpen úgy kell a hűtő
vizet adagolni, hogy a párlat langyos legyen. Erre 
pedig azért van szükség, hogyha a kígyó alsó részé-
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ben az anethol mégis kivált volna, úgy felolvad
hasso~ és belejuthasson a lepárolt olajba. Nálunk 
a leparlás után visszamaradt édesköménytermé
seket rendesen el szakták tüzelni, ami hiba, mert 
ezek megszaritva és újból porrá zúzva 12-18 
%·nyi olaj és ugyanannyi fehérjetartalmuk miatt 
kitűnő állati takarmányt szolgáltatnak ' 

Az édesköményolajra vonatkozóan (Oieum 
foeniculi) a VIII Sz Gykv a következő kiköté
seket tartalmazza. Leírja sajátságait, megadja 
szokásos, összetételét, e szelint 50-50% airetholt, 
20% fenchont, 10% methylchavicolt tartalmaz, van
nak benne. ezenkívül szénhidrogének, mint pinen, 
camphen, drpenten, phellandren. Lehja oldékony-
ságát, eszerint alkoholban, éter ben, kloroformban 
benzin ben, zsíros és illóolajokban jól oldódik. Sűr ű: 
sége O 960-0 980, optikai forgatása+ ll és +21 fok 
közé essék, törésmutatója I 530 és l 540 között 
legyen. Az édesköményolaj jellegzetes alkatrésze az 
anethol, jóságát is anetholtartalma alapján ítélhetjük 
meg .. Az anetholtartalmat a dermedési pont alapján 
könnyen meg lehet határozni, a VIII Sz Gykv 
szerint az édesköményolaj + 10 fok alatti hőmérsék
leten kikristályosodhatik, dermedési pontja azon
ban ne legyen alacsonyabb +3 foknáL Az illó
olajok vizsgálatánál nagyon fontos és könnyen 
meghatározható adat a különböző töménységű 
alkoholban való oldékonyság. A VI I L Sz Gykv. 
szerint I trf édesköményolaj l trf 90%-os alkohol
ban jól oldódjék fel, az alkoholos oldat kérnhatása 
ne legyen savanyú Ha az illóolajok a fény és az 
oxigén hatására elbomlanak, úgy egyéb fizikai 
sajátságaik megvaltozása mellett kémhatásuk sava
nyúvá változik A savanyú kámhatást követi a 
fajsúly emelked~se, az ilyen édesköményolaj még 
-20 fokra lehutve sem dermed meg. Az édes
köményolaj vizsgálatánál, miután annak jelleg
zetes aikatrésze az anethol, kémiai vizsgálatokat 
felvenni, mint az eszter_szám, alkohol-, phenol
tartalom stb , felesleges is volna, hiszen az olaj 
jóságát eldöntő anetholtartalmat, a dermedési pont 
alapján tehát fizikai eljárással könnyen meghatá
rozhatjuk Minél magasabb az anetholtartalom, 
annál magasabb lesz a dermedési pont is, viszont, 
amint majd az anetholnál látjuk,_ ez a vegyület 
nagyon könnyen elbomlik Ennek azután az lesz 
a következménye, hogy ·az ilyen édesköményolaj 
még erős lehűtéssel sem fagyasztható meg és így a 
minősége gyorsan ellenőrizhető 

Az édesköményolajnál előadottak bizonyos vál
toztatásokkal vonatkoznak az ánrzsolajra (Oleum 
Anisi) is A V I I l. Sz. Gykv. szerint az ánizsolaj 80% 
anetholt, 7-10°;(, methylchavicolt, ánizsketont, 
ánizsaldehidet, ánizssavat tartalmaz Az ánizsolaj 
legjellegzetesebb alkatrésze az anethol, míg az 
édesköményolaj 50---60%, addig az ánizsolaj 80% 
anetholt tartalmaz A magasabb anethol tartalom 
mindjárt jelentkezik a magasabb alvadási pont
ban is, meiy -,15 fok legyen. Sűrűsége O 978-0 990 
legyen, amiből láthatjuk, hogy bizony már elég 
közel áll a vízéhez A régi, helytelenül tárolt ánizs
olajat a gyakorlatban úgy szakták egyszerűen és 
gyorsan felismerni, hogy egy kémcsőbe teszik és 
desztilláltvizet öntenek rá Ha az ánizsolaj régi és 
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elbomlott, akkor fajsúlya nagyobb lesz, mint a 
v í zé és a kémcső alj ára fog leesni A V l Il. Sz .. Gykv 
szerint törésmutatója l 5530-l 5600 legyen. l trf. 
ánizsolaj színtelenül és üledékmentesen oldódjék 
3 trf. 90%-os alkoholban Itt megjegyzi, hogy ezzel 
a próbával a zsíros és ásványi olajokat, valamint a· 
terpentinnel való hamisítás! akarja kizárni. Ez.ek 
az anyagok, rnint ismeretes, 90%-os alkoholban 
alig oldódnak és ezzel az. egyszerű próbával a hami
sítás! könnyen fel lehet ismerni.· 

Az ánizsolajat a legkülönbözőbb iparágakban 
használják fel, így a gyógyszerészetben, a kózrne· 
tikai iparban, a likőr- és cukrásziparban Ezen 
ipatok ellátására a belső hazai ánizsolaj-szükséglet 
évi 600 kg· ra tehető, ami l 5%-os illóolajhozarnol 
véve alapul, 400 q ánizstermésből állítható elő. 
Ha az ánizs kaL holdankénti hozamát 4 q termés
ben fogadjuk el, úgy adódik, hogy 100 kaL hold 
ánizs terrnesztése és lepárlása szükséges a belső · 
ánizsolajszükséglet ellátására. Ha pedig az ánizS·· 
olajat édesköményolajjal akarjuk pótolni, úgy 
4°foos illóolajhozarn ot feltételezve, 15. OOO kg édes· 
körnénytennés, vagyis 1·5 vagón lepárlásából tud
juk ezt a rnennyiséget előállítani 

A IV. Gyógyszerkönyvünkben a Poeniculi 
truetus mellett az Oleum foeniculi is hivatalos, ez 
PuJvis liquiritiae comp .. előállítására szolgál, amely 
l% Oleurn foeniculit tartalmaz Az édesköményolaj 
további felhasználása nemzetgazdaságunkban igen 
fontos lenne úgy a gyógyszer-, mint a likőriparban 
Külföldről ugyanis ánizsolajat behozni nem lehet, 
rnert azért sokszor nem beszerezhető devízát kell 
adni, rníg az édesköményoláj mint hazai gyártású 
termék nagy tételekben rendelkezésre álL Az Oleum 
foeniculi 50-60% anetholtartalrnával az ánizs
olajnak teljesértékű pótszere. Ha tudjuk, hogy az 
ánizsolajban 80% anethol található, a hivatalos fel
fogás szerint mind az ánizs, mind az édeskömény
olaj jellemző alkatrésze az anethol, akkor elfogad
hatjuk, hogy a hazai gyártású édesköményolajat a 
külföldről származó ánizsolaj pótlására használjuk 
fel Az Országos Közegészségügyi Intézet elfogadta 
azt a javaslatomat, amely szerint a Liquor ammonii 
anisati készítményben az ánizsolaj helyett édes
köményolaj at lehet venni. Azóta a gyógyszerészi 
gyakorlatban ezt az. édesköményolajjal előállított 
készítményt használják, mivel ánizsolaj igen kevés, 
illetve alig van forgalomban "' 

»A gyárvezetőknek és uzemvezetők

nek teljes erejükkel foglalkozniok kell a 

Sztahánov-mozgalommal, mert nem 

vezetheti jól üzemét vagy műhelyét az, 

aki mellékes kérdésként kezeli a munka-

versenyt, a Sztahánov-mozgalmat. « 

(Bíró Ferenc) 
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Adatok 
a belladonnagyökér hamisításának 

kérdéséhez 
A Gyógyszerész ezévi 9. számában- a budapesti 

Gyógynövénykisérleti Intézetből Modot Vidor dr 
tollából igen értékes k_özlemény jelent meg. Ebben _ 
leírta a szerző, hogy a mult év őszén az egyik 
beválló kb. 20 q belladonnagyökeret gyüjtött. 
A mintáról, melyet megVizsgálásra bemutatott, 
pontosabb vizsgálatkor kiderült, hogy a Phyto
lacca americana L (Ph deéandr a L), Somogy 
vármegye homokos részein elvadulva tömegesen 
talillható, eredetileg Amerikában honos növény 
gyökere.. Ezt az esetet ismertette értékes mikro
fotogr áfiák kíséretében Modot dr . szaktár su nk 
Ehhez szeretnék néhány adatot hozzáfűzni 

A pharmakognosia tanítása kapcsán fel szoktuk 
hívni a figyelmet a hamisításokt a, különösképpen 
az ú. n. visszatérő hamisításokt a, nevezhetnénk 
úgy is, hogy a klasszikus hamisításokt a. A hallga
tóság egy része gyakran nem érti meg, hogy miért 
említjük ezt meg és miért tartjuk szükségesnek az 
ilyen esetek ismertetését Most Modor szaktársunk 
cikke is bizonyítja ennek a szükségességét A ma
gyar írodalomban először Weissmann Artur dr 
gyógyszerész doktori értekezésében találkozunk 
ezzel az adattal. f.rtekezését a pesti egyetem Gyógy
szertani Intézetében készítette és ismertette kivo
natosan a Gyógyszerészi Értesítő 1903. évfolya
mában, továbbá a Gyógyszerészi Közlöny 1903 
évi 25-26. és 27 számában A dolgozat a Phyto
lacca decandra gyökeréről és gyümölcséről szól 
Ami bennünket közelebbről érdekel, az a követ
kezőképpen hangzik: >>Igen gyakori eset, hogy a 
Phytolacca decandra gyökerét hamisítás céljából 
összekeverik az Atrapa belladonna gyökerével << 
A kettő megkülönböztetését a következőképpen 
irja le: >>A belladonnagyökér parája világosszürke, 
a Phytolacca gyökér parája sárgásan barnásszürke 
és jellemző, hosszában elrendezett paraszemölcsö
ket látunk rajta világos színben. Hosszmetszeten 
a belladonnánál a kámbium sötét, a fa piszkos fehér, 
hosszant elvonuló sugar akkal, míg a faállomány 
sárgásfehér, mély, hosszant futó barázdákkal 
A Phytolacca gyökere nagy, ágas, többfejű és húsos, 
hosszant rácsos, haránt repedésekkel, törése durván 
rostos, szagtalan, belül világosabb, párhuzamosan 
futó barázdáktól csíkolt 

Nálunk egyébként ez a hamisítás aránylag. 
ritkán visszatérő jelenség. Nem ez a helyzet a nyu
gati államokban. A külföldi irodalomban Holmes 
említi először (Pharm Journ. 1901, !611 sz), hogy 
a belladonnagyökerek között Phytolacca decandra 
vagy Abessinica gyökerét találta. Rusby szerint 
(!908) a Phytolaccagyökét hamisítás máskor is 
előfordult ; hozzákevert mennyisége gy akt an elérte 
a 40%-ot, sőt még többet is Zörnig nagyobb cikk
ben számol be· gyógyszerdrogok hamisításáról 
(Archív u. Berichte, 1925, !98 oldal), ebben idézi 
Holmes adatát a Phytolacca decandra hamisítására 
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vonatkozólag, kiemeli rostos törését és a sóskasavas 
mészktistályokat Hahmann I 919-1927 -ig eltelt 
8 év alatti összetévesztésekről és hamisításokról 
számol be (Apoth. Ztg., 1929, 37-39. 592 .. ), gya-
kori hamisításként jelöli meg a Phytolacca de
candra gyökerét; melynek hozzákevert mennyisége 
elérte a 8'7-94%-ot is, a hamisítás főként az 
1920-24-es években történt. Majd az 1927 .. évben 
ismét talált ilyen hamisítás! egy ~lkalommal 5·7% 
mennyiségben. Wasiczky szerint (Lehrb. der Phar
makognosia, 1929. 62 oldal) a belladonnagyökér 
leggyakoribb hamisításaként a Phytolacca decand r a 
gyökerét figyelték meg. Tschitch kőzismnt tan
könyvében Holmes és Rusby adatait idézi .. Már az 
I 923-as és az 1934-es Eritisch Pharmaceutical Codex 
is említi a Phytolacca decandra gyökerét a bela· 
donnagyökét fejezetében hamisításként Felisme
résére közli a keresztmetszeten a tanyalábok kon
centrikus körben való elhelvezkedését és a sóska
savas mészrafidokat Egyébként hivatalos szer 
benne a Phytolacca decandra gyökere, melyet 
gyengén hánytató, hashajtó és enyhe narkotikum· 
nak mond. (Ez utóbbi hatás nem tisztázott.) Minden
esetre a drog használatában óvatosságot ajánl 
Weissmann említi disszertációjában, hogy: >>Ma
gyarország déli vidékein a gyökér porát váltólái 
ellen használja a nép, ezen kúrák gyennekeknél 
nem egyszer súlyos mérgezési tüneteket okoztak 
Egy esetben halálos mérgezés is fordult elő, de a 
vegyivizsgálat nem tudott mérget kimutatni.<< 

Ha végigtekintünk a belladonnagyökér hami
sításain és összetévesztésein (Halmai: A nadra
gulyagyjikér egy új hamisítása Gyógyszerésztudo
mányi Ertesítő, XXII. évf 5-6. sz. 1948..), akkor 
azt látjuk, hogy a régebben szereplők (Althaeáe, 
Bardana, Gentiana, Helenium, Hyoscyamus, Man
dragora, Ononis ~tb.) elmaradtak és az utóbbi idő
ben - főként nyugaton - a Phytolacca decand r a 
gyökere szerepel. Ennek részben az a magyarázata, 
hogy a Phytolacca decandra eredetileg amerikai 
származású növény, tehát nálunk nem honos, 
től ünk keletr e nem is for dul elő. De nyugatra be
hurcolták, nálunk is ültették, el is vadult, borfestő
nek használták gyümölcsének levét és festőanyagát 
ma is használják. Ma már nálunk vadon nagyobb 
állományt képez Somogyban is és így nagyobb 
mennyiség könnyen gyüjthető belőle. 

Felhívta figyelmünket Modor szaktársunk 
cikke ennek a hamisításnak a visszatérésére. Ezt 
ki kell értékelnünk, fel kell készülnünk rá, ezért az 
egyete.mi oktatásban és a gyógyszerkönyv szer
kesztésében mindezeket a szempontokat figye
lembe véve, kellő mértékben értékesíteni is fogjuk 
Ismét egy példa att a, hogy a gyakorlati életben elő
for dul ó megfigyelésnek, illetőleg kér désnek milyen 
vonatkozásai vannak és egy jelenség sem tekint
hető önállóan, hanem csak az egésszel össze
függően, 

H alma i János dr. 

Kiegészítés 
a "Sósavas amidazofén készítése" 

eímű cikkhez 
Írta: Dávid Lajos dr .. egyet ny .. L tanár 

A •>Sósavas amidazofén készítése<< címu cik
kernben ismertettem annak előállítását, valamint 
az ü.. n >>hármaS<< tabletták készítését Említést 
tettem arra nézve is, hogy a sósavas amidazofénnel 
készített tabletták savi kémhatása csökkentése cél
jából a tabletta masszához, !ab lettánként O 05 g 
szódabikarbónát adtam Több hónapi állás után 
megállapítottarn, hogy a szódabikarbóna a tablet
ták nedvesedését elősegíti, ennélfogva több hónapra 
való tabletta nem készíthető A szódabikarbóna 
nélkül készített tabletták nem vagy csak nagyon 
hosszú állás után változnak, kissé n@dvesednek, 
kissé elszíneződnek De annyir a savanyúak, hogy 
a kevésbbé hi per acid _vagy egyébként érzékeny 
gyomor alig túri azokat 

Minthogy a tabletták savi kémhatása csökken
tését kárbonátsó hozzáadásával kielégitő módon 
megoldani nem siker ült, más utat kerestem a kérdés 
megoldására Az amidazofén! dinátriumhidrofosz
fáttal, másik esetben nátriumdihidrofoszfáttal hoz
tam össze. Minthogy a Na2HPO, 12 H20-tal ké
szített só l g amidazofénre eső mennyisége jelentő
sen nagy, azért NaH2PO.,. 2 H20,tal készítettem 
keveréket 100 g amidazofénre 33.75 g nátrium 
dihidrofoszfátot vettem. Az amidazofén! 1000 g 
vízben gőzfürdőn feloldottam, majd hozzáadtam 
a foszforsav-sót. Végül az oldatot vakuum alatt 
szárazra párologtattam. A még me! eg, szárazzá 
vált anyago! mész fölött kihűini hagytam és 
elporítottam. Egy g amidazofénnek megfelel l 34 g 
sókeverék 

A két sót azért oldottam és az oldatot párolog· 
tattam be, hogy ezáltal bensőbb keveréket kapjak 
Hogy csupán keverék keletkezik és neni addició, 
azt igazolta az a tény, hogy a keverékből egyszeru 
kloroformmal való ismételt kirázással az amidazo-
fént ellehetett különíteni. Feltehető azonban, hogy 
a foszforsavsó két sav H atómja oldatban a bensőbb 
keveredést elősegíti A sókeverék jól záró edény
ben, közönséges levegőn is eltartható, mész fölött 
még inkább 

A sókeverék amidazofénre számított oldódási 
koefficiensét is megállapítottam, amely az amidazo
fénével egyezik A foszforsavsó jelenléte az amidazo
fén oldását elősegíti, ugyanis közönséges hőmérsék
letű vízben könnyebben feloldódik, mint a tiszta 
amidazofén 

A natrium-amidazophen-phosphat mind por
keverékek, mind tabletták készítésére felhasznál
ható, az amidazofén okozta elnedvesedés kiküszö
bölhető. 
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Az első Orvosi Újítási Kiállítá,; 
anyagát az Egyetemi Kórélettani In~ézet )lelyisé.
gében mutatták be. Jell~rrrző .az altalanos. erdeklo
désre és a helyes egeszsegugyr pr.op~garydara, hogy 
amíg május 5-én összesen !20 uptas erkezett be, 
folytatolagosan május 30-ig !50 újítást ny~ j tottak 
be. Természetesen nem terhetunk kr az ~gesz ga~
dag és nagyjelentőségű anyag részletes rsmertete
sére de örömmel állapítottuk meg, hogy az orvos- · 
tud~mányi rijítók között középkáderek rs szere
pelnek !gy az I. Belklinikai Intézélből Kf!k~cska 
Ferenc altiszt egy pemcillrn rnhalalo~eszulekkel, 
l(ukucska Imre pedig, aki az Urologiai Klimka 
altisztje, speciális. ~ázókészülékkel és vízma_n~
méteres regisztralokeszulekkel vesz reszt a kialh
táson Igen fontos újítás Szold Endre dr. elektrom?s 
kőkutató szondakészüléke, Novotny AlaJOS dr. val
toztatható kapcsolású gyors elektródializátora, 
Bornemissza György dr és Galambos jozsej dr 
éteroxigénes altatógépe és ~ f!erényr-.Jdnos~y .cs;pp
számláló készülék Rendkivlll nagyjelentosegu az 
az újítás is, amely az eddigi, szinte hozzaférhet.e~
len 37.000 Ft-os ár helyett egy 2000 Ft-os keszule
ket bocsát a közegészségügy munkásai rendelke~é
sére Ez a pajzsmirigy műlsödési zavarban szenvedok 

jobb anyagcsere meghatározásával segíti eló a 
»Gyógyíts jobban<< mozgalmat 

Gyógyszerészi szenipontból i~en je1entős,hog)l 
ezen a kiállításon az Egyetemi Gyogysz~.r.e~zeli 
Intézet 20 újítással szerepel. Mag.uk az .uJilasok 
nagyrészt megjelentek a •>A Gyogyszeresz<<-ben! 
amint erről az újítások alá elhelyezett, a megfelelo 
helyen kinyitott szaklapok is tanuskodnak Farkas 
Andor dr , l(ani-zsai Nagy Ida dr., Kedvessy Oyorgy 
dr , Mozsonyi Sándor dr., Némedy Imre dr., S!e~g~r 
Gabriella és Szepessy Angéla dr. szerepeinek UJ~!a
saikkal Az Orvoskari Ojítási Bizottság husz dr Jal' 
osztott ki és a jutalmazottak közölt va~.K:d~:~sy 
György dr is,. az anyarozs-krvonat eloalhta"ara 
vonatkozó újításával 

!gen komoly eredmény, hogy ebbe a. ya_lóban · 
nagy horderejű tudományos, nyilvanos kialhta~~a 
a mi szakmáok is bekapcsolódhatott A krallitas 
hibája az, hogy néhán)l oly~n újítás is .sze_r.~p~I, 
amelyek !936 ota nyilvan mar elvesztettek~Ji)a~I 
jellegüket Hisszük, hogy a legkozelebbr krai!I!as 
alkalmával már nemcsak a tobbr egyetemr gyoby
szerészképző intézet anyagáv~l találko.zunk, hanen~ 
a gyakorló gyógyszerészek es a kozepkaderek IS 
benyujtják újítási eljárásukat 

l 
l 

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI BESZÁMOLÓ 
K e d v e s s y G y ö r g Y dr. A Gyógyszerész.i Dokumerltáqiós Albizottság közleménye Vezető: 

Strazewica W. · A chamomilla vulgm is-ról Acta 
Polon Pharmaceut !948. 1-2. sz. l o. 

Ismerteti a kamomillára vonatkozó irodalr11Í 
adatokat és a legalkalmasabb gyüjtési időt, a gyu]
tés módját és a legalkalmasabb na~szakot, hogy 
elsőrangú minőségű drogo! nyerhessunk 

Kanizsai Nagy Ida dr 

Al! ev R. K .. Sebgyógyító készítmény a Plantago
major leve/eiből. ( Plantago Major L) Amencan 
journal of Pharmacy. 1950 l ?,· . . , 

A Plantago-major leveleiboi sebgyogy1to ke
nőcs készíthető E levelek tartalmaznak .ghkozi; 
dákat szaponint, keserű anyagokat, tannm-sze;u 
anyagokat, cukor.anyagokat, il~ó olajokat, gya_ntat, 
klorofilt alkali- es alkall-foldfemeket, A-, C- es K
vitamini. A szerző ismerteti a kenőcs elkész!lésé
nek módjat s még a Szovjetúnióban hasznalatos 
gyógyszertári szita méretét is A készítmény g~ors 
hatást tanusít, gyulladást és a belső szervekenkaros 
reakció! nem okoz A készítmény Azerbeidzsan 
(Szovjet állam Samhorszki körzetében) szed.ett leve
lekből készült, Eivazov professzor vezetese alatt 
a bőr- és nemibeteg intézetben 

Székely Istvánné 

Klarmann E. O , Wr ig hl E.. S, Silternov V A 
A ,,semi-Niikro« módszer alkalmazdsa az anl!szep-
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tikumok kiértékelésében American Journal of Phar-
macy. !950 !. . d t'! 

A >>Semi-Mikro<< módszert, amelyet e1e e ~~g 
a kvaterner ammonium fertőtlenítők megviz~~ala
sára javasoltak, a szerzők alkalmasnak tariJak a 
bőrsérüléseken és hasonló alkalmakkor kelet~~zett 
fertőzéseken használt fertőtlenítők .vizs,gá,lasar a rs 
Táblázatokban kimutatják a k~lonboz_o dez:,nfi
ciáló szerek hatását, a vér és a szerum. g.atlo m~ko
dését, amely célból a. húsleve.s k~lt~rakat ver.~ el .. 
vagy szérummal bővítik Megallap~!Jak _a s.zerz.ok, 
hogy a vér ellenhatása attól a kepessegto! f~gg, 
hogy a megvizsgalt anliszeptikumok egy resze!,lek 
antibakterialis tevékenységél megvált.o~taJJa _ugy 
látszik, hogy a higany-készíünények kolonosen erze
kenyek a vérnek erre a halasara 

Székely l stvánné 

Alving A S • l(utatds jobb antimalát i ás gyágy
szerek irányában Amencan Journal of Pharmacy 
!950 l . 

A szerző a Plasmodium vivax és a Plasmodium 
falciparum által okozott betegsé~eket ismerteti, 
majd előtárja, hogy az igazi malan.aellei;es .g~ogy: 
szemek szupressziv, profii~ktrkuS. e; gyo~yi~o. hat 
tása kell hogy legyen Miutan.a tortenelm~. hatcere .. 
ismerteti, leírja a kutatás útját a kmmtol a pl~s.; 
mochinen és atebrinen át az amenkai felfedezesli 

A GYÓGYSZERÉSZ 
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chloroquine és az angol paludrin-készítményekig. 
Ez új felfedezéseken keresztül csökkent a mérgező 
hatás és a halálozási arányszám, szinte megszűnt 
a véren át való mérgezés és kilátás nyilt a malária 
eltrínésére 

Székely J stvánné 

Steinegger E Grillter H .. Lobelia nrens alkaloi' 
dáinak vizsgálata Pharmaceutica Acta Helvetiae 
1950 2 sz 49. o 

Lobelia urens Nyugat-Európában ho.nos, több
éves növény, mely igen könnyen termeszthető 
A növény a többi Lobelia-fajtához viszonyítva, 
aránylag magas összalkaloida-tartalommal bír Az 
összalkaloidát kétféle mödon dolgozták fel: egyrészt 
Wieland szerint a sósavas só átkristályosításával, 
másrészt antrakinon .. ~- monoszulfosavval képző
dött sóbál éterrel történő frakcionált kristályosítás
sal Mindkét módon 1-lobelint és Jobelanidint sike
rült előállítani és olvadáspont, fajlagos forgatóképes
ség, sósavas-monobenzoilsósavas, illetve dibenzoil· 
sósavas só alakjában azonosítani. Előállítottak 
még l ú mg ismeretlen halványrózsaszínű 202-204-" 
olvadáspontri alkaloidát is. A lobelia ur ens megálla
pításuk szerint tehát alkaloidában nagyon hasonlít 
.a lobelin nyerésére leggyakrábban használt L -infla
tához 

Szepesy Angela dr. 

Bucili j-l(utter H.-Merer P Antiszeptikus 
sebészeli kötözőszerek vizsgdlata és előállítása. Pharrn 
Acta Helv !950. 2 .. sz .. 57. o 

Kereskedelemből beszerzett több különböző 
hatóanyagú kötözőszert megvizsgálva megállapí
tották, hogy azok legnagyobb része agar-kultúrán a 
koli-, sztafilo- és sztreptokokkuszokra nem gyakorol 
antiszeptikus hatást Ennek oka az, hogy a ható
anyag nincs megfelelő módon a gézhez rögzítve 
Ezért a »Carbowax«-ot, mint új fixáló anyagat pró
pálták ki .. Ezzel előállított különböző hatóanyagú 
gézek igen jó antiszeptikus hatásúnak bizonyultak 

Szepesy Angela d1 

Saller, W T, Karandikar, O & Black, P 
jódvegyületek anyagcseréje The metabolism of 
jodine compounds J A Ph A Sc. Ed 38/12. 
!949. 626 

A szerzők pályamúvüket a jód történeiének 
ismertetésével kezdik, majd a szervezetbe bevitt 
kiilőnböző organikus és anorganikus jódvegyületek 
sorsának tanulmányozása körül nyert eredményeiket 
közlik Ezek szerint az or g. jódvegyületeknek az a 
része, ami a szervezetben nem idegen, végeredmény
ben egészen a jódidionig lebomlik Más jódvegyüle
tekből, p. o. Rtg kontraszt-anyagokból is válnak Je 
jodid ionok, bár a szervezetbevitelük nem ezt 
célozza 

Láng Béla d1 

Oranberg, C B & Benton, B E Száraz ben
tonit alkalmazása préselt pajzsmirigy-tabletták szélesé
sének elősegítésére J A Ph A .. Sc. Ed. 38/12 .. !949. 

A bentonit és a keményító 'tab!ettaszétesést 
elősegítő hatását hasonlítják össze és a tabletta ke
ménységének és szélesésének mérésére alkalmazott 
módszerüket ismertetik 

Láng Béla dr. 

Ad/er, A E Ujabb megfigyelések és tapaszta-
latok a gombamérgezéseknél Schweizerische Zeit
schrift für Pilzkunde !950. l 6 o 

Az !946 és !947 években Svájcban alig volt 
gombamérgezés, mert rossz gombaév volt 1948-ban 
azonban már 95 megbetegedés fordult elő, 5 halál
esettel 

A súlyos mérgezéseket majdnem minden eset
ben a gyilkos galóca okozza, más gombától eredő 
halálos mérgezés a legritkább kivétel. 

A gyilkos galoca mérgeinek kémiai össze! 
tétele a több mint száz éve végzett kutatások elle
nére ma sincs teljesen tisztázva. Fő hatóanyaga az 
albuminjellegű, hőálló amanitatoxin, de emellett 
több más méreganyagot is tartalmaz. Mérgezési 
eseteit feltűnően jellemzi az elfogyasztás után 
6-tól 12 óra hosszan tartó lappangási idő, amelyből 
a gyilkos galóca okozta mérgezésre következtethe-
tünk is A szervezetben a legnagyobb romboló-

Jensen l( B -Svendsen A B Szirichnii1 és · · · · · k 1 · · ·b f ·t· k' hatást a maJ seJ! J eme e puszlitasa an eJ 1 1, 
brucin kvantrtativ meghatározása kromatográfiásan de a vese és a szív szöveteire is elváltoztató hatása 
Pharm. Acta Helv 1950 .. l sz van Ellenméreg, sajnos, nem ismeret~s, ezért 

10 g kovaföldből álló oszlop r a 2;í mg alkaloidát ellene csak tüneti kezelést lehet alkalmazni 
tartalmazó 2 ml éter-kloroform keveréket, aztán Előfordult ezenfelül még néhány veszélyes musz-
3 ml 1/5 moL pH 7-es foszfát puffer-oldatot öntenek karin-mérgezés is, amelyet a téglavörös susulyka 
llyen pH mellett éterrel csak a sztrichnin távolít- és a parlagi tölcsérgomba okozott. Az ilyen típusú 
ható el, rníg a brucin a sztrichnin kioldása után mérgezések ellen jól bevalt ellenszer az atropin, 
kloroformmal vonható ki. A l}ivonószer megfelelő amely a ~zervezetben a muszkarinnal ellentétes ha· 
tőménységre történő bepárologtatása után az al- tást vált ki. A légyölőgalóca és a párducgalóca 
kaloidák brómkrezolzöld indikátor mellett O Ol n csekély mennyiségű gombaatropin hatóanyagával 
HCI-el titrálhaták Az összalkaloidára titrimetriásan csak ritkán okozott kisebb balesetet Végül meg: 
kapott eredmények teljesen megegye;;:n,ek a )uo- . j.egyzendő, hogy sok esetben gornbamérgezésről 
matográfiásan kapott értékekkel Nemcsak a fiszta beszéltek, de a vizsgálat kiderítette, hogy a fellépő 
alkaloidák, hanem a semen strychniből készült ki- rosszullét nem is a gomba elfogyasztásának követ' 
vonat kiomatográfias meghatározása is 100%-os ke10rnénye volt, vagy azt legalább is csak közvetve 
eredményeket adott váltotta ki 

Szepesv Angela dr. !(a/már Zoltán dr .. 
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Pelhívás cíkkíróinklzoz 

Több szerkesztő kartárs részéről felvetődött 
az a javaslat, !Íogy a különnyomatokat cikk
íróink közvetlenül a nvomdából rendelhessék 
meg 

Vállalatunk foglalkozott ezzel a kérdéssel és 
megállapította, hogy a kiadón keresztüli külön
lenyomat rendelés túl bürokratikus és annak 
árát is megdrágítja Ennek tudatában a követ
kező határozatot fogadták el : 

>>A jövőben hozzájárulunk ahhoz, hogy cikk
íróink )j:ülönlenyomat igénylésüket közvetlenül 
az előállító nyomdához küldjék be Az elkészült 
nyomtatványt a nyomda közvetlenül a cikk meg
rendelőjének szállítja le és számlázza<< 

Ezzel elkerüljük a különlenyomatok büro
kratikus dupla adminisztrációját 

Kérjük tehát cikkíróinkat, a jövőben köz
vetlenül az előállító nyomdához forduljanak külön-
lenyomat rendeléseikkel 

A nyomdák tervszerű munkájának bizto
sítása érdekében kérjük a megrendelést lehetőleg 
a hasáblevonat visszaküldésével, de legkésőbb 
a lap megjelenésétől számított 6 napon belül a 
nyomdához eljuttatni szíveskedjenek 

A lap teljes anyagának együttes tovább
nyomásos megrendelését a szerkesztőségtől to-
vábbra is a kiadó vállalja 

Tudományos F atyáiratkiadó 
NV Termelési F őosztálya 

SCHIMMEL ÉS TÁRSA R. T. 
a Szovjetúnió tulajdonában 

Budupest-Ilálwsjalva. !el..: 296-234 

ESSENCIA· ÉS ILLÓOLAJGYÁR 
XIV .. , 11 é1'·tes-utca 6-8 

Kész.~tntényei .: ,I"'7m- és likőressenciák, szappan- és 
parfomkompoziClÓk, természetes és szintétikus 

illóolajak, rum- és gyümölcséter stb 

VEGYÉSZEli GYÁR 
X., Sontfa-utca. 10 

K_ész.ítményei. kénéter, oldószerek, acet<ltok tech
mkat és vegytiszta minőségben, chlorcalcium, 

cremor tartari stb 

MÁJGYULLADÁS 
MÁJRESISTENS PERNICIOSA 
IERHESSEGI HANYÁS 

.-:----------·---

ÚJ GYOGYSZER 
a struma gyógyftására 

megnevezés alatt forgalomba került a 
Népjóléti Minisztérium által engedélyezett 
sóshartyáni természetes jódos gyógyvíz. 

Jódtartalma 
1 literben 93'5 milligram. 

Golyvás esetekben lefolytatott kezelések 
rendkfvül ked vezö eredménnyel jártak 

Forgalomba kerül 1 literes palackokban. 
Az OTI terhére rendelhető l 

J:rtékesftő szerv: 
, 

»Edeskuty« N. v. 
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky-út 15/a 

1 it .1.1 .. Ár_ 
(l ~~~lti?IMl 

Szerkesztőség: V .. , Nádor--utca 26" I el.: 127-752, !24·0'72 

Kiadja: a Tudományos Folyóitatkh.:dó N. V. 
V.,, Szalay-u. 4 .. Ie l : n z-674• II z-68 r, 122-299, 31 2-5 t 5 

Magyax Nemzeti Bank egyszúmlaszám 936SIS 
Felelős szerkesztő: Székely Jenő 

Felelős kiadó : 

A Iudományos··Folyóiratkiadó N. V. vezérigazgatója 

338!5050~7 Anbenaeum NyOmda NY (Fv: Soprailii Béla) 

NEURITIS, NEURALGIA 
SEBORRHOEÁS EKCEMA 
EXSUDAilV DIAIHE~:II 

Bl"• B2 .. vitamin és nikotinlavamid iDjekció 

Magyar Pharma Gyógyáru Rt ® Budapest, X1V, Telepes-u. 53. Telefon: 496-334 
·-------·· 
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V. EVFOLYAfV! 1950 AUGUSZTUS 1. 13-

Az Amylenum hydratumtól az Evipánig 
(Az altató· és csillapítőszerek szerkezeti felépítése) 

Az altatószerek és idegmegnyugtatószerek 
népes csoportja sokféle vegyülettípusból toborzó
dik Tekintsük át ezt a területet is az egyszerűbb 
szerkezetből az összetettebb felé haladva. 

Az altatászerek között legegyszerűbb szerke· 
zettel bizonyos alkoholok' birnak Igy például az 
»Amylenum hydratum<<, illetve a halogénezett alko
holok, mint az Avertin, lzopral, Chioreton (utóbbi 
ma is használatos) 

-CH" 
l 

CH" CH 2 C-OH 
l 

CH" 

CBr, 
l 
CH20H 

CC l 3 

l 
CHOH 
l 
CH 3 

Amylenum hydratum Avertin, N arcolanum Jzopral 
terc izoamilalkohol tribrom-etilalkohol triklor-izo-

CH 3 

CH, 
l 

l 
CH, 
l - CH"-- CH 
CH 2 l 
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Írta : Végh Antal dr. 
' 

Az aldehidek' csoportjából a Paraldehid, a 
klórozott aldehidek közül pedig a Kloral, a Kloral
hidrát, illetve Butilkloralhidrát emlitendők meg. 

Az etilalkoholból keletkező aldehid az acetal
dehid. Három molekula acetaldehid egymással Par
a debiddé egyesül (polimerizálódás). Ha az acetal
dehidben a metilcsoport (-CH3 ) hidrogénjeit klór
ral cseréljük ki, a Klorál képletéhez jutunk. Az 
olajszerű állományú klorál 12% víz hozzáadására 
kristályosan megdermed, mert vízfelvéte11el Kloral
hidrát lesz belőle 

1 Az alkoholokról lásd : >>A Gyógyszerész<( f. évi 9. sz. 
196. old. 

2 Az aldehidek a primer alkoholok enyhe oxidációjának 
termékei: · 

H f H j H 

R-C/ H + ,O'-+ l R-C/ OH 1----"" R-C~ O 
"" '" -H20 

OH OH) 
prim alkohol a idehid 

Az aldehid tovabbi oxidációjának eredménye a 
karboxil-csoport keletkezésével a karbonsav. · 

o 
f' 

R--C-'H + ,O'--~- - +R-C 

o 
"; 

OH 
karbonsav 
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