A GYÓGYSZERESZ

ai analitikai kémiában. (Note technique . Les rayons
mfrarouges, moyen de séchage en chimie analytique
(Helv. Chim. Acta . 32 . !870 . old . )
Infravörös sugar ak segítségévei olyan anyagokat szarítottak ki, amelyek magasabb hőmérsék
leten elbomlanak Megállapításuk szerint a legtöbb
~é~zítményt .a~ i1:fr av ö; ös sugárzás nem befoiyá>OIJa . Az elJaras jelentosege, hogy a gravimetriás
méréseket meggyorsítja
Kovács László dr.
. Hade, R; A & Chen, L I. Ribafiavin oldatbavtlele trzptofannal. - Tryplophan as solubilízing

agent for nboflavin . -J A Ph . A Sc Ed . 38/10.
1949. 558-70.
· . Az. 1-,. v . dl-triptofán tömény oldatában a
nboflavm JObban oldódik, mint vízben. A riboflavinnak ilyen oldatokban való oldhatósága a
triptofán koncentrációjával arányos.. 6 8 pH-nál
4 mg/ml. a nboflavm oldhatósági határa

Láng Beta dr.
Huyck, C L A merkuriamidoklorid és szalicilsav összeférhetetlensége. (The Ammaniated Mercury

Salicylic Acid lncompatibility) (J A. Ph A p
Ed 1949. szept. X 9. 568 ..) ·
·
. , A két ve~yületbői cserebomlás útján szainuakso es szublrmat keletkezhetik ezek különösen
a fölöslegben n;~ r ad! szali~ilsa;. ker~tin-lágyító
hatasa mtatt eros bonzgato hatast fejtenek ki

Láng Béla dr
, , P/~in E M. . NtHtqny autonóm gyógyszer azonosr/asa. The 1dentlftcat10n of some autonomic drugs
by means of the optical properties of the diliturates. (J A. Ph. A Sc Ed . 38/10 1949 . 535-37.)
A dl-amfetamin (Benzedrin), a d-amfetamin
(Dexednn), az efedrin, a dl-efedrin, a fenilpropanol··
amm (Propadrm) és a p-hidroxi-y-metilfenetilamin
(Parednn) azonosítására a szerző nitrobarbitursav
származékokat állított elő azokból s azok· optikai
tulajdonságait meghatározta és közli

Láng Bela dr.
Mendez}, Kirch E.. R & Voigt R F Szelekltv adszorpcto a Hydrastis analizisében. Use of

Múhlemann H. Animkinonok és antrakinon··
glzikozidák (Pharm.. Acta He!v 1949. 10 sz.
343. o.)
A szerző először ismerteti azon irodalmi
adatokat, melyek a Rheum glükozidáival és azok
előállításával foglalkoznak. A ayakorlati részben
tisztán előállított oximetilant r ;kinonglükozidákat
megfelelő redukcióval antronokká alakította át.
Az előállított antronglükozidák élénksárga nem
kristályos, igen labilis anyagok voltak, úgyhogy
ez_eket a~etr~ezéssel stabilabb kristályos antranol··
glukoz1dakka alakította át és az így képződött
v:gy~letek ~émiai és fizikai tulajdonságait vette
v1zsgalat ala.. Részletesen ismerteti az előállítási
és vizsgálati módszereket

Szepessy Angéla dr .
A népjóléti miniszter 10.140j12-·7f1950 . (IL 7..) N.. M. számú
rendelete az extracturu Secalis comuti fluidum helyett Ergarn
soL Richter, illetőleg Se coin forte soL Chinoin gyógyszerkülönlegesség kiszolgáltatásának engedélyezése tárgyában ..

(Közigazgatási rendszám: 10 140.)
Az l 948 : XXX tv 3. §-ának (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendelem:
l §. (l) A közforgalmú gyógyszertárak az orvos által
reJ~delt extr,act~m Se~alis comuti fluidum helyett ·- amenynytben. ab boi f!II1Cs keszletük ~ további rendelkezésig Ergarn
s~.J. .. Richte:, Ill~tőle~ Sec?in forte sol. Chinain gyógyszerkulonlegesseget IS kiszolgaltathatnak és ebben az esetben
a rendelt gyógyszer ára helyett a kiszolgáltatott gyógyszerkülönlegesség árát felszámíthatják
(2) Az (l) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása
esetéJ;>en a közforgalmú gyógyszertár vezetője köteles az
o~.v~st rend~lvényen a ténylegesen kiszolgáltatott gyógyszerkulonlegesseg elnevezésCt feltüntetni Az orvosi rendelvé..
nyel"! a beteg részére adott utasítást (signatura) megváltoztabu nem szabad.
. (3) Az 1927: XXI törvényen alapúló kötelező biztosítást
~Hato "!~e~etek (a továbbiakban: biztosító intézetek) orvosai
alta! kialhtott orvosi rendelvényeken a gyógyszerész által
~ (2) bekezdés alapján feltüntetett gyógyszerkülönlegesség
atve~elet a beteg (a gyógyszert átvevő) aláít·ásával igazoltatm kell.
,
, 2. § A betegségi biztosító intézetek kötelesek az orvosaik
alta! re_ndelt gyógyszer helyett az L § (l) bekezdése alapján
k!s~olg?ltato.tt gyógyszer árát a gyógyszertár részére meg·tentem
Ratkó Anna s. k.
népjóléti miniszter

selectíve adsorption in the analysis of hydrastis.
.
A H y dr astts alkalOidart egy fl uoroszilikat osz ..
lophoz adszorbeáltatják (Florosil, Floridin Co.,
Warren, Pa.) Az adszorbátumból a hidrasztin
ammóniás alkohollal szelektíven eiuálható és spektrofotometriásan jól meghatározható.

(J A. Ph . A S~ Ed. 38(1 O: 1949. 538--40.) .

Láng Be/a dr
Treadrvell W. D. és Hepemtrük H. Az ezüstSfulftd oldékonyságáróL (Uber die Löslichkeit von
S1lbersulf1d) (Helv. , Chim Acta . 32. 1872 . old.)
Gyengen perklorsavas, telített ezüstszulfid
oldatban álla>:ították meg az ezüst-ionkoncentracwt.. Eredmenye1k a termodinamikus úton megállapítható értékekkel megegyeznek
Kovács László dr
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A szovjet gyógyszerészet szervezeti felépítése
- Fejezetek Kotenblat G. D. hasonló cimű könyvébór ( Kó'zlemény a Gyógyszer ész i Dokumentációs Albizottság anyagából.)
IV. kbzlemény.
A GYÓGYSZERTAR BELSŐ ELLENŐRZÉSE

A gyógyszer ek minősege és a belső ellenőrzés jelentősége.

A gyógyszerek

minőségének megjavítása és az
Inóctszerek 1acionalizálása, valamint a
gyógyszerek készítésenél és kiszolgáltatásánál elő
forduló hibák kiküszöbölése komoly feladat elé
állítja az egész gyógyszerészi szervezetet A gyógyszerek minőségi megjavításában a Szovjetúniő
gyógyszertári dolgozói már igen jó eredményeket
értek eL Ebben segítségükre volt a jó munka megszervezése, a munkamódszerek célszerűsítése és a
gyógyszertárak berendezésének és felszerelésének
tökéletesítése Ugyancsak nagyban növelte ezeket
az eredményeket az ellenőrző laboratóriumok hálózatának kiépítése, ahol a beérkező gyógyszereket
és a gyógyszertárak múködését ellenőrzik. Végül
nagy szer e pet j átszott a gyógyszerek elkészítésének
és kiszolgáltatásának minőségi megjavításában a
belső ellenőrzés fokozása és módszereinek tökéletesítése is.
A készílés és a kiszolgáltatás, valamint a gyógyszerek minőségének problémája ezzel azonban még
nem tekinthető befejezettnek. Szabálytalanul elkészített gyógyszerek még ma is akadnak. Ennek
oka abban rejlik, hogy a belső ellenőrzés még nem
tökéletes.. Erre még nagyobb figyelmet kell fordítani ·- fokozottabb munkával, még jobb vizsgálati módszerek kidolgozásával, a hibák és a törések megszüntetéséveL
Gyógyszerek, melyek a gyógyszertárban az
orvos speciális előirata és a beteg egyéni szükséglete szerint készülnek, ellenőrzés szempontjából
ellenőrzési
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gyökeresen különböznek bármilyen gyári készítménytőL Az egyes gyógyszeralakok sajátságos
összetétele, különböző adagolása és az aránylag
rövid e!készítési idő alatt alkalmazott technológiai
módszerek sokfélesége miatt tökélefes ellenőrzésük
szinte lehetetlen Az egyetlen megbízható ellenőrzési módot - a kémiai ellenőrzést - gyógyszer ..
tári munka közben nem lehet tökéletesen elvégezni
A mennyileges analízisekhez hosszabb idő és aránylag nagymennyiségű anyag szükséges. Ez pedig
nemcsak a gyógysz'erek gyors és zavartalan kiadását késlelteti, hanem ezenkívül sem oldható meg
ez a vizsgálat anélkül, hogy a beteg részére rendelt
gyógyszer mennyisége változatlanul megmaradjon.
llymódon a teljes minöségi és mennyiségi vizsgtll~t
csak a gyógyszer ek sorozatos előállításánál gyárakban és intézetekben lehetséges, gyógyszertárakban
azonban gyakorlatilag kivihetetlen A feriti ek miatt
legcélravezetőbb és legelterjedtebb ellenőrzési módszer a gyógyszerész munkájának figyelemmel kísé..
rése, a gyógyszer ek organoleptikus megvizsgálása,
úgyszintén, ha lehetséges a kémiai identifikálás
elvégzése . A legfontosabb feladatok közé tartozik
a legpontosabb és a leghatásosabb ellenőrzési módszerek kiválasztása, ez kell hogy legyen a gyógyszertári munka megszervezésének alapja és ezt a
legnagyobb szigorral és következetességgel kell
elvégezni.
A gyógyszertárak belső ellenőrzése során végzett speciális vizsgálatok bebizonyították, hogy a
moszkvai gyógyszertár akban 200 OOO gyógyszer
elkészítése közben 2000 esetben hiba vagy törés
történt, vagyis a belső ellenőrzés l% nem teljesértékú gyógyszert mutatott kL Ez azt bizonyítja,
hogy nagyon fontos a megfelelő körülmények közölt
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végzett gondos ellenőrzés, mert megakadályozza
a silány gyógyszertermelést

megtöltés előtt tisztára kell mosni és desztillált
vízzel kiöblíteni Ajánlatos a vizet vattán keresztül
szűrni,

A

belső ellenőrzés

módszerei.

A gyógyszerek minőségi ellenőrzése a következő alapelemekből áll : l. az alapanyagok ellenőrző vizsgálata ; 2. a gyógyszerész munkájának
figyelemmel kísérése, bizonyos esetekben tanácsok
adása, a felszerelés, mérlegek és egyéb eszközök
ellenőrzése; 3. a magisztrális gyógyszer ek minőségi
vizsgálata; 4. a gyógyszer ek külalakjának felülvizsgálata és 5 . külön ellenőrzés a kiszolgáltatás
alkalmával.
A fenti feladatok elvégzésére a következő
ellenőrzési módozatokat alkalmazzák: a) profilaktikus ellenőrzés, b) ellenőrzés a gyógyszerész személyes meghallgatásával, c) organoleptikus és fizikai
ellenőrzés, d) kémiai analízis és e) a már említett
végső ellenőrzés.
·
Ezeket az ellenőrzési módozatokat, a gyógyszer alakjától és összetételétől, vagy más körülményektől függően, külön-külön, vagy egyszerre
végzik eL Egyes gyógyszer alakok identiflkálását
egy, vagy több módszenel is elvégezhetik, ilyenkor
nem szükséges az összes ellenőrzési módozatokat
végigcsinálni .

Profilaktikus

ellenőrzés.

ellenőrzésnek ez a módja megelőző jellegű
intézkedésekből áll, amelyeket a gyógyszerészi
tevékenység legkülönbözőbb mozzanataiban alkalmaznak. Ilyen rendszabályok közé tartozik első.

Az

A vényeket, mielőtt a gyógyszerészhez kerül·
nek, az ellenőr átnézi. Abban az esetben, ha a
készítési módban, az előírt alkatrészekben vagy a
használati utasításban valamilyen rendellenesség
tapasztalható, az ellenőr utasításokat ad a gyógyszerésznek vagy pedig észrevételeit rávezeti a
vényre. A vény szövegének ilyen előzetes átnézésével gyakran el lehet kerülni olyan inkompatibilis
elegyek elkészítését és kiszolgáltatását, melyek
a recept átvételekor valamilyen módon elkerülték
a figyelmet
Az ellenőr egész munkaideje alatt felügyel a
gyógyszerészek munkájára. Ez a felügyelet arra
kötelezi az ellenőrt, hogy néha beavatkozzon a
gyógyszerész munkájába, vagyis időnként segítségére legyen, utasításokkal és tanácsokkal lássa el,
nem várva be azt, hogy a gyógyszerész maga forduljon hozzá segítségért
A fennálló törvényes rendelkezések értelmében
az A-jelzésű jegyzékben felsorolt mérgeket az
asszisztensi teremben elzárva tartják, a szekrény
kulcsa annál a gyógyszerésznél van, akit erre a
gyógyszertár vezetője felhatalmaz. Rendszerint
a kulcs ' az ellenőtnél van, aki a szükséges kétkeresztes szereket személyesen méri le.
Az ellenőr a vényen a méreg kiadását jelzi és ügyel
an a, hogy a gyógyszerész azt azonnal felhasználja,
nehogy az asztalán őrizetlenül maradjon.

sorban a gyógyszertárba, illetve a gyógyszerész
munkahelyére érkező anyagok ellenőrzése . A gyógyszertár raktárába érkező áru külalakját és fizikai
állandóit megvizsgálják és csak abban az esetben
kerülhet éz felhasználásra, ha azonossága s tisztasága ellen gyanú nem merüf feL A gyógyszerész
munkaasztalára kerülö összes készítményeket : koncentrátum okat, félkészítményeket, keverékeket stb .
a laboratóriumi naplóba vezetik be és lehetőség
szerint, ha a gyógyszertárnak van analitikai helyisége, vegyileg megvizsgálják A raktári edényzet
címkéire feljegyzik a készítmény sorozatszámát, 1. ábra. Rekeszekkel ellátott asztal a kétkeresztes szerek tara készítés időpontját és az analízis számát Az
tására és lemérésére
asszisztensi terem állványedényeinek impleálásával
megbízott személynek kötelessége, hogy a raktár
Az ellenőr felülvizsgálja a gyógyszerészek
és a gyógyszertár edényeinek felír á sár a különös munkahelyét, ellenőrzi a tisztaságo!, a rendet, a
figyelmet fordítson . Megtöltésük előtt az állvány-· · munkaeszközöket és a felszerelési tárgyakat Külö··
edényeket, különösen a folyadékok üvegeit, ame· nösen ügyel a mérlegek és mérőeszközök pontossályekben üledék vagy zavarodás keletkezhet, ala- gát a . Rendszeresen megvizsgálj a a súlyokat, valaposan megtisztítják. A legjobb módszer erre a célra mint a bürettarendszer szabályos összeállítását és
ha az asszisztensi terem kiürült állványedényeit alkalmazását is . Végül az ellenőr felügyel az edényegy-egy másodpéldánnyal kicserélik, amelyet előre mosásra, ellenőrzi az edényzet és az üvegek tisztamegtöltve a materiális kamrában tartanak. Az ságát, időnként kontrollálja a mosóhelyiségben folyó
· állványedények szignatúr áinak kicserélésénél szigo- munkát és annak egészségügyi állapotát
101<
rú_a~ ~ilos a régi szignatúra fölé újat ragasztani,
A g}ógyszerészek ellenőrzése azok · személyes
kulonosen abban az esetben, ha az edényt más meghallgatásával .
anyag tartására használják feL Ebbol kifolyólag
Az elkészített gyógyszerek ellenőrzésében a
néha sorozatos hibák történhetnének
gyógyszerész meghallgatása a legegyszerűbb és legKülönös figyelmet kell fordítani a desztillált- megbízhatóbb módszer . A gyógyszerész megkérde. vizes üvegek megtöltésére. Minden egyes üveget zésének azonban nem minden módja célravezető.
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Az ellenőr gyakran csak a vény alkatrészeit és az
adagolás! olvassa fel, a gyógyszerész pedig csak
annyir a szorítkozik, hogy megerősíti azt, amit az
ellenőr felolvasott. Bebizonyosodott azonban, hogy
az ilyen ellenőrzési mód rnellett a gyógyszerészek
megszokják, hogy mechanikusan csak rövid igenlő
választ adjanak, a hibákat nem veszik észre és így
az egesz ellenőrzési aktus csak egyszerű formalilássá
válik Ilyen ellenőrzéssei nem lehet célt érni, alkalmazása tehát nem megengedhető.
Tetemesen jobb és megbízhatóbb eredményeket
lehet elérni akkor, ha a gyógyszerész a megbeszélésben aktívan is résztvesz . Ez a módszer abból áll,
hogy az ellenőr megnevez a receptről néhány alkatrészt, a gyógyszerész pedig a többit felsorolja és
megmondja, milyen adagokat mért le . Ha a vizsgálandó . gyógyszerek száma csoportonként nem
több, mint 4~5 és ha az ellenőr a vizsgálandó
gyógyszert a gyógyszerésznek megmutatja, akkor
a gyógyszerész a legtöbb esetben pontos válaszokat
tud adni.
A fent ismertetett meghallgatási mód eredményezi a Jegpontosabb válaszokat, ajánlatos tehát
eszerint eljárni Ellenőrzés alkalmával a gyógyszerész köteles minden munkát abbahagyni és
figyeimét teljesen az ellenőrzésre fordítani
Ellenőrzés

feljegyzések alapján.

Munkamegosztásnál, amikor egy bizonyos
munkát többen végeznek, poroknál és néhány
egyéb gyógyszeralaknál, az ellenőrzés feljegyzések
alapján történik. A gyógyszerész, amikor porkeve·
réket elosztásta segédmunkásnak ad át, egy aláírásával ellátott jegyzéket tölt ki, ebbe beírja
a vény számát, felsorolj a a felhasznált anyagokat
és a lemért mennyiségeket. A feljegyzésen feltünteti
azt is, hogy a lemért porkeveréket hány részre és
milyen súlyú adagokra kell elosztani Ez a feljegyzés nemcsak az alárendelt dolgozónak ad útmutatást, hanem később ellenőrzés céljára is szaigáL
Ilyen feljegyzések pilulák, végbélkúpok és hüvely·
golyók készítésénél is ajánlatosak.

Példa az

ellenőrzési-

A vény szövege

feljegyzesre .

,

Coffeini natrio-benzoici O, l
Pyr amidoni
0,3
Phenacetini
0,2
M. f p . D. t. d N. 10

Az

ellenőrzési

feljegyzés szövege

Coffeini natrio-benzoici 1,0
Pyramidoni
3,0
Phenacetini
2,0
Elosztandó 10 darab 0,6 g-os porra
Az ilyen ellenőrzési módnak határozottan
előnye, hogy az ellen6rzés írott bizonylatok alapján történik
Gondosan ügyelnek arra, hogy a feljegyzések
és mozsar ak átadásánál, vagy munkaközben a feljegyzések és a mozsarak össze ne cserélődjenek
egy állandó megfelelő hely biztosításávaL

Organoleptikus és fizikai

ellenőrzés.

Az organoleptikus és fizikai ellenőrzési mód·
szer abból áll, hogy a gyógyszerek minőségét a színériíl, külalakjáról, szagáról, ízétől, konzisztenciájáról, az elkeverés minőségéről és végül súlyáról
állapítjak meg.
.
Folyadékok ellenőrzésénél a szín, szag és akül·
alak (tisztaság, átlátszóság stb.) megvizsgálása
minden esetben kötelező . Az, ízlelési próba, belsőleg
rendelt gyógyszereknél, az ellenőr belátására van
bízva Ez az ellenőrzési mód csak abban az esetben
válik be, ha az ellenőrnek ilyenirányú gyakorlata
van. lzlelési vizsgálatok céljára az ellenőr üvegpálcikakat vagy parceliánkanalakat használ, ezeket
vízzel telt edényben tartja.
A gyógyszerek összsúlyát, valamint az egyes
adagok súlyát időnként, de naponta többször ellenőrzik. Osztott poroknál kötelezően ellenőrzik a
színét, szagát és az egyenletes elkeverését is. A po··
rok egyneműségét nagyítóval vizsgálják meg .
Kenöcsök helyes elkészítését színükről, egyneműségükről és szagukról állapítják meg. Az egyenletes elkevetést cerátpapír között szétkenve vizsgálják.
Pilulákat, végbélkúpokat és hüvelygolyókat
külalakjuk, az anyag egyenletes eloszlása és szabályosságuk után ítélik meg.

A címkék és szignatrír ák

ellenőm!se.

Az egyes gyógyszeralakok ellenőrzésén kívül,
az ellenőr afelől is megbizonyosodik, hogy a címkék
és szignatúrák megfelelnek-e annak a gyógyszernek,
amelyre ráragasztják, összehasonlítja a vény- és a
gyógyszer sorszámát, ellenőrzi a csomagolás! stb..

Steril gyógyszerek

ellenőrzéSe.

Különös figyelmet fordítanak a steril gyógy·
szerek minöségére. A gyógyszerek tisztasága és át,
látszásága alapos és szigorú ellenőrzésen kívül közvetlenül figyelemmel kísérik elkészítésük teljes
folyamatát is.. Ellenőrzik a hőmérséklete! és a
sterilezési idő tartamát, figyelembe véve az anyag
tulajdonságait és azokat a feltételeket, amelyek
szerint egyes gyógyszeralakok sterilezhetők Ezenkívül megvizsgálják az üvegeket kémhatás és tisztaság szernpontjából, különösen azoknál a gyógyszereknél, amelyek lúg hatására elbqmlanak, vagy
csapadékot adnak

Kémiai

ellenőrzés

Az elkészített gyógyszerek kémiai ellenőrzése
az ellenőr munkahelyén történik Teljes minőségi
és mennyiségi analizis nem kötelező Ennek a vizsgálatnak feladata a vényen felírt anyagoknak identifikálása . Ez a kémiai ellenőrzés azonban nem zárja
ki a korábban említett ellenőrzési módokat, így
többek között meg kell, hogy előzze egy alapos
organoleptikus vizsgálat, amely a vegyi ellenőrzést
megkönnyíti és kiegészíti.
Kémiai ellenőrzés különösen akkor szükséges,
amikor a gyógyszerész a gyógyszer elkészítésére
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vonatkozólag nem adott pontos felvilágosítást, vagy
ha az organoleptikus vizsgálat során a gyógysz~r
szabályos elkészítése ellen gyanú merült feL Maga··
tól értetődik, hogy ez a kémiai ellenőrzés csak az ex
tempore készült gyógyszerekre vonatkozik. A vegyszerek, fé!készítmények, koncentrátumok stb.
ellenőrzését a gyógyszertárban éppen olyan alaposan végzik el, :ni nt az _ellenőrző-analitikai laboratóriumokban Ugyszrnten teljeS analrtrkai VIZSgálat alá vetik azokat a gyógyszereket Is, amelyeket
időnként általános vizsgálat végett kiválasztanak
Ezeknek vizsgálata a gyógyszertár analitikai laboratóriumában történik
A gyógyszereket minöségileg az elle~őr munkahelyén egyszerű színreakciókkal vrzsgálja. Az rlyen
vizsgálatok speciális metodikát követelnek Alapfeltételük, hogy gyorsan és kevés anyaggal legyenek
elvégezhetők és olyan jelle;nző reakciókkal? a;nelyeknél előzőleg az alkatreszeket nem szukseges
szélválasztani
Az ellenőr munkahelyén megtaláljuk a legszükségesebb reagenskészlelet . és_ mi~dazokat _az
eszközöket, melyek a minőségr vrzsgalatok elvegzéséhez szükségesek A reagensek száma nem nagy,
de elegendő ahhoz, hogy a receptr:,ráb_an Ie.ggy~k~
rabban előforduló anyagokat veluk Identrfrkalnr
lehessen, mint pl. : bróm-, jód-, klórsók, vas-,
higany-, ezüst-, szalicil-vegyületek, egyes alkaloicták stb.
Függetlenül a gyógyszerek minőségi vizsgála·
tátó!, melyet az ellenőr saját munkahelyén végez,
a gyógyszertárakban még speciális analitikai aszta!ok, vagy szükség eselén ellenőrző-analrtrkar helyiségek is vannak .
A Szovjetúnió Egészségügyi Minisztériurnának
rendelete értelmében azokban a gyógyszertár akban,
amelyeknek napi receptforgalma meghaladj~ a
400-at, külön analitikust alkalmaznak Ez a gyogyszertár külön analitikai laboratóriumában vagy

analitikai asztalánál megvizsgálja a koncentráturnokat, félkészítményeket és a gyógyszertár akban
készült galenusi készítményeket. A vényre készült
gyógyszerek közül az ellenőrzés céljára időnként
kiemeit gyógyszereket és rnindazokat, ar_nelyek ellen
valamilyen gyanú rnerül feL Ezeket a vizsgálatokat
a teljes rninőségi és mennyiségi analitikai módszer ek sze r int végzi el.
Ezeket az ellenőrző-analitikai helyiségeket,
illetve analitikai asztalokat az egyes köztársaságok
vagy kerületek gyógyszertári· igazgatóságainak
ellenőrző-analitikai Iaboratóriurnai irányítják

Az

ellenőr

Hibds készitmények és törések nyilvdntartdsa.

munkaidejének beosztdsa

Az ellenőr rnunkaidejének beosztásában különös figyelmet fordítanak arra, hogy az mindenben
megfelelhessen eredeti rendeltetésének Ez főleg
azokban a gyógyszertárakban szükséges, ahol az
ellenőr a tényleges ellenőrzésen kívül fel van rnentve
minden más munka alól Amióta az ellenőr rnunkaidejének kihasználását szabályozták, rnunkájának
értéke tetemesen megnőtt Az alábbi táblázatból
kitűnik, hogy a szabályozás előtt az ellenőr rnunkaidejének több mint 1 / 3 részét más rnunkával és
szünetekke! töltötte el. Amióta napi munkáját
racionalizálták, ilyen kiesések a minimurnra csökkentek és az ellenőr rnunkája értékesebl)é válL
idő 0 / 0-ban

Az eltöltött
Az

ellenőr

Profilaktikus

munkarendje
ellenőrzés

!\Ieghallgatás

Organoleptikus ellenőrzés
Kémiai ellenőrzés
Előkészítő és befejező rnun-

kálatok

Ellenőrzésen

racionalizálásjracionalizálá~
előtt

kivüli ténykedés

Szünetek
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A gyógyszer ek rninőségi megj avitása és a
törések kiküszöbölése érdekében legcélravezetőbb
a hibák és a törések okának felderítése és ezeknek
az okoknak megszüntetése Ezt ugyancsak a
gyógyszertár belső ellenőrzése során végzik. Ezt
a gyógyszertár akban feltétlenül nyilván kell tartani Ebben a nyilvántartásban feltüntetik a hiba
lényegét, a gyógyszerész vagy ellenőr nevét, akiről
megállapítódott, vagy akiről feltételezhető, hogy
a hibát elkövette A feljegyzés anyagát tanulmányozzák és időnként a termelési értekezletek elé
viszik Ezek képezik azután a termelés mirtőségéről,
valamint a hibák és törések kiküszöbölésének
kérdéseiről tartandó előadások anyagát.

A hibák számontartása és tanulmányozása
oktatási szempontból nagy jelentőségű, rnert ezzel
fel lehet hívni a gyógyszertári dolgozók figyeimét
a rnunka rninőségére, de lehetőség nyílik arra is,
hogy a hibák és a törések ellen megfeJelő óvintézkedéseket dolgozzanak ki és foganatosítsanak.
Semmiesetre sem szabad a hibák és a törések
nyilvántartását pellengérnek tekinteni, mely a
gyógyszertári dolgozók rnulasztásait nyilvánosságr a
hozza . Ez könnyen maga után vonhatná a hibák
Ietagadását, pedig ezeknek a hibáknak a nyilvántartása oldja meg a megfelelő óvintézkedések foganatosítását.
Fordította: Ligeti Viktor
(Folytatjuk)

Korszerű ismereteink a vitaminokról,

hormonokról és fermentekről
Írta: Vitéz István dr .. , egyet. m. tanár.

(Közlemény a Pdzmdny Péter Tudomdnyegyetem Közegészségtani
Intézetéből. Igazgató.: Prof Dabis L dszló dr . )
(V . )

Desmolasék
Ama desrnolasék közül, amelyek a protein,
zsír, szénhydrát, lipoid, proteid építőköveit energiafelszabadulás közben bontják, eddig a redoxasék
a legismertebbek Ezek az oxydatiós-reductiós
- folyamatokat catalysálják, azokból Ilydragent vonnak el, illetőleg adnak át. Jelen vannak oxydált
és reducált formában, mínt hydrogenacceptorok
és hydrogendonatorok. A redoxasék hatásmechanismusa azért bonyolult, mert egyetlen redoxfolyamatban rendszerint nem egy ferment vesz
részt, hanem több, amelyek meghatározott sorrendben kapcsolódnak be.. Ezenkívül szerepeinek
e folyamatban olyan vegyületek is, amelyek nem
fermentek, pL ascorbinsav - dehydroascorbinsav,
cystein-cystin, oxydált, illetőle'g reducált glutathion.
Chemiai összetételük alapján a ferrneniek
feloszthatók vasproteidekre (légzőferment, cytochrom, catalase, peroxydase), rézproteidekre (polyphenoloxydase), aloxasin proteidasékra (sárga Iégző
ferment), d-aminosavoxydase, xathin-oxydase, diaphorase L és IL pyridin protease (dehydrase L és
IL) és olyanokra, amelyek co-fermentjének sínreturája ma még nem jsrnert
Ama termenteken kívül, amelyek a zsírok,
szénhydrátok, fehérjék, proteidek, Iypoidok építő
köveit oxydatíóval vagy reductióval bontják, van
még igen nagyszámú fermentsystema a növényi
és állati sejtekben, amelyek más módon fejtik ki
hatásukat. Ezek a nem redoxadekhoz tartozó
desmaiasek kevéssé ismertek mind tulajdonságuk,
mind felépitésük tekintetében Annyit tudunk

ma ezekről, hogy közülük több résztvesz az anyagcserében. Ilyen, a szénhydratanyagcserét befolyásoló fennentek a mutasék, aldolase, enolase, fumarase, glyoxalase stb.. E csoport többi tagjai :
aminosavdecarboxylase, rnonoaminoxydase, diaminoxydase, aspartase, arninopherasék vagy transaminasék, desulfur asék, adenase és guanase, uricase, allantoinase, lipoxydase .
A Jeghatásosabb termentek egyike, amelyeket
ismerünk, az J933-ban felfedezett szénsavanhydr atase . Ennek az a feladata, hogy catalysálják a tüdő·
ben a széndioxyd felszabadítását a vér ben levő
natr.. hydrocarbonat kötésbőL Ez így rendkívül
gyorsan történik Bár a termentet tisztán még
nem sikerült előállítani, mégis az aránylag tiszta
készítmény még egymilliószaros hígításban is gyorsítja a szénsav bomlását széndioxydra és vízre.
A fennen t rnoleculasúlyát 34. OOO-nek véve, kiszámítható, hogy egy rnolecula ferment másodpercenként 40 . 000 malecula széndioxydot termel..
Az elmondottakból valószínűsíthető, hogy mi ..
vel a szervezet anyagcseréje és minden életjelenség
középpontjában a termentek vannak, a legtöbb
betegség - ha nem is az összes -végeredményben
a fermentműködés zavarára vezethető vissza. Itt
is elsősorban a desrnolasék jöhetnek szóba. Ez a
felismerés a kutatásnak óriási területét nyitotta
meg, sajnos azonban rnindeddig kevés eredmény
volt elérhető, aminek oka az, hogy a ferrnentkutatáshoz egy ember nem elegendő. A sikeres munka
csak a kiváló klinikus és hasonló physiologus és
chemikus együttes működésével végezhető Ennek
ellenére is ismerünk már néhány betegséget, arnelyekről biztosak vagyunk, hogy ferrnentzavar
okozza Ilyenek mindenekelőtt a B,-avitaminosisok
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ltt a szénhydratanyagcserében szereplő co-carboxylase súlyos zavara a főok A K-avitaminosis
a véralvadás folyamatában résztvevő enzym csökkent mennyiségének következménye, a pellagrában
nyilvánvaló a dehydrase-hiány, bár egyéb tényezők
is szerepeinek A hydrolase typusú termentekkel
kapcsolatban (esterasék, car bohydrasék, proteasék
viszonya a vérben, vizeletben, emésztőnedvekben
egészséges és külöféle kóros körülmények közt amelyeknek kimutatása lényegesen egyszerűbb,
rnint a desmolaséké - igen sok vizsgálat történt
Ezek az eredmények azonban ellentmondák Ez
a nagyfokú ellentmondás érthetővé válik, ha meggondoljuk, hogy pL ugyanannak a személynek a
vérében valamely ferment bár eléggé állandó
mennyiségben van jelen, mégis megfigyelhetők
egyéni ingadozások, amelyek részben külső okokra
(a táplálkozás módja), részben belső okokra (constitutio) vezethetők vissza. Ezeken kívül a kor is
befolyásolja a fermentek rnennyiségét.. Igy pl. a
fiatalok szerumában a phosphatase 2--4-szer több,
mint a felnőttekében ; a gyerekek n or málisan is
ürítenek lipasét a vizeletükkel, felnőttek viszont
nem stb. Ami a hydro!asékat illeti, meanyiségi
változások megfigyelhetők, e változás azonban
nem oka, hanem következménye valamely beteg-ségnek A termentek végül igen labilis vegyületek,
amelyek aktivitását sok ismert és ismeretlen körülmény befolyásolja .
A PEPSIN, LABFERMENT, TRYPSIN.
A proteasék közül különösen lényeges a pepsin,
Iabferment (chymosin) és trypsin ismerete
A fehérjeemésztés megindítója a szervezetben
a pepsin. E ferment elsősorban polypeptideket,
nagyrnolekulájú fehérjéket hasít és a bontás a
peptonokig terjed. Az újabb vizsgálatok szerint
azonban az egyszerúbb peptidek hydrolisisét is
gyorsítja, vagyis a peptonok egyrészét is tovább
tudja bontani A pepsin a gyornormirigyek fősejt
jeiben inactiv állapotú pepsinogen alakban van
jelen és a gyomorsósav hatására válik activ fermentté A pepsin azután már maga is adiválja a
pepsinageni Az optimális hatás l 5-2 O pH között, 0·2-04 sósav concentratióban következik be
E hydrogenionconcentr atiót a normális gyomor-·
sósav biztosítja. Hypo-- és anaeid-gyomorban a
fehérjebontás gátolt vagy fel is függesztődik
Az ember gyomornedve cm 3-ként l mg pepsint
tartalmaz
Mesterségesen sertésgyomor nyálkahártyájából
állítható elő kristályos pepsin Ez vízben, glycerin·
ben jól oldódik, sósavas közegben 65 C0 -ig melegíthető inactiválódás nélkül, neutrális oldatban azonban már 55 C0 -on hatástalanná válik Alcali·
hydroxyd vagy carbonat iránt igen érzékeny, ezek
már igen kis concentratióban, szabahőmérsékleten
is elpusztítják
A chymosin vagy labferment jellegzetes tulaj·
donsága, hogy a tejet megalvasztja olymódon,
hogy a tejből (caseinoldatból) a caseint kicsapja.
A ferment hatására a easeinből albumose válik sza··
badsJá és a easein maga pedig paracaseinn é alakul át
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A Iabferment hatása csak eddig ter jed, maga a megalvadás már másodiagos jelenség, amelyben mészsók vesznek részt. A paraeasein a tejben lévő mészsók hatásár a ugyanis oldhatatlanná válik és sokkal
könnyebben csapódik ki, mint a caesin. Igy 02%
calciumsó jelenlétében már szabahőmérsékleten is
kiválik a közegből Ha a kicsapódást megakadályozzuk, akkor az oldatban lévő paracaseint szintén hydrolysissel - tovább bontja a ferment
A Iabfermentet isinactiv proensym alakban választják el a gyornormirigyek és hatásos fermerlité
a sav alakítja aL Az emésztésben talán az a jelentősége, hogy a már megalvadt proteineket a pepsin
könnyebben megtudja támadni, mintha oldott állapotban volnának
A pancreas nedvben lévő fehérjebo.ntó ferment
a trypsin A pancreas proteaséja azonban nem egy-séges ferment, hanem több, specifikus hatású
részfermentből áll. A változatlan, coliaid fehérje-·
maleculát a trypsin-protease bontja, a többi résztermeni pedig annak hasítási termékeit A trypsin
maga hatástalan, activátora az enterokinase Az
activator a pancreasnedvben is jelen van és a
trypsinnel laza vegyületet, trypsin-kinaset alkot..
A hatasos trypsin a fehérjét peptonokra bontja,
de ezenkívül kis mennyiségben aminosavak is jelent·
keznek Jóval erélyesebben emészt, mint a pepsin,
de az egyes proteinek bontásában nagyobb különb-ségek találhatók. Különösen könnyen bontja a fehérjét, ha előbb már acidalbuminátokká, vagy
albumosékká alakultak át Legkedvezőbben kissé
lúgos (O 2-0 3% natriumcarbonat tartalmú), 8
pH-jú közegben, 40 C0 körüli hőmérsékleten fejti ki
hatasát A vér alvadási idejét csökkenti, de a tejet
nem alvasztja meg . A vizes trypsinoldat nem tartós, különösen érzékeny melegítés iránt, 40-45
C"-on néhány perc alatt, alcaliás oldatban pedig
néhány nap alatt szabahőmérsékleten is tönkre-megy.
A thrombin
Mivel az utóbbi években mind több szó esik
a thrombinról és valóban mind nagyobb jelentősé
gűvé válik a vérzéscsillapításban, főleg a parenchymás, capillads vérzések megszüntetésében, szüksé..
gesnek látszik a thrombin rövid ismertetése
A szervezet az elvérzés ellen a vér természetes
megalvadásával védekezik olyan módon, hogy a
véralvadék az ér nyílását eitömL A természetes vér·
alvadás enzym hatásár a következik be, amelynek
során a vérfehérjék globulin csoportjában a sol
állapotban lévő fibr inog en gel állapotú, szálas szerkezetű fibrinné alakul át Az alvadás maga a fibrin
létrejöttéhez van kötve, amely ilymódon már nem
oldódik és odatapadva az ereken ejtett sebnyilásokra, a vér további kiáramlását megszünteti
A keringő vérben a fibrinagennek fibrinné történő átalakulását a természetes körülmények között inactiv állapotban lévő prothrombin idézi elő.
A véralvadással kapcsolatban igen lényeges felfedezések egyike az, hogy a prothrombin természetes képződéséhez Kvitamin szükséges. A széteső
thrombocytákból keletkező, vagy a roncsolt szövetekben lévő kinase azután caldum-ionok jelen-
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Iétében a prothronbint átalakítja activ thrombinná A thrombin tovabbi szerepe az, hogy a fibri-nogen-moleculákat úgy változtatja meg, hogy azok
ezután már maguktól thrombin nélkül is szálas
szerkezetű fibrin moleculákká tudnak összetapadni.
Ebben az átalakulásban igen lényeges megfigyelés
az, hogy a fibrinagen moleculákon a thrombin hatására reducáló csoportok (SH) keletkeznek és ezek
fibrinnéváláskor eltűnnek A reducáló csoportokkal
együtt oxydáló csoportok is jönnek létre és a megváltozott fibrinagen moleculák oxydatio útján
-'-S-S- kötésekkel kapcsolódnak össze fibrinagen
moleculákká A véralvadás során azután a fibrinalvadék összehúzódik és a thrombin eltűnik
Amilyen bonyolult a thrombin hatása, maga a
thrombin anyaga is épp oly bonyolult Eddig csak
azt sikerült róla megállapítani, hogy legalább két
összetevőből álL Ezek közül az egyik réztartahnú,
globulin jellegű fehérje és ennek oxydase activitása
van, a másik pedig albumin jellegű fehérje. A thrombin hatása pyrocatechinnel jelentősen fokozható.
Hatásfokának mérésére a coagulatiós egységet
(C. E.) használják. Egy C E. az a thrombinmennyiség, amely egy cm 3 oldószerben egy cm 3
oxalátos vért szabahőmérsékleten egy perc alatt
megalvaszt.
A thrombint ma már nagy fokban tisztítva,
nagyban is előállítják marhavérbőL A magyarországi thrombin-készítmény porampullában kerül
forgalomba, külön oldószerrel Egy dr b. 20 cm 3-es
ampulla 4000 C. EA tartalmaz, pyroéatechinnel,
calciumchloriddal és tartósítva tricresollal Gya·
korlati célra legalkalmasabbnak bizonyult cm 3 ként 200 C E.-t tartalmazó oldatban Felhasználási
területe a capilláris és kiseres vérzések csillapítása, de ezenkívül akkoi is jó szalgálatot tesz, ha
a szervezetben prothrombin-hiány, vagy haemophylia hajlam esetén a thrombin készítésében kiesés vagy működésbeli zavar következik be
V édőfermentelc
Védőfennentek akkor keletkeznek, ha quali-·
tativ vagy quantitativ fajidegen anyagokat viszünk parenteralisarr a szervezetbe éppenúgy, mint
az antitest képződéskor immunitás eseién A védő
termentek azonban sokkal hamarabb jelentkeznek a
serumban (legalább 24 órán belül) és nagyon hamar
megtalálhatók a vizeletben, amelyből aceton leválasztással dtisíthatjuk. Az antitestek viszont általában csak 6-10 nap mulva mutathatók ki a serumbóL Legfeltűnőbb a védőfermentek különösen nagyfokú fajspecifitása. Védőfennent-reactio segítségével sikerült különféle fehérjefajtákat ugyanabban
az állatban identificálni még akkor is, ha az immunológiai különbség nem mutatkozott. A kimutatás
azáltal volt lehetséges, hogy hasonló fajhoz tartozó
különböző v~rcsoportti egyedek serum-globulinja
különbözik Eppen így sikerült a librint és fibri-

nogent reactióval elválasztani különböző fehérjeféleségekre. A védőferment kiválasztásához erős
inger szükséges, ellentétben a legtöbb antitesttel
Vannak bacterium-antigenek, melyeknek gammányi része elegendő ahhoz, hogy a specificus antitest
ezerszeres mennyiségének képződését kiváltsa. Az
egész immunmechanismus lehetősége az, hogy az
elölt bacteriumok injiciálása nagyfokban specificus
védőtermentet képez, amellyel az egyébként nehe·
zen kimutatható bacteriumfajok felismerhetők Ha
nem-antigen-jellegű vétidegen fehérjék nagyobb
mennyiségben kerülnek a véráramba, - mint
Abde~·halden szerint graviditásban, vagy különböző
betegségek, pl rák eseién történhetik- akkor az a
normális egyensúlyban zavarokat okoz és a szer·
vezet gondoskodik ezek elpusztításáróL Amíg az
antitesteknek itt nincs nagy jelentőségük, a védő·
termenteknek úgylátszik nagy jelentőségük van
és a védő- és anaphylaxiás termentek között bizo·
nyos összefüggés is van ..
Számos kísérletben kimutatták, hogy az állati
szervezetbe peroralisan jutott peptid és protein
csaknem mind lebontódik aminosavvá, amelynek
kapcsán az a kérdés vetődik fel, hogy mi a sorsuk
a gyomorbélhuzam megkerülésével a szervezetbe
jutott peptideknek és fehérjéknek! Az eredmények
azt mutatják, hogy a parenteraHsan bevitt poly..
peptid és protein hatására olyan képességű a semm,
hogy a nem specificus polypeptideket le tudja bontani Hődenaturálás alapján enzym reactiót téte·
leznek fel, ahol valószínűleg a leucocyták proteasé·
járól van szó A módszer további kialakulása
szerint értékes eredményekkel gazdagodott az
enzymologia, másrészről pedig az adaptív enzym·
képződés problémájára derült fény.
A védőfennentek alatt manapság olyan összetett, organicus anyagokat értünk, amelyek a vér·
plasmába behatolnak és a vizeletben is megjelen·
nek Ilyen természetű anyagokat parenteraHsan is
bejuttathatunk a szervezetbe, amelyek bár mint a kísérletek is runtatják- szervezet-, illetőleg
sejtspecificusak, annak ellenére, hogy véridegenek
lehetnek E kísérletek főként proteáséra vonatkoz·
nak. Ezek az anyagok valószínúleg nem szigorúan
körülhatárolt specifitásúak, kateptikus jellegűek és
nem a leucocytákból származnak Modern elképzelésszerint az enzymhatás úgy alakul, hogy a synthe·
tisáló intracellularis proteasék a különböző szer-·
vekben a vér be mennek, a hydrolysaló hatást pedig
a belőlük levált polypeptid és protein révén a vizeletben fejtik ki Chemiai tulajdonságuk közül jellemző,
hogy optimális hatásuk 7 O pH körül mozog
-10, -20 C0-ra lehűtve, kénsavval kezeive, activálhato, nehéz fémekkEl viszont reversibilis módon
inactiválódik Egy esetben sikerült Abd et haldennek
benzay l és béta-naphtalinsulfopolypeptidnek parenteralis bevitelével a vérben carboxypeptrdaset
i dentificalni
(Folytatj uk)
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Itt a szénhydratanyagcserében szereplő co-carboxylase súlyos zavara a főok A K-avitaminosis
a véralvadás folyamatában résztvevő enzym csökkent mennyiségének következménye, a pellagrában
nyilvánvaló a dehydrase-hiány, bár egyéb tényezők
is szerepelnek. A hydrolase typusú fennentekkel
kapcsolatban (esterasék, carbohydrasék, proteasék
viszonya a vér ben, vizeletben, emésztőnedvekben
egészséges és külöféle káros körülmények közt amelyeknek kimutatása lényegesen egyszerűbb,
mint a desmolaséké - igen sok vizsgálat történt
Ezek az eredmények azonban ellentmondák Ez
a nagyfokú ellentmondás érthetővé válik, ha meggondoljuk, hogy pl. ugyanannak a személynek a
vérében valamely ferment bár eléggé állandó
mennyiségben van jelen, mégis megfigyelhetők
egyéni ingadozások, amelyek részben külső okokra
(a táplálkozás módja}, részben belső okokra (con-·
stitutio) vezethetők vissza Ezeken kívül a kor is
befolyásolja a termentek mennyiségét. Igy pl. a
fiatalok szerumában a phosphatase 2---4-szer több,
mint a felnőttekében ; a gyerekek normálisarr is
ürítenek lipasét a vizeletükkel, felnőttek viszont
nem stb. Ami a hydrolasékat illeti, mennyiségi
változások megfigyelhetők, e változás azonban
nem oka, hanem következménye valamely beteg-ségnek A termentek végül igen labilis vegyületek,
amelyek aktivitását sok ismert és ismeretlen körülmény befolyásalj a .
A PEPSIN, LABFERMENT, TRYPSIN.
A proteasék közül különösen lényeges a pepsin,
labferment (chymosin) és trypsirt ismerete
A fehérjeemésztés megindítója a szervezetben
a pepsin. E fern1ent elsősorban polypeptideket,
nagymolekulájú fehérjéket hasit és a bontás a
peptonokig terjed Az újabb vizsgálatok szerint
azonban az egyszerúbb peptidek hydrolisisét is
gyorsítja, vagyis a peptonok egyrészét is tovább
tudja bontani A pepsin a gyomannirigyek fősejt
jeiben inactiv állapotú pepsinagerr alakban van
jelen és a gyomorsósav hatásár a válik activ fermentté A pepsin azután már maga is activálja a
pepsinogent Az optimális hatás l 5-2 O pH között, O 2-0 4 sósav concentr atióban következik be.
E hydrogenionconcentratiót a normális gyomorsósav biztosítja. Hypo- és anaeid-gyomorban a
fehérjebontás gátolt vagy fel is függesztődik
Az ember gyomornedve cm3 -ként l mg pepsint
tartalmaz
Mesterségesen sertésgyomor nyálkahártyájából
állítható elő kristályos pepsit1. Ez vízben, glycerin-ben jól oldódik, sósavas közegben 65 C0 -ig melegíthető inactiválódás nélkül, neutrális oldatban azonban már 55 C0 -on hatástalanná válik Alcalihydroxyd vagy carbonat iránt igen érzékeny, ezek
már igen kis concentratióban, szabahőmérsékleten
is elpusztítják.
A chymosin vagy labferment jellegzetes tulajdonsága, hogy a tejet megalvasztja olymódon,
hogy a tejből (caseinoldatból) a caseint kicsapja.
A ferment hatására a easeinből albumose válik sza"'
bad gá és a easein maga pedig paracaseinné alakul át
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A labferment hatása csak eddig terjed, maga a megalvadás már másodiagos jelenség, amelyben mészsók vesznek részt A par acasein a tejben lévő mészsók hatásár a ugyanis oldhatatlanná válik és sokkal
könnyebben csapódik ki, mint a caesin. Igy O 2%
calciumsó jelenlétében már szabahőmérsékleten is
kiválik a közegből Ha a kicsapódást megakadályozzuk, akkor az oldatban lévő paracaseint szintén hydrolysissel -- tovább bontja a ferment
A labfermentet isinactiv proensym alakban választják el a gyornormirigyek és hatásos fermentté
a sav alakítja át.. Az emésztésben talán az a jelentősége, hogy a már megalvadt proteineket a pepsin
könnyebben meg tudja támadni, mintha oldott álla,
potban volnának
A pancreas nedvben lévő fehérjebontó ferment
a trypsin. A pancreas proteaséja azonban nem egy-·
séges ferment, hanem több, specifikus hatású
részfermentből áll. A változatlan, callaid fehérjemaleculát a trypsin-protease bontja, a többi részferment pedig annak hasítási termékeit A trypsin
maga hatástalan, activátora az enterokinase Az
activator a pancreasnedvben is jelen van és a
trypsinnel laza vegyületet, trypsin-kinaset alkot
A hatásos trypsin a fehérjét peptonokra bontja,
de ezenkívül kis mennyiségben aminosavak is jelent-keznek Jóval erélyesebben emészt, mint a pepsin,
de az egyes proteinek bontásában nagyobb különb-·
ségek találhatók. Különösen könnyen bontja a fehérjét, ha előbb már acidalbuminátokká, vagy
albumosékká alakultak át.. Legkedvezőbben kissé
lúgos (O 2-0 3% natriumcarbonat tartalmú), 8
pH-jú közegben, 40 co körüli hőmérsékleten fejti ki
hatasát A vér alvadási idejét csökkenti, de a tejet
nem alvasztja meg A vizes trypsinoldat nem tartós, különösen érzékeny melegítés iránt, 40-45
C0 -on néhány perc alatt, alcaliás oldatban pedig
néhány nap alatt szabahőmérsékleten is tönkremegy
A thrombin
Mivel az utóbbi években mind több szó esik
a thrombinról és valóban mind nagyobb jelentősé
giivé válik a vérzéscsillapításban, főleg a parenchymás, capillaris vérzések megszüntetésében, szüksé·
gesnek látszik a thrombin rövid ismertetése
A szervezet az elvérzés ellen a vér természetes
megalvadásával védekezik olyan módon, hogy a
véralvadék az ér nyilását eltömi A természetes véralvadás enzym hatásár a következik be, amelynek
során a vérfehérjék globulin csoportjában a sol
állapotban lévő fibrinagen ge! állapotú, szálas szer"'
kezetű fibrinné alakul át Az alvadás maga a fibrin
létrejöttéhez van kötve, amely ilymódon már nem
oldódik és odatapadva az ereken ejtett sebnyilásokra, a vér további kiáramlását megszünteti.
A keringő vérben a fibrinagennek fibrinné történő átalakulását a természetes körülmények között inactiv állapotban lévő prothrombin idézi elő.
A vér alvadással kapcsolatban igen lényeges fel-fedezések egyike az, hogy a prothrombin természe-·
tes képződéséhez K·vitamin szükséges. A széteső
thrombocytákból keletkező, vagy a roncsolt szövetekben lévő kinase azután calcium-ionok jelen--

)

Iétében a prothronbint átalakítja activ thrombinná A thrombin további szerepe az, hogy a fibrinogen-moleculákat úgy változtatja meg, hogy azok
ezután már maguktól thrombin nélkül is szálas
szerkezetü fibrin moleculákká tudnak összetapadni.
Ebben az átalakulásban igen lényeges megfigyelés
az, hogy a fibrinagen moleculákon a thrombin hatására reducáló csoportok (SH) keletkeznek és ezek
fibrinnéváláskor eltűnnek A reducáló csoportokkal
együtt oxydáló csoportok is jönnek létre és a megváltozott fibrinagen moleculák oxydatio útján
--'-S-S- kötésekkel kapcsolódnak össze fibrinagen
moleculákká. A véralvadás során azután a fibrin"
alvadék összehúzódik és a thrombin eltűnik
Amilyen bonyolult a thrombin hatása, maga a
thrombin anyaga is épp oly bonyolult. Eddig csak
azt sikerült róla megállapítani, hogy legalább két
összetevőből áll. Ezek közül az egyik réztartalmú,
globulin jellegű fehérje és ennek oxydase activitása
van, a másik pedig albumin jellegű fehérje. A thrombin hatása pyrocatechinnel jelentősen fokozható.
Hatásfokának mérésére a coagulatiós egységet
(C E.) használják Egy C E az a thrombinmennyiség, amely egy cm 3 oldószerben egy cm 3
oxalátos vért szabahőmérsékleten egy perc alatt
megalvaszt
A thrombínt ma már nagy fokban tisztítva,
nagyban is előállítják marhavérből A magyarországi thrombin-készítmény porampullában kerül
forgalomba, kiilön oldószerrel Egy drb. 20 cm 3 -es
ampulla 4000 C. E..-t tartalmaz, pyroéatechinnel,
calciumchloriddal és tartósítva tricresollaL Gyakorlati célra legalkalmasabbnak bizonyult cm 3ként 200 C. EA tartalmazó oldatban. Felhasználási
területe a capilláris és . kiseres vérzések csillapítása, de ezenkívül akkor is jó szalgálatot tesz, ha
a szervezetben prothrombin-hiány, vagy haemophylia hajlam esetén a thrombin készítésében kiesés vagy mLiködésbeli zavar következik be.
Védőjermentek.

Védőfennentek akkor keletkeznek, ha quali-·
tativ vagy quantitativ fajidegen anyagokat viszünk parenteralisarr a szervezetbe éppenúgy, mint
az antitest képződéskor immunitás esetén A védő
termentek azonban sokkal hamar abb jelentkeznek a
serumban (legalább 24 órán belül) és nagyon hamar
megtalálhatók a vizeletben, amelyből aceton leválasztással dúsíthatjuk Az antitestek viszont általában csak6-10 nap mulva rmrtathatók ki a serumból. Legfeltűnőbb a védőtermentek különösen nagyfokú fajspecifitása. Védőfwnent-reactio segítségével sikerült különféle fehérjefajtákat ugyanabban
az állatban identificálni még akkor is, ha az immunológiai különbség nem mutatkozott A kimutatás
azáltal volt lehetséges, hogy hasonló fajhoz tartozó
különböző vércsoportú egyedek serum-globulinja
különbözik Eppen így sikerült a fibrint és fibri-

nogent reactióval elválasztani különböző fehérjeféleségekre. A védőferment kiválasztásához erős
inger szükséges, ellentétben a legtöbb antitestteL
Vannak bacterium-antigenek, melyeknek gammányi része elegendő ahhoz, hogy a specificus antitest
ezerszeres mennyiségének képződését kiváltsa Az
egész immunmechanismus lehetősége az, hogy az
elölt bacteriumok injiciálása nagyfokban specificus
védőtermentet képez, amellyel az egyébként nehezen kimutatható bacteriumfajok felismerhetők Ha
nem-antigen-jellegű véridegen fehérjék nagyobb
mennyiségben kerülnek a véráramba, - mint
Abderhalden szerint graviditásban, vagy különböző
betegségek, pL rák esetén történhetik- akkor az a
normális egyensúlyban zavarokat okoz és a szer-·
vezet gondoskodik ezek elpusztításáróL Amíg az
antitesteknek itt nincs nagy jelentőségük, a védő
termenteknek úgylátszik nagy jelentőségük van
és a védő- és anaphylaxiás termentek között bizonyos összefüggés is van.
Számos kísérletben kimutatták, hogy az állati
szervezetbe peroralisan jutott peptid és protein
csaknem mind lebontódik aminosavvá, amelynek
kapcsán az a kérdés vetődik fel, hogy mi a sorsuk
a gyomorbélhuzam megkerülésével a szervezetbe
jutott peptideknek és fehérjéknek? Az eredmények
azt mutatják, hogy a parenteralisarr bevitt polypeptid és protein hatására olyan képességű a semm,
hogy a nem specificus polypeptideket le tudja bon·
tani Hődenaturálás alapján enzym reactiót tételeznek fel, ahol valószínúleg a leucocyták proteaséjáról van szó . A módszer további kialakulása
szerint értékes eredményekkel gazdagodott az
enzymologia, másrészről pedig az adaptív enzymképződés problémájára derült fény.
A védőfennentek alatt manapság olyan össze-·
tett, organicus anyagokat értünk, amelyek a vér-plasmába behatolnak és a vizeletben is megjelennek Ilyen természetű anyagokat parenteralisarr is
bejuttathatunk a szervezetbe, amelyek bár mint a kísérletek ismutatják- szervezet-, illetőleg
sejtspecificusak, annak ellenére, hogy véridegenek
lehetnek E kísérletek főként proteáséra vonatkoznak. Ezek az anyagok valószínűleg nem szigorúan
körülhatárolt specilitásúak, kateptikus jellegűek és
nem a leucocytákból származnak Modern elképzelésszerint az enzymhatás úgy alakul, hogy a synthetisaló intracellularis proteasék a különböző szervekben a vér be mennek, a hydrolysaló hatást pedig
a belőlük levált polypeptid és protein révén a vizeletben fejtik ki Chemiai tulajdonságuk közül jellemző,
hogy optimális hatásuk 7 O pH körül mozog.
-10, -20 C0 -ra lehütve, kénsavval kezeive, activálható, nehéz fémekkel viszont reversibílis módon
inactiválódik Egy esetben sikerült Abderhaldennek
benzoyl és béta-naphtalinsulfopolypeptidnek parenteralis bevitelével a vérben carboxypeptidaset
i dentificalni
(Folytatjuk}
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Az anyarozs-kutatásról
Az anyarozs használatára vonatkozó legrégibb
adataink a középkorig nyúlnak vissza. Eleinte a
drog porát magában vagy pilulák alakjában, fő
zeté!, forrázatát, majd higabb szeszes kivonatát,
utólíb száraz, félsűrű és sűr ű ki vonatát is rendelték a
szülészeti praxisban . Volt idő, amidőn helytelen
alkalmazása következtében nemcsak hogy gyógyulás nem következett be, hanem a beteg állapota
súlyosan rosszabbodott Ezért hosszabb időn át
csekély jelentősége volt ennek a ma rendkívül fontos és sokszor nélkülözhetetlen gyogyszer alapanyagául szolgáló drognak Értékét nmtatja az is,
hogy a piac az utóbbi évtizedekben mindenkor
kereste és keresi ma is, nemcsak idehaza, hanem
külföldön is. Gyógyszertáraink és gyógyszervegyészeti gyáraink igen értékes nyersanyaga.

*

*

*
Az anyarozs első kémiai
vizsgálatát Wiggers
(!831) végezte . Többen foglalkoztak az alkotórészek és hatóanyagok kérdésének vizsgálatávaL
Csaknem fél évszázad telt el, amíg Tanrét párisi
gyógyszerész (1875) az első kristályos vegyületet
izaiáita és azt alkaloidának ismerve fel, ergotininnek nevezte el. Később nem kristályosodó, másik
anyagat is talált Ezt amorph .ergotininnak tartotta. A tiszta ergotinin kevésbbé hatásos vegyüJetnek bizonyult, mint a drog, ezért hosszabb időn
keresztül nem foglalkoztak az anyarozs alkaloidájával, illetőleg hatóanyagaival Barger és Can
(l 906) fedezték fel az erősen hatásos ergotoxin t,
majd Kraft (1906-1907) izaiáita a hydroergotinint
(melyről utóbb kiderült, hogy nem hydrátja az
ergotininnek). E két felfedezés már nagy lépés
volt az anyarozs alkaloidáinak ismerete terén.
Közben az aminok kutatásával is kezdtek foglalkozni, mivel a fenti alkaloidák tisztán nem tudták
pótolni magát a dragat Másrészt arra is gondoltak,
hogy vízben oldódó hatóanyagoknak is kelllenni ök,
mivel a drogo! Jegtöbbször vizes vagy igen híg
szeszes kivonat alakjában alkalmazták és az addig
ismert alkaloidák vízben nem oldódtak, hanem
csupán organikus oldószerekben.. Ekkor izolálták
a hystamint, tyramint, trimethylamint. Megjegyzendő, hogy az addig ismert alkaloidákról kiderült,
hogy egymással izomerek
Az anyarozskutatás egyik igen jelentős állomása volt az ergotamin felfedezése, mely Stoll
(!918) nevéhez fűződik Erről a jól kristályosodó
és vízben szintén nem oldódó alkaloidáról megállapította, hogy igen jelentős szerepe van a drog
hatásának kifejtésében.. Két évvel késóbb az
ergotaminnal isomer ergotaminint különítette el
a drogbóL Ez utóbbiról az is kiderült, hogy lényegesen gyengébb hatású. Később Smith és Timmis
(!931) a pseudo-ergotinint, majd Wolf! (!932) a
Chinain-gyárban a sensibamint és Küssner (!933)
áz ergoclavint állították elő. A pseudoergotininről
!936-ban kicteritette a két szerző, hogy aztulajdonképpen két isomer alkaloida, éspedig az ergosin és
ergosinin molekuláris vegyülete. Továbbá az ergoelavinról is megállapították, hogy az ergosin és
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Írta: Halmai János dr .
ergosrmn molekuláris vegyülete.. Egyes szerzők
vizsgálatai .szerint más alka!oidákat is tartalmaz
Végül a: sensibaminról is kiderült, hogy nem egységes alkaloida, hanem a már ismert ergotamin és
ergolaminin molekuláris vegyülete E megállapítások magyarázata, hogy ezek az alkaloidák hajlamosak egymás között és különböző oldószerekben
molekuláris vegyületet képezni és átalakulni isomerjeikké. Keverék-kristályok is képződnek isomorph alkaloidák között Viszonylag könnyen
mennek végbe ezek a folyamatok, amelyek a tiszta,
kristályos bázisok előállítását rendkívül megnehezítik. Általános szabályként megállapítható, hogy
az isorner vegyületek közül általában az egyik balra
tér íti a poláros fényt és ez a hatékonyabb. A másik
jobbra téríti, nagyobb mértékben és kevésbbé
hatásos. Például (a) ~oo chiaraformban az ergotamin -155°, az ergosin -·161°, az ergometrin
-44°, ezzel szemben az ergolaminin +385°, az
ergosinin +420°, az ergometrinin +414'
Ezekben az években, rövid időközökben négy
újabb alkaloidárólszámoltak be a kutatók. Ezek
az alkaloidák merőben más tulajdonságokkal rendelkeztek, mint elődeik. Igy vízben oldódtak, kisebb volt a molekulasúlyuk és physiologiai hatásuk
is más volL Dudley és Moir (!935) az ergometrin',
!(/zarasch és Legault (!935) az ergotocint, Tlwmpson
(!935) az ergostetrint, végül Stoll és Burckizardt
(1935) az ergobasint ismertetik. jacobs és Craig-Dale·--Klzarasclz, King, Stoll és T/romsosn (1936)
rövid idő mulva megállapítják, hogy a négy ve··
gyület azonos és
prioritás elve alapján az ergometrin névvel jelölik az új alkaloidát Moit-é az
érdem, hogy bebizonyította (1932) saját elgon·
dolású regisztráló készülékével a vizes anyarozskivonatnak, a peroralis elfogyasztás után 5-10
perc mulva, az emberi uterusra kifejtett erős, n1integy 60-80 percig tartó ritmikus tevékenységéL
Jlyen hatást az aminokkal nem észlelt, sőt a vízben
alig oldódó ergotoxinnal és ergoiaminnal sem.
Csupán 30 perc mulva mutattak ez utóbbiak uterus
működést, mely inkább a kontrakció tartamának
elhúzódásában nyilvánult meg . Még Dale mutatta
ki (1906), hogy az ergotoxin és az ergotamin az
adrenalinnal ellentétesen hat és a véredényeket
tágítja, a vérnyomást süllyeszti, vagyis a kísérletben az adrenalin hatását ellensúlyozni tudta.
Itt ugyanis a szimpatikus izgatás szelektiv gátlása
állt fenn Ezt a hatást az ergometrin viszont nem
mutatja. Antoine és Bauereisen (1937-38) kísérletei azután bebizonyították, hogy egy teljes értékú
peroralisan alkalmazható, uterusvérzést és fájdalmat
csillapító ű j szerről van szó. Ezt a hivatalos gyógyászat is elismerte. Az ergotamin viszont a szülé'
szetben nyert alkalmazást, továbbá a belgyógyászatban, mint a túlizgatott szimpatikus csillapítója .
Még !935-ben izolálták Smith és Timmis a
gyenge hatású ergometrinint, valamivel később
St oll és Bunkhardt (l 937) az ergocristint és ergo·
cristinint A !egújabb eredmény az anyarozs aJka··

loidáinak kutatása terén Stoll és Hofmann megállapítása Ők a csaknem 40 évig egységesnek tartott ergotoxint ergaeristime és két új alkaloidára,
az ergocryptinre és ergocomima bontották fel.
Az anyarozs-alkaloidák sZ€rkezetére és felépítésére vonatkozó vizsgála,!okat Barger és tanítványai (!910) vezették be . Ok az ergotinin és egotoxin száraz desztillációjakor izobutyryl-formamídot és ammonlát fogtak fel Az alapot tulajdonképpen Smith és Timmis vizsgálatai (1932), továbbá jacobs és Craig (1934) eredményei rakták le.
Az előbbiek egy nagyobb komponenst izoláltak,
ez az ergin volt. Az utóbbiak bizonyították be,
hogy az addig ismert alkaloidákban (és ez a
későbbiekről is beigazolódott) a Jysergin-sav
c16 H 16 0 2 N, szetepeL Utóbb egyes alkaloidákban ennek a vegyületnek isomerjét, az isolysergin-savat
identifikálták Ma úgy látjuk, hogy az eddig ismert,
erősen ható alkaloidákban a lysergin-sav, a gyengébb hatásúakban az isolysergin-sav található meg.
Ezzel magyarázható az egyes alkaloidapárok köny·
nyü átalakulása, ugyanis az ísolyserginsav és lyserginsav között egy kettős kötés helyzetváltozása
okozza a különbséget. A molekula egyéb részei váJtozatlanok. újabban azt is kiderítették, hogy a
nagy molekulájú, egyben vízben oldhatatlan, illetőleg nehezen oldódó alkaloidák olyan oldallánccal
rendelkeznek, mely amino-savakból képződött és
polypeptid-szerü Viszont az ergometrin, ergometrinín a Jysergin-sav-, illetőleg isolysergin-savnak egyszerú oxypropylamidja
·
.
Igy alkalikus hydrolysiskor a~ ergotamin_b?I ~
Iyserginsav, 1-phenyl-alanrn, d-prolrn, pyro-szolosav és ammania keletkezik. Az ergocrystinből lyserginsav, 1-phenyl-alanin, d-prolin, ammania és
dimethyl-pyroszőlősav lesz. Az ergosin olyan ergotamin, melyben 1-phenyl-ala.~in helyett Heucin
van jelen . Az ergocryptrn pedrg olyan ergocrystrn,
amely az 1-phenyl-alani~ helyett szinté~ 1-Ieuci?t
tartalmaz; az ergocornrnban az 1-Jeucrn helyen
1-valint találunk
összefoglalva megállapítható, hogy valamennyi anyarozs-alkaloida, amelyik polypeptidszerű oldallánccal rendelkezik, ammonlát és d-pro!int tartalmaz a Jyserginsav, illetőleg isolyserginsavhoz kötve . Stollnak sikerült !945-ben az ergocornin lúgos hasításakor egyrészt a lyserginsavamidot másrészt az ép oldalláncot megkapni, mely
dimethyl-pyruvyl-valyl-prolin-nak bizonyult. Továbbá megállapítást nyert az is, hogy valamennyi
erőshatású anyarozs-alkaloida balra forgató. A
gyengehatásúak alapanyaga az isolyserginsav, és
jelentősen nagyobb mértékben jobbra forgatok
Az alkaloidákat kémiai szempontból ma három
csoportba osztjuk: L ergotamin, ergotaminin,
ergosin, ergosinin. 2. Ergocrystin, ergocrystinin,
ergocryptin, ergocryptinin, ergocornin, ergocorn nin 3 . Ergometrin és ergometrinin. Analyt.ikai
és physiologiai szempontból a vizben oldódó ergometrin-csoportot szembe állitjuk a másik két csaporttal, melyeknek tagjai vÍzben nem oldódnak
Kémiai behatásokra az alkaloidák bizonyos
hatásai kedvezően befolyásolhatók Igy a methylergometrinben az ergometrin propanolamin-cso·

portját butanolamin-csoport helyettesíti, ezért peraráJisan alkalmazható fájdalomcsillapítószer Az
ergotamin, ergocrystin, ergocryptin és ergocornin
dihydro-vegyületei pedig már nem mutatják az
uterus jellemző összehúzódasát, de teljes mérték·
ben kifejezésre jut sympathicolytikus hatásuk.

Az anyarozskatatás eddigi eredményeit az Orechov professzor vezette szavjet alkaloida-kutatók magasan túlszámyalták és a nép számára értékesítették
az újabb eredményeket. Fialkav professzor mun·
kájából (1941) tudjuk, hogy a Szovjetúnióban széleskörben használják az. anyarozs első értékes aJkaIoidáját, az ergotamint, '/" 1 / 2 mg-os dózisokban,
továbbá bórkösavas sóját is . Az ergotoxin phos·
p horsavas sója alakjában (C 35 H 41 N,O, . HsPO, H,O)
van forgalomban és nem a kapitalista nagykereskedelem profitját gyarapítja, hanern a dolgozó
nép egészségél szolgálja. A nem hivatalos gyógyszerkészítmények között szerepel még ergoírat
néven az anyarozs száraz kivonata 2% összalkaloida-, továbbá az ebből készült tabletták O001 g
alkaloida-tartalommal A secalen a drog vizes
kivonata, ballasztanyagoktól mentesen és ·már
biologiailag standardizálva, ami igen jelentős előrehaladást mutat. Mert pl. nálunk ilyen készítmény
nincs forgalomban.. Még elvélve használják a
secacornint is, mely a secalenhoz hasonló, de nem
standardizált készítmény. A szavjet tudomány
azonban min'dig éJen jár és más oldalról Cserkesz
professzor (1945) igazolja újabban az anyarozskészitmények kiváló minőségét. Munkájában látjuk az Extr. seca!is comuti (sűrűállományú), Ex~r
secalrs flurdum es Extr. seca!rs flurdum pro mjectione alkalmazását Szerepel még az erg.otr~urn,
mely a drog 10%-os vi~es kivonata, tovab?a az
er gatamm borkősavas sója O001 g-os tablettak~an
és parenterális alkalmazasra l kcm-e~. ampulla~ban O 5 mg-os adagokban rs . A leguJabb szavJel

g~ógyszer~önyv, .a~

éleT! ~áró tudo.máz:ynak megjeleloen, mat . brolograr ertekmeghatmozast u elo az
anyarozs-feJezetben!

Az anyarozs tartalmi részeire vonatkozó vizsgálatokból kiderült, hogy tartalmaz 18-40%
zsíros olajat, melyben 36% ricinolsavat, 25%
parnitinsavat, 21% olajsavat, 13% linolsavat,
3% myristinsavat, 2% stearinsavat és linolensav
nyomait találta Fiero (1933).. Az 1% el nem szappanosítható rész ergosterint, a-dihydroergostennt,
egy ezzel isorner sterint és egy negyedik sterin
nyomait mutatja . Vannak a drogban amrnosava_k
(az emlitetteken kívül arginin, asparaginsav, hystrdin, . tyrosin, tryptopl_1an), ~rgothi?nin, ':'e~~in és
urazrl, glykokoll-betarn, szenhydratok kozul trehalose és glukose, mannit, továbbá hangyasav,
ecetsav, tejsav, citromsav. A sejtfalakat chitin
alkotja. Enzymek közül egy diasztatikus hatásút,
egy lypaset és katalaset, űjabban succinodehy·
dragenaset mutattak ki. Szinanyagai a vörösesibolya sclererythrin, a sárga ergofiavin és ergochrysin; továbbit egy amorphot is találtak. Ezeket
régebben sclerocrystallin és scleroxanthin néven
írták le Podwissotzky (!876) és Dragendorff.
Az anyarozsban mutatkozó nagy kereslet arr a
ösztönözte a kutatókat, hogy a Claviceps pur-

81

A GYÓGYSZERESZ

A GYÓGYSZERESZ
purea-gomba termesztésére és scieratium fejlesztésére gondoljanak. Ezirányú kísérleteket végzett
nálunk Békésy (1938). Előbb mesterséges talajon,
majd szabad földön végeztek kísérleteket nemcsak
nálunk, hanem külföldön is. A kérdés részben
megoldódott, mert oltókészülékkel spóraszuszpenziót juttatnak a fiatal rozskalászokra és így több
külső és belső tényezőtől függően, gyakran szép
eredménnyel sikerül a termesztés.
A drogtól megkívánható 02% összalkaloidatartalom Magasabb ha!óanyagtartalom sem ritka,
ellenben teljesen harástalan, csaknem alkaloidamentes droggal is többször volt dolguk a kutatóknak Az értékmeghatározás vagy kolorimetriásan
(ergotamin bitartarat para-dimethyl-amino-benzaldehyd kénsavas oldatával kék színeződést ad),
vagy biológiai úton (tengerimalac vagy nyúl uterussal vagy kakastarély-módszerrel) történik vagy
a sympathicolyticus hatás vizsgálata tengerimalac
izolált ondóhólyagján.
Az elmondottakból láthatjuk, hogy számos
kutató összmunkájára volt szükség, hogy az anyarozs hatóanyagairól és tartalmi részeiről képet
kapjunk, - ehhez járul még a hatásmechanizmusával és therapiájával foglalkozók serege. A kérdések még nincsenek megoldva, illetőleg lezárva
Az anyarozs ma szinte pótolhatatlan.. Az összedolgozás, a közösségi munka mutatja a fejlődés
útját Mennyi időt, energiát és pén1t fordíthattak
volna más kérdés megoldását a, ha a fenti kutatók
szarosan együttmúködve, tervszerűbben dolgozhattak volna, amiként azt ma a Szovjetúnió tudósainak munkája szemléltetően igazolja.
A GYAKOR LÓ GYÓGYSZERÉSZ
li!IŰHELVÉBÖL

AntijamJin néven ismert nátrium hypochlorit
tartalmú vizes oldat a következő módon készítendő
el : 20 g calcium hypochlorosumot, 25 g n atrium
carhonicum crystallisatumot és 80 g natrium
hydroxydatumot 875 g vízben oldunk. Az oldatot
zárt üvegben ülepítjük, majd a keverék feltisztult
részét üvegcső segítségével leszivornyázzuk: jól
záródó üvegdugós üvegben tartjuk el ; a dugót
paraffinolajjal kenjük be a '>beragadáS<< e!Jen.
Calot I I. oldat néven rendelt folyadék összetétele a következő : 280 g oleum olivanunot (helyette oleum helianthi is vehető), !20 g aether depuratumot, 40 g jodoformot, 20 g kreozotum purumot
és 4 g guajacolum purumot gondosan eldörzsölve
összekeverünk és használat előtt jól felrázandó jelzéssel adjuk ki.
Gyakran előfordul az az eset, hogy ártézi kútból
nyert víz több-kevesebb ammónia-szennyezést tartalmaz . Ha az ilyen vízből kell desztillalt vizet készíteni, úgy az ammoniát a vízben a következő módon köthetjük meg : az ártézi vízben előbb literenként 2-3 g alumen crudumot oldunk, majd üle··
pítés után a vizet leszúrjük a csapadékról és a szűre
déket desztilláljuk. Fontos, hogy a desztilláló üst
kazánköves ne legyen (a kazánkövet gyenge sósavoldattal el kell távolítani), mert a timsó a vizet
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savanyú kémhatásúvá teszi, ez azonban akazánkőtől ismét lúgossá lesz, amiből az ammónia a
vízzel együtt ismét átdesztillál.
A katizeter pur in néven ismert katheterek bekenésére alkalmazott kenőcs összetétele a következő: O 75 ghydrargyrum oxycyanatumot, 6 g tragacantha port (VI.), 90 g glycerinnel mozsárban gondosan eldörzsölünk Az egynemú keverékhez állandó keverés mellett apránként 200 g kb 50 C0 -os
vizet adunk. Sűrű, glycerinkrémhez hasonló zselé!
nyerünk, amelyet- ha,szükséges - mullszöveten
rnegszűrve, opodeldocos üvegekben expediálunk.
Kézmosó homokszappan előírala a következő
300 g nyers káliszappan! és 300 g vizet melegítve
összeolvasztunk A keverékben keveréssei eloszlatunk 30 g lecsapott kénport és 320 g tiszta homokot
(Vl ). Ezáltal pasztaszerű anyago! nyerünk, amely
a bőrfelületre tapadt szennyezéseket (géprészek
tisztításakor, kátrányos kenöcs készítésénél stb.)
vízzel ledörzsölve könnyen eltávolítja.
jól habzó és tisztító jogpepet a következő módon
készíthetünk: 34 g szitált (VL) caldum carbonicum pp. -ot, 6 g zsír alkohol suifonátot (texapon
pulvis) eldörzsölünk 60 g glycerinnel egyenletes
péppé. Illatosítására 2 g oleum rnenthae pp , O 4 g
oleum anisi, 0· 3 g oleum carvi és O 2 g oleum
loeniculi keverékét basználjuk A nyert fogpép
fehér színű, tubusokban változás nélkül hosszú
ideig eltartható Rózsaszínűre vízben feloldott
rhodaminnal festhetjük.
U nguentum pel/idali néven ismert sar j adzó
égési és fagyási sebekre alkalmazott kenőesőt az
alábbi módon állítunk elő : 2 g pellidol pulvíst
(diacetylamidoazotoluolt) 98 g sárga vaselinben
gőzfürdőn melegitve feloldunk A forró tiszta oldatot sűr ű rnullszöveten szűrjük és kihűlésig keverjük

A

kenőcs

színe sárgásvörös.

Z ink-gelatin készítése a következő: 200 g
összevagdalt gelatint 200 g glycerin és 400 g víz
keverékében kb. fél óráig szobahőfokon duzzasztu!lk, majd gőzfürdőn melegítve feloldunk. Az így
nyert meleg oldatban 200 g szitált (V.) zincum
oxydatumal oszlatunk el és az egynemú keveréket
tégelybe . öntve lehűtjük. Kocsonyás állornányú
fehérszínű anyago! nyerünk, amelyet gőzfürdőn
megolvasztva alkalmaznak
Röntgen-vizsgálathoz ko ntr aszt anyagként alkalmazott báryum suljuriwm ülepedésének lassítását célzó segédanyagok közül a legcélszerűbbnek
a tragacantha és talcumpor keverék bizonyul.
(Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet vizsgálata )
Ezen az alapon vétetett fel a szabványos vénytnintakban a »Baryum sulfuricum pro Röntgen cum
cacaó<< néven ismeretes készítmény Ebben a porkeverékben levő cukor, vanillin és kakaópor főleg
ízesítő anyagok, a kakaöpor azonban zsírtartalmánál fogva a porkeverék ülepedési idejét is lassítja.
Dakin-oldat néven ismert sebfertőtlenítő oldat
készítése a következő : 20 g calcium hypochloros·
umot, 14 g natrium carhonicum cryst-ot 1000 g
vízben oldunk. A zavaros keveréket ülepítjük és a
lefejtett tiszta oldatot 1000 gera vízzel kiegészítjük,
végül 4 g acidum boricum ot oldunk benne. Ha szükséges, sűrű vászonruhán szűrjük
Némedy Imre dr.

Vezérfonal a gyakorló gyógyszerészek oktatásához
(Il L közlemény)
Az emulgátoroknak gyakorlati felhasználásuk egyenlő mennyiségű porával is. Kámfor, menthol,
thymol stb. finom porrá dörzsölve tízszeres mennyrszempontjából történő csoportosítása, egyes szerzők
szerint sem egységes A gyakorlati gyógyszerészet ségű gumi arabik~r;r P?,~áy~J emulgál~at? Kreo,~,ot
szempontjából legelfogadhatóbb az olyan csoporto- és guajakol-emulz~o eloallrtasok~ a, ~loszor az el orr~
sítás mely az emulgátor9kat aszerint osztja kreosot ill. guaJ3kol mennyrsegenek megfelelo
két ~soportra, hogy olaj-víz vagy víz··olaj típusú szabályszerű olaj emulzió! készítünk (célszerű
emulzió készítésére alkalmas. Eszerint a vízzel zselatinnal) és felhígítás előtt adjuk hozzá a kreosot
nedvesedő emulgátorokat hidrofil emuigátotoknak ill gcajalwl előírtmennyiségét. f~ly~ko~y ,par affin
nevezzük, ezek olaj-víz típusú emulziókat adnak (Paraffinum liq~rd ) emulzro keszrtes~nel 40 .g
Azokat pedig melyek olajban oldódnak, hidrofób folyékony paraffmban 2 g agar-agar frnom pora!
és 60 g forró :Ví.zzel ~~ulgalJu.k
emulgátorokn~k nevezzük. Ezek víz-olaj. típusú diszpergáljuk
Tartós emulzió csak homogenrzalo-keszulek segrtemulziók készítésére alkalmasak Hrdrof!l emulgátorok pL a gumi arabikum, tr agakan ta, agar- séaével készíthető belőle Az emulziók készítésénél,
ag ar és más mézgás anyagok, fehérjék, szappanok, I<iÍiönösen pedig kémiailag ne!n eléggé .meghatározszaponinok, lecitin stb. Hidrofób emuigátorok ható emuigátorok alkalmazasa eseten, am!ly~n
pL a szterinek (koleszterin), viaszalkoholok, cetil- pL a gumi ar abikum, tragakanta,, agar-ag~r. es
alkohol stb. Szokásos még az emulgátorokat mecha- egyéb növényi nyálkák, az emuigator mmosege,
a poralakúaknál diszperzitásuk mértéke is szerepet
nikus és kémiai emuigátorok néven is csoportosítani
A mechanikus emuigátorok olyan anyagok, melyek jatszik, - a már tárgyalt szempontok mellett:
az emulzió alapanyagát nem változtatják meg, az emulziók ilyenirányú vizsgálatára nem állnak
csupán jelenlétükkel segítik elő az emulzió képző rendelkezésünkre megfelelő módszerek s így ezek
déséf Szemben a kémiai emulgátorokkal, melyek csak empirikus tapasztalatok alapján értékelhelők
Figyelembe kell még azt is vennünk, hogy
az emulzióban szereplő zsírokat vagy olajokat
az
emulzió-rendszer
kémiai és fizikai hatásokra
részben elszappanosítják (pl. Linim anunoniatum),
ér
zék
en
y
és
könnyen
alkotórészeire !J omlik Ha
tehát kémiai változások útján hozzák létre az
tehát az emulzióban sót kell oldam, azt ne a
emulzió!.
tömény emulzióban, hanem a vivőanyag kiS. részleAz emulzió-készítésáltalános elveinek alkalma- tében oldjuk Hasonlóképpen a nem oldóda anyazásán kívül a készítésnél az emulgálandó anyag gokat (pL Anaesthesin) is külön és ne a tömény
és az ahhoz szükséges emuigátor súlyaránya is emulzióban szuszpendáljuk
jelentős szerepet játszik Az ~lábbiak, a gyó,gy>>Felrázandó«
Kiszolgáltatásuknál célszerű
szerészi gyakorlatban elófordulo emulzwk nehany címkét alkalmazni.,
típusánál alkalmazott emuigátor mennyiségére
nézve adnak tájékoztatást. Olajokból és balzsamokSteril gyógyszerek készítése .
ból készülő emulzióknál gumi arabikum, tojássárgája, tragakanta a használható emuigensek
A sterilezés célja a gyógyszerészi gyakorlatban
Többnyire gumi arabikumot használunk Arányok: az, hogy a gyógyszer ekben, valamint a gyógyszerek
az olaj fele mennyiségének megfelelő gumi arabikum befogadására vagy készítésére szolgáló edényekben
pora s az olaj+gumi arabikum összsúlyának felével és eszközökön az élő baktériumokat, gombákat,
egyenlősúlyú víz . A Ph . H. IV.-ben alkalmazott
spórákat és a gyógyszerek bomlását előidéző enzimácukor··szirup az emulzióképződési gátolja A traga- kat elpusztítsuk, életképtelenné tegyük ·
kanta l :6 arányban is jól emulgál, tojás-sárgája
A módszer, amellyel a csiramentesítést végezpedig az emulgendummal egyenlő mennyiséget zük, nem mindig közömbös a sterilezendő anyaViasz, kakaóvaj-emulziók az olaj-emulziók sémá- gokra nézve. Helytelenül megválasztott eljárás
jára készülnek, gőzffrdőn megolvasztva, meleg eselén anyaaunk elbomlik, halmazállapota megválvízzel és meleg mozsárban. Olajos magvakboi a tozik és gylgyászali célra használhatatlanná válik
Ph.. H. IV. szerint l : 10 arányban készítendő Ezért sterilezendő anyagunknak nemcsak a frzrkar
emulzió. A magvakat kevés víz hozzáadásával és kémiai tulajdonságait kell ismernünk, banem
péppé zúzzuk és az .. előírt n;e~nyiség_ű víz.~el .fel- tisztában kell lenni azokkal a sterilezési eljárásokhigítjuk A magvak osszezuza~anal azer~ ~zukseg~s kal is, amelyeket az adott esetben alkalmazunk
kevés víz jelenléte, hogy egyreszt az olaJreszecskek
A használatos sterilezési módszerek két nagy
összetömörülését megakadályo éla, másrészt a sejt- csoportba oszthatók.
bezárt emuigátor (emulzit) a hidralitikus hatás
folytán felszabaduljon.
2. Fizikai eljdrásokra.
l. Kémiai módszerekre
Gumi rezinák emuigátor nélkül is könnyen
A vegyi úton történő sterilezésre az egyes kemiemulgálódnak Illóolajak a zsíros olajokhoz hasonkáliáknak
azt a tulajdonságait használjuk fel, hogy a
lóan emulgálhatók Jól emulgálhatók szárai kazein
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megfelelő töménységú oldatban a mikrobákat bizonyos idő alatt életkÉptelenné teszik (oxidáló, redukáló, koagulál ó antiszeptikum ok és sejtmérgek stb ).
A gyógyszerészi gyakorlatban a kémiai sterilezés!
ritkan alkalmazzuk, mert ezeknek a vegyi anyagoknak (dezinficiensek, antiszeptikum ok, konzerválók)
egyrésze gyógyszereinket elbontja, szír;üket, ízüket
megváltoztatja, nagyrúzük pedig mérgező tulajdomágokkal bír Csak néhány olyant ismerünk
közöttük, amely az egészsÉgre ártalmatlan és már
alacsony koncentrációban is képes a mikroorganizmusok fejlődését meggátolni anélkül, hogy a gyógyszerben észrevehető változást hozna létre. Ezek az
ú.. n. konzerválószerek Ide soroljuk többek közölt a
szeszt és a kloroformot is megfelelő koncentrációban, ide tartoznak továbbá az élelmiszeriparban
használatos szalicilsav, benzoesavas nátrium s a
nipaészterek, (Nipasol, Nipacombin stb), amelyeket az V.. kiadásu Gyógyszerkönyvünk is bizonyára
több esetben fog alkalmazni.
Fontos tudnunk azt, hogy a konzerváló szereket injekciós oldatok csíramentesítéséhez nem szabad használni. A gyáripar a szérumok és védő
oltóanyagok készí.téséhez azért használ O 5% phenololdatot, hogy az 'aszeptikusan készített oltóanyagba
esetleg bekerülő néhány csir át elölje . Ezekaszerek
egyébként csak a szervezetre nem közömbös
töménységben fejtenek ki gyors és biztos baktericid
hatást Alacsony koncentrációban alkalmazva a
vérrel, illetve szövetnedvekkel felhígulnak és az el
nem ölt spórák a szervezetben esetleg kifejlődnek
A gyógyszer ész i gyakor latban elsősor ban a
fizikai csiramentesítő módszerek jöhetnek számításba,
mert ezekkel az eljárásokkal idegen anyagok kizárásával tesszük baktérium rnentessé a gyógyszert,
edényeinket vagy eszközeinket
A fizikai csir amentesítéshez tartozik : l A magasabb hőmérséklet, 2 . a baktériumszűrés
A baktériumszúrést - bár a Gyógyszerkönyv
nem utal erre --:- ott alkalmazhatjuk célszerűen,
ahol gyógyszerünk nem bírja a magasabb hőmérsék
lete! (termolabilis). Csak oldatoknál használhatjuk
Gyors eljárás és jobb eredményt ad, rnint az
»aszeptikus gyógyszerkészítéS<< . A baktériumszúrők
rendszerint hosszú gyertyaalakúak, kovaföldből,
kaolinból vagy üvegporból ((Berkefeld és Cllarnberland szűrőgyertyái), esetleg celluloseból (Zsigmondiféle membránszűrők) késztilnek Ezek a sziírők
azért alkalmasak a baktériumok eltávolítására, mert
likacsaik kisebbek a baktériumok testénél és a
virusoknak csak egyrészét engedik át.
A fizikai csir amentesítő rnódszerek köz ül a hő
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Ha a sterilezendő anyag lánggal nem csiramentesíthető, akkor a mikrobák elpusztítása magas
hőmérsékletű száraz, vagy nedves levegővel történik Száraz levegőben (laboratóriumi szárítószekrényben vagy termoregulátoros hőlégszekrényben
Ú< n. termosztátban) hosszabb ideig kell tar !ani a
sterilezendő eszközt vagy gyógyszert, mint pL
ár am ló vízgőz ben. Ezért ez az el jár ás nemcsak
hosszadalmas, hanem költségesebb is, mert több
gázt és több villanyáramot fogyaszt Vannak azonban nagyszámmal olyan esetek, amidőn az ár am ló
vízgőz sterilezés! az anyag természete miatt nem
alkalrpazhatjuk, mert rossz hővezető vagy az átáramló gőzben átnedvesedik
A Oykv . 160°-on két órai hevítési ír elő pL a
bolus alba, a zinkoxid, a talkum, üveg- vagy fémtárgyak sterilezésére. Ha a nedvesedés nem akadály, úgy az eszközöket csiramentessé tehetjük
!00°-on 30 percig áramló vízgőzben történő hevítéssei, vagy kifőzéssei
A Oykv. 720°-on 2 órai hevltést ír elő ugyancsak
szárítószekrényben a glycerin, az ásványi zsírok,
növényi vagy állati olajok, azaz ú . n rossz hő
vezetők csirarnentesítése céljából.
Leghatásosabb baktériumtisztító eljárásunk a
gyógyszertárban az áramló vízgőz, amely aránylag
gyorsan áthatol a baktérium falán és koagulálja a
protoplazmát Erre a célr a sz oIgál a 260.520/1934
B . 111 . sz. rendeletben is előírt gőzfazék (sterilizátor).. Alkamas erre rnint univerzális készülék a
Schulek-Rózsa-féle dekoktorium is, melynek ábr áját a >>Főzetek és forrázatok<< fejezetében közöltük
Az áramló, 100°-os vízgőz gyors baktériumölő
hatását azonban csak akkor fejti ki, ha a felülettel
közvetlenül érintkezik PL üvegek, eszközök stb.
sterilezésekor, vagy ha á táramoihat a sterilezen d ő
anyagon Zárt üvegekbe helyezett gyógyszerek,
vizes oldatok stb sterilezésekor csak az ár am ló vízgőz által közvetített hőhatás érvényesüL Éppen
ezért nagyobb mennyiségű oldatok (500- !000 ml )
sterilezésekor a gőz kiáramlásától számított, előírt
30 perces sterilezési időt ajánlatos legalább I0-15
perccel meghosszabbítani, rnert a nagyobb mennyiségű folyadék lassabban veszi fel a gőztér !00°-os
hőmérsékletét.

vel történő ster ilezési módszer a legelter jediebb a gyógyszertár ban.

A fentemlített rossz hővezető gyógyszereknek a
sterilezése (olajok, vaseli n, glycerin stb ) tehát
azért történik !20°-on szárítószekrényben; illetve
azoknak a poroknak a sterilezése, amelyek bomlás
nélkül bírják a magasabb hőfokot, azért történik
160°-on, mert áramló vízgőzben átnedvesednének,
és zárt edényben áramló vízgőzben sterilezve még
huzamosabb idő után sem vennék át a gőztér l 00°-os

A csíramentesítésnek leggyorsabb, egyben legbiztosabb módja a kiégetés, amely néhány másodperc alatt elpusztít minden rnikroorganizmust..
A kiégetés! olyan esetekben alkalmazhatjuk,
amikor valamely eszköz változás nélkül tűri a
rövid ideig tartóhevítési Pl. injekciós tűk, platinakacs, fémkanalak, fémspatulák, pantentulák, porcellántálak, hőálló laboratóriumi üvegedények stb
ilyen módon sterilezhetők.

A 120-160° hőmérsékleten bomló poroknak
sterilezése olymódon történik, hogy az anyagat
steril edényben (patentulában, vagy porcellántálban) szesszel átnedvesítjük és Ye órán át 60°-on
szárítjuk (kombinált kémiai és fizikai csiramentesítés) . Az ilymódon végzett sterilezés azonban igen
kétes értékü.
Legmegbízhatóbb sterilezési mód, amellyel a
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hőmérsékletét

rezisztensebb spórákat is rövid idő alatt el tudjuk
pusztítani, a magasnyomású vízgőzzel történő sterilezés, amelynek a hőmérséklete !00° felett van .
A hőmérséklet egyenes arányban van a gőztér
nyomásával (l 2 atm= !05°; l 5 atm = !!2°;
2 atm = !20°). Ideális csiramentesítési eszköz a
magasnyomású vízgőz gyógyszerek sterilezésénél
azért is, mert a vizsgálatok szerint a termolabilis
szerek autoklávban jobban bírják bomlás nélkül a
magasabb hőmérséklete!. A gyógyszerészi gyakorlatban a kó'tszerek sterilezése autoklávban történik
1 5~2 atm. között. A gőz magas nyomáson gyorsan á tár am lik a kötszercsomagon s mivel a levegőt
lehűtés előtt vacuummal kiszárítják, az átnedvesedés minimális
A magasnyomású vízgőz előállítására igen
alkalmas a háztartásban elterjedt Papen- (Sicco)fazék A Papen-fazék fala vastag, fémből készült
_, öntvény Err e csavar okkal ellátott acélfedő helyezendő, melynek légmentes záródását .aszbesztgyűr ű biztosítja. Lényeges tartozékaminden magasnyomású vízgőzkészüléknek a biztonsági szelep,
amely a beállított nyomás elérésekor kinyílik s
megakadályozza egyrészt a gőztér túlhevülését,
másrészt a túlnyomás folytán beálló esetleges rob·banást. A szelep nyílásanak tisztántartására nagy
gondot kell fordítani, mert eldugulás esetén olyan
nyomás emelkedés állhat elő, amelyet a fazék fala
nem bír el. A szabályszerű, magasnyomású gőzzel
működő manométerrel és hőmérővel is ellátott
szabványos sterilizátorokat autoklávoknak nevezzük
A Gyógyszerkönyv rendelkezése szerint a
l OC'- hőmérsékleten változást szenvedő oldatokat
megszakításokkal sterilezzük. (Tyndallozás, fr akcionált sterilezés.) A tyndallozás elvégzéséhez a
folyadékot tartalmazó palackat dugójával .elzárva
" és pergaminpapirossal lekötve három egymás után
következő napon 40-60 percig 70-80° hőmérsék
leten, a közbeeső időben pedig 25-30° hőmérsék
leten tartjuk. A tyndallozás lényege az, hogy
70-80° között a baktériumok vegetatív alakjai
elpusztulnak, míg a spórák nem, de ellenállásuk,
Ha az oldatot a
életképességük már csökken
közbeeső idő alatt optimális hőmérsékleten tartjuk, a kifejlődő vegetatív formák már 70-80°
közölt elpusztíthaták Kétszeri megismétlés után a
gyógyszer csiramentes lesz. Nem tévesztendő össze
a tyndallozás a pasztórözéssel, melynek lényege az,
hogy az anyagat rövidebb ideig (5-IO percig) 80,
esetleg 90°-ra hevítjük, majd hirtelen I0-12° alá
hiítjük. Ezzel az eljárással nem érünk el teljes
sterilitási, mert csak bizonyos, kevésbbé rezisztens
baktériumok pusztulnak el, de ugyanakkor nagymértékben kíméljük az anyago!. A pasztőrözéssei a
tejben a tífuszbacillusok elpusztulnak, de a hővel
szemben ellenállóbbak nem
A tyndallozás hosszadalmas kivitelénél fogva a
táránál csak ritkán alkalmazható. Annál nagyobb
jelentősége van a raktáron tartott növényi kivonatot és cukrot tartalmazó készitmények csíramentesítésénéL

H a a sterilezendó anyag a tyndallozás hómérsékletén is bomlik, vagy olyan heterogén összetételű

(pl. kenőcs, szuszpenzió stb.), amely hevítéskor
elveszíti homogenitását, a gyógyszer közelítő sterilitását úgy érhetjük el, hogy a gyógyszert aszeptikus
módon készítjük el. Az aszeptikus gyógyszerkészílés
alapelve, hogy a gyógyszeres készítményt úgy
állítsuk elö, hogy az készílés közben mikroorganizmusokkalne fertőzödjék s az alkotórészek, valamint
az eszközök, amelyekkel a gyógyszereket elkészítjük, illetve azok az edények, amelyekbe a gyógyszert beletesszük, csiramentesek legyenek. Külön ,
jelentősége van az aszeptikus gyógyszerkészítésnek, a Penicillin magisztrális felhasználásakor,
amelynélnemcsak az a fontos, hogy a gyógyszerbe
ne vigyünk be baktériumokat, hanem célunk legfőképpen az, hogy ne kerüljön penicillinasel termelő
baktérium a gyógyszerbe, amely a penicillin! hatástalanná teszi. (Közelebbieket lásd később ..)
Ha a csir amentesitési hővel végezzük, szükségböl az officina vagy laboratórium munkaasztalát és
eszközeit is használjuk a steril gyógyszer elkészítéséh ez, mert ha a sterilezés! jól végeztük, azaz teljes
csíramentesítés! értünk el, úgy nem kell aggodalommal gondolnunk a tár aasztal, mér leg, kan ál stb
fertőzött voltár a.
Ezzel szemben az aszeptikus
gyógyszerkészílés megoldása a gyógyszertárban
már nem ilyen egyszení feladat A Gyógyszerkönyv is számol a lehetőségekkel és csak "közelítő
sterilitás<<-ról beszél, amelyet úgy ériink el, hogy az
egyes alkotórészeket természetükhöz mérten különkülön sterilezzük, azután a gyógyszert steril edényben, steril eszközökkel elkészítve, steril üvegdugós
üvegekbe töltjük be.. Világos, hogy gyógyszerünk
sterilitása csak akkor közeliti meg a teljes csiramentességet és csak akkor teljesítjük felelősség
teljes feladatunkat, ha itt már betartjuk a Gyógyszerkönyvnek azokat az utasításait, hogy >>a
gyógyszerek sterilezését a bakteriológiai technika
szabályai szerint tiszta munkaköpenyben, gondosan
megmosott kézzel, kifogástalanul tiszta (steril) eszközzel, könnyen tisztítható munkaasztalon végezzük<<

Hogyan tudjuk mindezt a gyakorlatban a legmegvalósítani 1 Kevés gyógyszertárban valósítható meg az, hogy a steril gyógyszerek
készítését erre a célra szolgáló, a bakteriológiai
technika szabályainak megfelelő, külön helyiségben állítsuk elő. Ehelyett a laboratóriumban világos helyen egy kisebb üveg vagy porcellánlappal
fedett, fiókokkal ellátott asztalt helyezünk el,
amelyet 60-'70 cm magas üveg oldalfallal, üvegtetővel és üvegezett tolóajtóval zárunk el a környezettőL Ilyen modon egy, a vegyifülkéhez hasonló,
teljesen pormentes, belül könnyen tisztítható, a
környezettől csaknem teljesen elkülönített világos
üvegszekrényt kapunk, amelyet mindig a legmegfelelőbb helyre (esetleg az officinába) állíthatunk.
A szekrény ajtaját elől csak annyira kell kinyitnunk, illetve eltolnunk, hogy azon keresztül kezünket be dugva a steril anyagok és steril eszközök felhasznalásával a szükséges múveleteket elvégezzük
Közben az üvegtetőn keresztül a kezünk által végzett munkát Játhatjuk
Komoly problémái jelent a gyakorló gyógyegyszerűbben
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szerész részére még a tiszta (steril) rnunkaköpeny,
avagy a gondosan megmosott, tehát csir amentes
kéz. Ezt a kérdést megoldhatj uk egy készletben
tartott steril gumikesztyúvel, egy dezinficienssel
könnyen lemosható billrot vagy mosetig köténnyel s
ugyanezekből az anyagokból készült, alul szarosan
záródó, az aikart teljesen befödő mandzsettávaL
Mindezeknek a birtokában időveszteség és elő
készület nélkül más rnunkák közé beiktatva ru enetközben készíthetjük el a közelítőleg steril gyógy' szert Legalábbis biztosak lehetünk afelől, hogy
patogén csirákat nem tartalmaz, rníg ha ezt a
rnunkát a közös légtérben az officina vagy laboratórium asztalán nem csiramentes kézzel készítjük,
nem rnondhatjuk el, hogy a teljes stetilitás eléréséhez rnindent elkövettünk. Az orvos gyakran ír fel
steril gyógyszereket, amelyek csak aszeptikus úton
készíthetök eL Fontos, hogy az ilyen gyógyszerek
edényére az orvos figyelmeztetésére »aszeptikus úton
készítve<< v közelítőleg steril (paene steri!isatum)
jelzést és ne »sterilezve« jelzést tegyünk.
Kéz dezinfekció. A kéz dezinciálására használatos a 70~80%-os szesz, a spititus saponatus, a
liquor forrnaldehydi saponatus szesszel felhigított
oldata, az O l-0·2%··os szublimát-oldat, a 10%-os
hydrogen hyperoxyd-oldat és az 1-3%-os forrnalin-oldat Ezek azonban lassú és megbízhatatlan
hatásúak. Legmegbízhatóbbak a klórtartalmú készitmények A kéz dezinficiálására különböző elő
iratok vannak. A dezinficiensek használata előtt a
körmöket rövidre kell vágni és előbb legalább 3
percig forróvizes, szappanos, kötömkelés lemosást
kell alkalmazni és csak azután dörzsöljük le a
kezet a dezinficienssel, pl. ecettel megsavanyított
Neamagnal (chlorogen)-oldattal, rnert a gyakorlatban ezzel érünk el legmegfelelőbb sterilitási
Eszközök sterilezése. Az üvegből, parceliánból
vagy fémből készült segédeszközöket vagy száraz
hővel a fentemlített rnódon csir amentesítjük, vagy
kifőzhet ük forró lepárolt vízben, amelynek hatását
fokozhatjuk egy kevés (O 5-I%) nátriumkarbonát
hozzáadásával, amely a spórák kitin burkát fel·
oldja . A forróvizes vagy szódás kifőzés csak akkor
használható, ha az eszközöket utána nem szükséges
megszárítanL Az eszközök pl. mozsár, patentura
csiramentesítését még olymódon is elvégezhetjük,
hogy kevés szeszt öntünk bele és kiégetjük A szarutárgyak (rnérleg, serpenyő, szarukanáll sterilezése
általában nehéz s ezért steril gyógyszerek készítéséhez fémkanalakat és férnserpenyős rnérlegeket
használjunk, amelyeket óvatos kiégetéssei teszünk
csiramentessé Lehet a serpenyőre steril óraüveget
is tenni.
Gyógyszeres üvegek és tégelyek, tégelyfedők sterilezéséf általában forró levegővel 120-160° hőmérsék
leten végezzük Ha a nedvesedés nem akadály, a
sterilezést áramló gőzzel vagy kifőzéssei is végezhetjük. (Szódás kifőzést steril inj.-hoz ne használjunk!)
Parafadugók sterilezése.. A parafát sterilezni
nagyon nehéz. Csatornáktól áthálózott likacsos
szerkezete és rossz hővezető volta csirarnentesítését
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csaknem lehetetlenné teszi. Ezért ajánljuk, hogy a
steril-oldatok befedése előtt feiületét vékony (óvszerből kivágott) gurnilernezkével vagy vékony ceno ..
fánpapírral vonjuk be A parafadugók sterilezését
általában úgy végezzük, hogy a dugókat hidrofil gézzacskába kötve nehezékkel ellátva (pL üveg·-golyóval) belehelyezzük 2% natr. carbonatot tartalmazó
vízbe és kifőzés után megszárítjuk és steril tégelybe
téve tartjuk készletben. Csak teljesen ép parafadugókat lehet steril gyógyszerek lezárására használni!
Gumidugók és gumisapkák sterilezése olymódon
történik, hogy a tárgyakat félórán át l% natr. carbonatot tartalmazó vízben kifőzzük, utána steril
desztillált vízzel leöblítjük és 120°-ot meg nem
haladó hőmérsékleten kiszárítva steril tégelyben
tartjuk készletben
Szűrőpapiros sterilezése. Szabály szerint a kötszerekkel azonos módon autoklávban kellene sterilezni. Helyette szükségből 120°-os hőlégszekrény
sterilezést alkalmazhatunk 160°-on kissé megbarnul
ugyan, de biztosan csiramentes lesz.
Pergamenpapiros és cellofánpaplr sterilezése kifőzéssel történik..

A Radix saponariae Hungarieae és Radix primulae
_ -- mint belföldi saponindrogok ·-- vizsgálatának adatai
lrta: Bari Zsigmond dr. egyetemi magántanár
A pécsi Tudományegyetem Gyógyszertárának közleménye.

/

..>

Injekciós oldatok készltese.

Az injekciós oldatok befogadására ép parafadugóval, gumidugóval vagy gumisapkával (pileolum
tectum) lezárt hengeres gyógyszeres üvegeket ; jól
záródó, bekőszörült dugóval ellátott szűk- vagy bő
szájú üvegeket, vagy különböző nagyságú ampullákat használhatunk
Az aszeptikusan készített gyógyszerekhez az
rivegdugós üvegek felelnek meg legjobban, mert ezeket
lehet dugóval együtt legkönnyebben sterileznL __ 1
A hővel sterilezett folyadékokhoz kevésbbé felelnek meg, rnert sterilezéskor a jól köszörüli és a
szabahőmérsékleten légmentesen záró dugó az üveg
légterében lévő nyomásra felemelkedik, minek következtében egyrészt folyadékveszteség áll elo,
másrészt kihűléskor a negatív nyomás olyan erősen
szívhatja be a dugót, hogy azt az orvos nem tudja
kinyitni.
Celofán- vagy pergaminpapír betéttel ellátott
parafadugókkal is elővigyázatosaknak kell lennünk,
mert a papír gyűrödései rne!lett sterilezéskor a
folyadék gőze kiáramlik, majd kihűléskor ugyanott
csiratartalmú levegőt szív be . Ezért felel meg jobban a gurnilernezkével fedett parafadugó, vagy a
kaucsuk (gumi) dugó, vagy (ha az orvos pileolurn
tectumot rendel) a gumisapka.. Az utóbbinak az
az előnye, hogy az orvos injekciós oldatból a gumisapkát átszúrva steril kautéliák rnellett tud kivenni a szükséges rnennyiséget.
A gumisapkás liveget sterilezés előtt pergarninpapirossal és kettős pezsgőkötéssel kell ellátni, rnert
ellenkező esetben a sterilizátorban az expanziós tér
nyomása elől rugalmasan kitér és a kitágult gumisapka kiszakad
(folytatjuk)

·~

A gyógyászatban általában használatos köptető
drogjaink képviselői : a radix Senegae, radix
Ipecacuanhae, radix Saponariae, radix Prirnulae
és a radix Quillajae. Ezek közül az egy radix lpecacuanhaet kivéve, - rnely alkaloidákat is tartalmaz - a többi hatását saponin-tartalmának köszönheti Mivel a gyógyszerészi gyakorlatban csak az
említett 5 drog játszik nagyobb szerepet, talán gondolkodóba ejt azon kérdés, vajjon ismeretesek-e
más saponin-tartalmti drogok is s ha igen, rniért
nem használatosak ezek is? E kérdésre feleletül
szalgálnak Kobert vizsgálatai, ki saponint talált az
egyszikű, kétszikű és virágtalan növények mintegy
60 családjában s több mint 400 !ajában . A saponintartalmú növények e nagy száma közül hatástanilag kevéssé ismert voltuk miatt egy sem jutott szerephez a gyógyszerészetben
Általában azon drogokban, rnelyek nagyobb
mennyiségü saponint tartalmaznak, más hatóanyag
nem igen fordul elő, legfeljebb csersav, keserű
anyag stb.
Röviden kitérek e drogok hatóanyagának-a
saponinnak ·- ismertetésére, rnert másképpen néz·
zük majd ezen drogokból előallított készítményeiryket, ha ismerjük ezek hatóanyagainak tulajdonsagatt
A saponin elne'-:~zést először Leopold Gmelin
használta· 1819·ben . O ezalatt olyan anyagokat értett, melyek karcoló ízűek, vizes oldatban rázogatva habzanak s a zsíros anyagokat emuigáini
képesek A nép körében még régebbi a saponinanyagok ismerete, mint tisztítászert a nép már régen használta a saponint tartalmazó növényeket
A tiszta saponin még ma is kevéssé ismert
kémiai' összetétele helyett minket gyógyszerészeket
jobban érdekel ennek élettani hatása. Ezen anyagok, ha a vérbe kerülnek, veszedelmes méregként
hatnak Valamennyi saponin protoplaznía méreg.
Nyálkahártyáink sejtjei ellenállók a saponinokkal
szemben, különösen a gyomor és bél epidermise az
Ezek nem bocsátják keresztül a saponinokat s
így .lehetséges az, hogy a belsőleg ádagolt saponin"
anyagok csak izgató hatást váltanak ki, de általános
mérgezést nem okoznak Ha a vérpályába fecskendezik ezen anyagokat, akkor elsősorban a vörösvérsejteket támadják meg, ezeket feloldják Hemolytikus hatása ismeretes az aethernek, ch!oroformnak, szappanoldatnak és az epesavas sóknak.
Gyakorlati szempontból azonban ezen anyagok rnint vérmérgek ·- nem jönnek számításba, mert
nincs mód arra, hogy közvetlen érintkezésbe kerüljenek a vörös vértestekkeL Ismerünk azonban olyan
anyagokat, melyek a szervezetben felszívódva, e
hatás létrehozásár a alkalmasak Ilyen anyagok :

a konkoly- az Agostemagithago - sapotoxinja, a
Helvella esculenta nevií gombaféleség mérges
anyaga . A legveszedelmesebb hemolitikus mérgek
közé tartozik az arsenhidrogen gáz, - AsH, mely belélegezve vártja ki a hemolitikus hatást
Hemolitikus hatásuk van bizonyos állati- és baktérium-toxinoknak, ilyen a kobrafajtakhoz tartozó
kígyók mérge és a keresztes pók arachnolysin nevű
mérge. Bőr alá fecskendezve a saponinokat, ezek a
súlyos tünetek nem fejlődnek ki, ellenben a befecskendezés helyén heves gyulladás, sejtelhalás, tályogképződés indul meg .
Ha belsőleges célra történik a saponin-tartalmti növények főzetének vagy forrázatának adagolása, úgy a bennük levő saponin izgató hatására
a torokban karcoló érzés, majd köhögési inger keletkezik, ez a helybeli ingerhatás reflex-úton a bron··
chusokra is atterjed . Fokozzák a nyál - s valószínűleg a bronchus secretió elválasztását is.
Fol eg a felhalmozódott váladék kiürítését vár ják
tőlük

A gyógyászatban - mint saponinos köptetőt
- az orvosok két drogot alkalmaznak előszeretet
tel: a radix Ipecacuanhaet és a radix Senegaet.
E drogok beszerzése- még most háború után isnehézségbe ütközik, mert mint isn1eretes, a radix
Ipeca.cuanhae hazája Brazília, a radix Senegáé pedig Eszak-Arnerika Célszerű tehát úgy gyógyászati, mint gazdasági szempontból is e két külföldi
drog pótlásáról gondoskodni Az irodalmi adatok
szerint a radix Saponariae, a radixSenegae, a radix
Primulae a radi x Ipecacuanhae pótlásár a teljesen
alkalmas s mindkét drog anyanövénye hazánkban
is honos A radix Saponariát a IV. Magyar Gyógyszerkönyv Radix Saponariae Hungarieae néven hivatalos készítményei közé is felvette
Hogy valamely gyógyszer - még inkább
gyógynövény - használatának elterjedését elő
segíthessük, szükséges, hogy ezen gyógyszerről gyógynövényről kellő ismerette! rendelkezzünk
ASaponaria officinalis népies neve', 2 szappanfú, tajtékzó, császárszakáll, festőfú, szappanozófú,
lábmosá stb. E növény gyengén szőrös szára fél
méterre, néha magasabbra is megnő. Levelei lándzsások, atellenesek, a virágok halványpirosak vagy
fehérek Nálunk utak mentén, árok szélén fordul
elő . Gyújtik az egész növényt (herba) és a vörös
gyökeret (radix).
A Primula (offic.) veris, népies neve: kankalin,
kulcsvirág, kesztyűvirág, tavaszi, elsőke, kásavirág,
égikincs, sárga kikerics, lúdláb, sárga kökörcsin,
Szt.. Péter kulcsa, 20-30 cm magas növény, melynek erősen ráncos levelei nyélben hirtelen keskenyedők Virágai a tőkocsány végén ülnek és az
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egész növény pelyhektől szürkés. Nálunk kaszálókan vadon terem, de term~sztik is.
Mielőtt vizsgálataim adatainak ismertetésére
rátérnék, nézzük meg röviden, hogy az irodalomban
milyen adatok találhatók asaponin-tartalmú drogok
vizsgálatára vonatkozólag.
Mint minden kémiai vizsgálat, a saponinvizsgálatok is két csoportr a oszthatók : minőle~es
és mennyileges vizsgálatokra A minőleges vizsgálatok a drogban levő saponin jelenlétének kimutatására szalgálnak A saponin kimutatására<alkalmazzák a kapillarizációt, midőn a szíírőpapír
csíkon különválasztott saponint véres gelatinára
fektetik, melyen a saponin jelenlétében hemolitikus udvar keletkezik E módszer igen érzékeny,
érzékenysége még fokozható azáltal, hogy a vizsgálandó oldatot bepárolják és dializisnek vagy
elektrodializisnek vetik alá Ezen módszerrel galenikus készítményeknél pL a digitális készitmények
és egyéb kardiakumokban is könnyen ki lehet mutatni, hogy tartalmaz-e saponint vagy sem. ,
Ismeretes mindannyiunk előtt a saponin drogok azon tulajdonsága, hogy vizes oldatban összerázva erősen habzanak E tulajdonságát a saponindrogoknak egyes gyógyszerkönyvek a saponindrogok azonosságának kimutatására használják
fel. !gy a Ph. Hg . !V.. e!öírja a radix Senegae és
radix Saponariaená!, hogy "a gyökér vizes forrázala
erősen habzik s a hab tartós<< . Más gyógyszerkönyvek a sapomn-drogok ezen tulajdonságát mennyileges vizsgálat céljára is felhasználják
A minőleges vizsgálatoknál fontosabbak a
mennyileges vizsgálatok, mivel ezek segítségével
tájékozódhatunk arról, hogy mennyi a drog saponm-tartalma, helytelen raktározás vagy hosszas
raktározás által mennyivel csökkent értékük,
vagyis hogy használható-e a drog vagy sem. Ezen
vizsgálatok : L fizikai, 2. kémiai és 3 . biologiai
vizsgálatokra oszlanak.
l A fizikai vizsgálatokhoz tartozik a habszám meghatározása.. A habszám azt mutatja,
hogy az illető drog saponinja milyen legvégső hígítás mellett ad egy meghatározott mennyiségű
habot.. PL a Pharm. Helv. V. a radix Seneaaenél
a habszám-meghatározást a következőképpen
írja elő: wégy l kg finomarr aprított (!!!) vagy
porított (IV) gyökeret, öntsd le 100 kcm forró
vízzel, tartsd 5 percig gyengén forrásban. Kihűlés
után vattán szűrd A szűr!etet 100 kcm-re kiegészítve, mérj belőle 4 kcm-t egy 140 kcm-es mérő
hengerbe, - melynek átmérője 3 cm -vízzel egészítsct ki l 00 kcm-re. A mérőhenger tartalmát erélyesen összerázva, tartós hab keletkezzék s e habgyúrűnek még l ó r ai állás után is meg kell maradnia<<. Habár a habszám sa habképződés arányos
a drog saponin-tartalmával, e módszer mégsem alkalmas a drog saponin-tartalma meghatározására,
mert az így nyert értékek különböznek a biologiai
vizsgálat segítségével nyert értékektőL 2. A menynyileges vizsgálatok második csoportjába tartoznak
a kémiai vizsgálatai<. !lyen meghatározás az
alkoholos módszer, melynek lényege, hogy a drog
!ömény vizes kivonatából 96%-os szesszel kicsap··
JUk a semleges saponint, ennek eltávolítása után
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·-----·--·--·a hozzáadott aether a savanyú saponint választja
le Idetartozó vizsgálat az >>Oxydatiós szám'' meg··
határozása. Gstirner 3 végzett először ilyen irányú
kísérleteket és megállapította, hogy minden drog
bizonyos fokig oxidálható. Módszerének lényege a
következő : a drogból infuzumot készített, szíírés
után feleslegben 001 norm. chloramin-oldatot ad
hozzá és 20 percig állani hagyja az oldatot KJ-t
ad hozzá, a kiválott jódat megtitrál ja O Ol norm
Na 2S20 3-mal A drog oxidációjához elfogyott chiaramin-oldat kern-einek a száma O Ol g drogra vonatkoztatva adja az ú . n >>Ch!oramin-számot<c Ez a
szám minden drogra vonatkoztatva specifikus és
állandó.. Schwimmer Endre' megállapította, hogy
ha egy saponin-tartalmú drog az oxidációs számát
megváltoztatja, úgy az csak a drog hatóanyagának
százalékos megváltozásával magyarázható.. Mivel
eljárása egyszerú, könnyen elvégezhető s újabb
keletű (1947), ismertetem részletesen E szerint
020 g pulv . radix Primulaebál (!V) 90 g desztillált
vízzel >>lege artis<< infuzumot készítünk Hidegen
vattalemezen szűrjük egy l 00 kern-es mérőlom·
bikba A vattát d eszt vizzel átmosva, a lombikat a
jeiig vízzel kiegészítjük. Ezen törzsoldatból 10
kcm-t kipipettázva egy 200 kern-es lombikba, hozzáadunk 20 kcm n/10 KMnO, oldatot és kb . 10
kcm 5 x norm H 2SO,-et. A folyadékot összerázva,
a fonástól számított 15 percig szabad lángon
óvatosan forraljuk A folyadékot deszt vízzel kb
100 kcm-re kiegészítjük, lehűtés után O 5 g Kj-t
adva hozzá, a kivált jódot n/l O Na,S 2 0 3 -mal titráljuk a sárgaszín eltűnéséig . Szerinte a titráláshoz
nem fogyhat több, mint 10 kcm s ezen 10 kcm fogyás megfelel 8 2% saponin-tartalomnak. A drog
saponin-tartalmát a következő képlet segítségével
számítja ki :
·
2
x = l 87(20 f 1 - a. f 2) - b
ahol x = a drog saponin-tartalma %·ban
f, =a n/10 KMn0 4 faktora
a= a visszatitrálsára elhasznált n/I O
Na 2S20 3 kern-ben
f, = a n/10 Na 2S20 3 faktor a
b = a bemért drog g-ban kifejezve.
Ugyancsak kémiai vizsgálatok közé tartozik
bizonyos jellemző számoknak a meghatározása.
!lyen jellemző flám a cukorszám, mely egyenlő
l 00 g saponinból keletkező cukor redukciós képes-·
ségével, melyet mint kuprum oxidat mérnek. Ilyen
a hydroxylszám, me! y alatt a kalium hidroxid azon
milligramm mennyiségét értik, mely szükséges I g
saponin által felvett acetylcsoport semlegesítésére, melyekkel már az olajok és zsírok mennyileges vizsgálatainál megismerkedtünk
·
3. Amennyileges saponin-vizsgálatok harmadik
csoportját képezik a biológiai vizsgálatok. Mivel
ezen vizsgálatok fontosabbak a két előzőnél, ezért
érthető, hogy az irodalomban található saponinvrzsgálatok legnagyobb részét a biologiai vizsgálatok teszik ki. Az irodalomban található szerzők
legtöbb vizsgálatot végeztek a saponinok hemolitikus vizsgálatával kapcsolatban. Jóllehet e vizsgálatot Kobert már 1912-ben alkalmazta, még ma,
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kb. 38 év multán sein ismeriink jobb bioiogiai az F.. Sandberg'-féle saponin-értékmeghatározás, ki
módszert, mellyel a kérdéses drog saponin-tartal- - mint hemolitikus standard-anyagat ·-· a demát egyszerűbben, könnyebben és megközelítöbb soxycholsavat ajánlja . A meghatározásnál embervért használ, melynél a vörös vértestecskék számát
pontossággal meg tudnánk határozni.
egy Bürker Haemocytométerben kiszámalja és
Haemolysis alatt - mint már előzőleg meghigít ja úgy, hogy l mm--re 50.000 vörös vértestecske
ismertük - a vérfestéknek a vörös vérsejtektől
történő kioldódását értjük A meghatározás ered- essék
Vizsgálataim első része a radix Saponariae
ményét egy számban, a hemolitikus indexben Hungaricae-ra vonatkozik Vizsgálataimat 4-féle
(h . i.) fejezik ki s alatta azt a számot értik, mely droggal végeztem.. Legelőször meghatároztam e
megmondja, hogy I g drogban levő saponin·anyag drogok (légszáraz) nedvességtartalmáL
az l %-os marhavér szuszpenziónak hány kern-t
Eszerint az l . jelzéstí légszáraz drog talált nedképes hemolizálni, vagyis a vörös vér testecskéket
vességtartalma = 64%
feloldva, az oldatot átlátszóvá tenni.. Ezen móda 2. jelzésű légszáraz drog talált nedszer az évek folyamán több-kevesebb módosításon
vességtartalma 72%
ment keresztül Vizsgálataimnál a Wojahn 5 -fé!e
a 3 jelzésű légszáraz drog talált nedmódszert alkalmaztam s ezért ezt részletesebben
vességtartalma 7 2%
ismertetem Wojalzn vizsgálatai alatt megállapía 4. jelzésű légszáraz drog talált nedtotta, hogy a hemolitikus index különböző ténye)
vességtar t alma 71%.
zőktől függ : így függ a hidrogenion-koncentr ációtól, az alkalmazott vér nemétől s a drog finomsági
Gstirner adatai szerint a Radix Saponariae
fokától, éppen ezért eljárását ennek megfelelőerr nedvességtartalma = 8%-kaL Majd Rosenilza/er
módosította
barytos eljárásával' meghatároztam kémiai úton a
Eljárásánál a következő oldatokat használja : 4-féle Saponária drog tisztított saponin·tartalmát..
L I 8 kcm mol/3 ptimar natt . foszlat (40 g. NaH 2 PO,
E barytos meghatározás eredménye : az
oldva IOOO kcm vízre)
l jelzésű radix Saponariae tisztított saponin82 kcm mol/3 secundar natr . fosztat (I I 94 g
tartalma = 7 32%
Na 2PO, . !2 H 20 oldva !OOO kcm deszt. vízre)
2. jelzésű radix Saponariae tisztított saponin900 kcm szénsavmentes desztillált víz
tartalma
= 6·56%
9 g natr . klorid. Ezen faszfalpuffer-oldat pH-ja
3 . jelzésií radix Saponariae tisztított saponin=74
tartalma = 7·52%
2. 2%-os defibrinált mqrhavér-szuszpenzió (NaC l
4 . jelzésú radix Saponariae tisztított saponinfoszfat puffer-oldattal elkészítve).
tartalma = 6 32%
Vizsgálatra l O kémlőcSőből álló sorozatot állí·
Irodalmi adatok szerint a fehér szappangyökér
tott be, mindenik kémlőcsőbe 10 kcm folyadékot
saponintartalma
:
mér (éspedig a lemért drogkivonat, kiegészítve
,~ 5 kcm-re a NaCI+ foszfatpuffer-oldattal és 5 kcm
Max Roberg szeríni 15-20%
vérszuszpenzió ). A várakozási idő teljes haemolysis
Christapizson
4 8-5%, de tartalmaz- totális haemolysis- lezajlásáig nála is 24 óra .
hat 13 7%··ot is
Az első !5 perc alatt azoi1ban a kémlőcsövek tartalKruskal szerint
84%
mát óvatosan össze kell keverni.. A hemolitikus
Masson szerint
2 5%
index kiszámítása a következő módon történik :
Összehasonlítva vizsgálataim eredményeit az
pL tegyük fel, hogy az eredeti saponin drog decoc-· irodalmi adatokkal, azt látjuk, hogy a kémiai úton
tuma 5%-os és az első 10 kémlőcső mindenikében meghatározott saponin-tartalomban nagy eltérés
teljes haemolysis lépett fel (vagyis az oldatok mind mutatkozik
átlátszök, pirosak s nincsenek egy felső színtelen
Vizsgálataim további részében a 4-féle drog
és egy alsó vörös, zavaros rétegre elkülönülve), biológiai meghatározását végeztem el, megállapítva
tehát az oldat tömény volt, higítani kelL Higít- a drog hemolitikus indexét, a már ismertetett
suk az eredeti 5%-os drogkivonalot 30-szorosára, Wojalzn-féle eljárás szerint Talált hemolitikus eredtehát l kcm-t 30 kcm-re. Ezen 30-szorosár a higí-·
ményeim:
tott drogkivonatból újabb 10 kémlőcsöves soroI jezésú drog hemolitikus indexe (h i) = 800
zatot állítunk be. Ha most az 5-ik kémlőcsőben 2..
))
)}
)}
)}
-740
mely a 30·szorosára !i1gított 5%-os drogkivonatból
))
)}
)}
=800
2 5 kcm drogkivonalot tartalmaz ~ éppen még 3.. ))
)}
))
)}
=740
totális haemolysis lépett fel, úgy a folyadék kon- 4,. )}
centrációja (5: 30= O !666%) az illető kémlőWojahn adatai szerint a radix Saponariae
2 5x0 !666
hemolitikus
indexe kb . 1000.
csőben
Ezen vizsgálatok adataiból is kitúnik, hogy is10.
mernie kell a gyógyszerésznek a raktárán tartott
A kérdéses dekoktum hemolitikus indexe =
O 04165: !O= l :x, ebből x = 10: 004165 =240. Saponaria drog hatóanyag tartalmát, tudva az iroHa a drog hemolitikus indexe pl. 2500 volt, úgy dalmi adatokból, hogy a helytelen szárítás és raktáa dekoktumba a drog saponin-tartalmának csak rozás mellett csökkenhet a drog saponin-tartalma.
Kroeber kimutatta, hogy a frissen gyüjtött drogot
kb 10%-a ment át..
A hemolitikus módszer egy újabb módosítása célszerű gyorsan szárítani, mert ezen eljárás a drog
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. -------------saponin-tartalmát rögzíti, míg a lassú szárítás által
a termentek hatására a saponin-tartalom gyorsan
·
csökken.
További vizsgálataim a radix Saponariae készítményeire. vonatkoznak E vizsgálatokhoz csak
az L jelzésű dragat használtam. Készítettem e
drogból vizes kivonatokat is, hogy megállapíthassam, mennyi megy át a drog saponin-tartalmából a
vizes kivonatokba.. E vizsgálatoknál figyelemmel
voltam a drog porítási fokára (l I!, IV és V. sz
szitán porított drogokkal dolgoztam), a vizes kivonat töménységére (a drog százaléktartalma) és a
kivonás módjára. A végzett hemolitikus vizsgálatok szerint saponin-tartalomban legmegfelelőbb a
drogból >>lege artis« készített dekoktum (V"ÖS szitán
porított drogból, 10: 200 arányban, decoctoriumban elkészítve), melynek hemolitikus indexe =
880-nal, tehát átment a vizes kivonatha a drog
saponin-tartalmának 100%-a Ha a III-as szitán
porított drogból, 10: 200 arányban, 4 órás rnacerációval készítettem a drogból vizes kivonatot, ennek
hemolitikus indexe csak 363 volt Átment a drogból
a vizes kivonatha a drog saponin-tartalrnának
45 37%-a
Kofler' szerint a hemolitikus hatás szempontjából nem mindegy az, hogy egy saponin-drogból
dekokturnot fél órán át szabad tűzön, vagy
fél órán gőzfürdőn (dekoktóriurnban) készítünk.
Szabad túzön történő főzésnél a saponin erős habzása következtében kolloid kémiai változás rnegy
végbe. A vizsgálat adataiból kitűnt, hogy a vizes
kivonat értékére nem volt befolyással a drog száza-<
lék tartalma, tehát a kivonódás rnértéke egyforma
volt, úgy a 2 5%-os, mint a 10%-os dekoktumnáL
Különbség csak a drog porítási fokainál mutatkozott, ugyanis saponin-tartalomban sokkal gazdagabb vizes kivonat készíthető, ha a dragat a kivonás céljára V-ös szitán porítjuk
A Saponaria vizes kivonatának vizsgálatánál
tekintettel voltam ezek eltarthatóságára is, tudva
a gyakorlatból, hogy a növényi kivonatok (vizes)
·-< főleg nyáron, meleg időben - könnyen romlanak, tehát sokáig nem tarthaták eL Ezen szempontból végzett vizsgálataim azt mutatták, hogy a közönséges (szaba) hőmérsékleten tartott szappan-·
gyökér vizes kivonata már 4 napi állás után erjedni
kezdett, sok esetben kellemetlen szagúvá vált s
belőle sok csapadék vált ki E változás dacáia a
vizes kivonat saponin-tartalmában csökkenést nem
észleltem Célszerú tehát, ha az orvos egyszerre
csak annyi dekoktumot rendel a radix Saponariából,
melyet a beteg 3 nap alatt elfogyaszt, a gyógyszerész pedig mindig frissen készíti e vizes kivonatokat
További vizsgálataimnál vizsgálat tárgyává
tettem az L jelzésLÍ drogból részint maceráció,
részint perkoláció által készített szeszes kivonata-<
kat -c- tinkturákat - is. E tinktúrák előállításánál
kivonófolyadék a 45, 60 és 90 térfogatszázalékos
szesz volt.
A macerációs eljárásnál - hol a kivonás idő
tartama 6 napig tartott - a drogo t I II-as sz . sz i-·
tán porítottam, a perko!ációs eljárásnál V-ös sz"
szitán. Saponin-tartalomban legmagasabb értékű
tinktúrát úgy tudtarn előállítani, ha az V-ös sz
90

szitán porított dragat- l :5 arányaban- 60%-os
szesszel perkoláltam.. Ezen esetben a tinktúra
hemolitikus indexe 825, tehát kivanódott a drog
saponin-tartalmának 107%-a, míg a 60%-os
sz esszel -- I I I-as szám ú sz itán porított drogból
- 6 napos macerációs eljárással készített tinktúráhal a hemolitikus index csak 2717, ennek megfelelőleg a kivonódás értéke 3397%
ho?alm_i adatok ~z~rint azon drogból, rnelynek,
saponrnJa vrzben oldodrk (semleges saponin) tinktúrát Iegcélszerúbb 42%-os szesszel készíteni,
csak a Pr imulánál célszetil aszesztartalmat 45%-ra
emelni (savanyú saponin)"
"
Wojahn előbb említett közleményéből ismeretes, hogy a hemolitikus index a drog finomsáai
fokán, a hidrogénionkoncentr á ci ón kívül még függ
a vér nemétől Eddigi vizsgálataimat friss defibri···
nált marhavérrel végeztem, érdekelt tehát az is,
hogy egy másik állat vére rnennyiben befolyásolja
a hemolitikus indexet Hemolitikus vizsgálatokat
végeztem tehát fehér patkány vérével is hasonló
feltételek mellett Azt találtam, hogy a fehér
patkányvér alkalmazásamellett kapott hemolitikus
indexértékek kb . 2 5-szer magasabbak a marhavér
alkalmazásakor talált értékeknéL
Vizsgálataim második része a radix Primulae-ra
vonatkozik A radix Prirnulae a Ph. Hg. IV-ben
nem hivatalos. A gyógyászatban a Primula veris
és officinalis gyökere használatos, melyet virágzáskor, április-május hónapban gyiijtenek.
A radix Primulae vizsgálatára a kereskedelemből négyféle árut sikerült beszereznem :
L jelzésú radix Primulae in toto, Vajna-féle.
Származási helye: Bakony-hegység. Gyüjtési ideje:
1941 IX. hó.
2. jelzésú radix Prirnulae scissa, Simonyi-féle.
Szarmazási helye: Bakony-hegység. Gyüjtési ideje:
1941 IX. hó
3. jelzésú radix Primulae in toto, Országos
Egészségügyi Anyagraktár-féle . Származási helye :
Pilis-hegység . Gyiijtési ideje: 1941 IX hó
4, jelzésú radix Primulae scissa, Vajna-féle
Gyógyszertári régi áru . Származási helye és gyüjtési ideje ismeretim
L egelöször meghatároztam e négyféle légszáraz
drog nedvességtartalmát
L jelzésű légszáraz radix Primulae ned·
vességtartalma
=7 8%
2" jelzésií légszáraz radix Primulae nedvességtartalma
=4 5%
3. jelzésű légszáraz radix Primulae nedvességtartalma
.., .. "
=4· 2%
4 jelzésű légszáraz radix Primulae nedvességtartalma . <. . . "
=4 8%
Ezután kétféle módon kémiai úton meghatá·roztam e négyféle drog saponin-tarta!rnát és pedig:
a) meghatároztam a már ismertetett barytos" eljárással a tisztított saponin-tartalmat
·
l. jelzésíí radix Primulae tisztított
"" . .
=25 16%
saponin-tartalma
2. jelzésíí radix Primulae tisztított
=3"7"20%
saponin-tartalma

--··...

~·~~~

3. jelzésú radix Primulae tisztított
=23 32%
saponin-tartalma " . , ..... " . .
4. jelzésií radix Primulae tisztított
=20"80%
saponin-tartalma
b) Ugyancsak kémiai úton meghatároztarn e
négyféle drog saponin-tartalmát a már ismertetett
Schwirnmer-féle oxidációs eljárássaL E meghatározások elvégzésére a IV. sz . szitán porított drogból 020: 100 ..arányban dege artis<< infuzumot
készítettem Kapott értékek :
L jelzésű radix Primulae saponintartalma
=ll 27%
2. jelzésű radix Primulae saponintartalma
941%=
3. jelzésű radix Primulae saponintartalma
- 8 12%
4" jelzésű radix Primulae saponintartalma . . .
7 54%
Tudva azt, hogy a Primulae radix nemcsak
semleges, hanem savanyú saponint is tartalmaz,
mely csak alkalikus vízben oldódik, további vizsgálataim céljára a négyféle drogból olyan vizes
kivonatokat készítettem, melyek az V, sz". szitán
porított drogból, O 20: 100 arányban »lege artis<< ·
dekoktálva készült O50 g NaH CO, hozzáadása által.
Ezen dekoktumok színe világossárgától a barnásvörös szín volt s pH-juk 8-8 5
Mint az alább közölt eredmények mutatják, a
drog saponin-tartalmának kivanódása lúgos közegben emelkedik
L jelzésű drog saponin-tartalma az
NaHCO,-rnallúgosított dekoktum=15·058%
ban
2, jelzésű drog saponin-tartalma az
NaHC0 3-mallúgosított dekoktum·
=14123%
ban
3. jelzésií drog saponin-tartalma az
NaHC0 3-mállúgosított dekoktum=12 814%
ban
4. jelzésű drog saponin-tartalma az
NaHC0 3-mallúgosított dekoktum=1384 %ban
Ezen két kémiai módszer szerint történt meghatározás után meghatároztam biologiai úton a
radix Saponariae-nál már ismertetett Wojahn-féle
hemolitikus módszer szerint a négyféle radix
Primulae hemolitikus indexét
E vizsgálatokat kétféleképpen végeztem :
a) Az V sz. szitán porított drogból O50 g
NaHC0 3 hozzáadásával, O 2 : l 00 arányban »lege
artis<< dekoktumot készítettem s ezen 7-75 pHértékű dekoktumoknak határoztam meg a hemolitikus indexét.
E szerint az
L jelzésű radix Primulae hemolitikus
=3333 33
indexe (h". i.) " . " , . " " .
2 . jelzésű radix Primulae hemolitikus
" ....... "" "..
=142857
indexe (h, i.).
3. jelzésií radix Primulae hemolitikus
= 111111
indexe (h,. i.) " .
4. jelzésű radix Primulae hemolitikus
=2500 00
indexe (h. i.) .

b) Azután a fenti dekoktumokat semlegesítet""
tem HCl-leÍ, ezen vizes kivonatok pH-ja: 5 5-6
s újra meghatároztam a hemolitikus indexeket
L jelzésű radix Primulae hemolitikus
=250000
indexe (h. i.) .
2. jelzésű radix Primulae hemolitikus
=142858
indexe (h . i.)". ··< .
3. jelzésű radix Primulae hemolitikus
.. . . . . "
= 1111 Il
indexe (h . i )
4" jelzésií radix Primulae hemolitikus
=226818
indexe (h. L)
A kétféle vizsgálat adatai azt rnutatják, hogy
a különböző hidrogénion-koncentrációs kivonatol(
hemolitikus értékeinél az I-es és 4-es jelzésií drognál különbség van.
Kofler és Adam - kik tízféle Primula drogot
vizsgiiitak <- a hemolitikus indexnél bizonyos
ingadozást tapasztaltak, mely -42·3% és 28%
között mozgott.
Hering' felteszi a kérdést, vajjon mikor maga:
sabb a hemolitikus index: a drog semleges, savanyu
vagy alkalikus kivonatában! Válaszol is a feltett
kérdésre, megállapítva, hogy a legmag~sabb hemolitikus indexet az a kivonat mutat]a, melynek
pH-ja 5·8--7 között van.
További vizsgálataimnál csak az L jelzésií
dragat használtam.
Ismeretes sokak előtt a Formulae Normales
radix Primulae-ra vonatkozó alábbi előirata:
Rp.: Radix Primulae (IV) 3 g lege artis
infusum ... " . . . ............ " . ....... " !50 g
Extr. Liquiritiae depur.. aquosae subspiss.. " " ...... "
5 g
Syr" simplicis . . ....... "
20 g
Mivel a radi x Primulae ezen előirata gyakran
szerepel orvosi rendeléseknél, ezen előirat tanulmányozása céljából háromféle oldatot készítettern :
a) Négy óráig hideg úton áztattam a IV.. sz .
szitán porított drogot.
b) lege art is infuzumot készítettem
c) lege artis dekoktumot készítettem dekoktóriumban"
Meghatároztarn ezen háromféle vizes kivonat
hemolitikus indexét.
Az a) kivonat hemolitikus indexe=
312·05
b) kivonat hemolitikus indexe=
" 266 66
c) kivonat hemolitikus indexe=. .
. 25ü.OO
Ellenőriztem ezen vizes kivonatok saponintattalmát: l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 és 22 napi
szabahőmérsékleten tartás után". Azt tapasztaltarn,
- mint amit a vizes Saponaria-kivonatoknál is ész""
leltem - hogy már három napi állás után a radix
Primulae vizes kivonatok kissé erjedtek voltak,
hétnapi állás után bennük már fiokkos űledék i~
képződött, saponintartalmuk azonban csak 22 napr
állás után csökkent kb.. 30%-kal
Ezután vizsgálat tárgyává tettem a drog kancentrációjának a befolyását a vizes kivonatok
saponin-tartalmám
. , _
Ezen célból <- ugyancsak az L Jelzesu drogból - készítettem I-5%-os vizes kivonatokat az
alábbi háromféle előállítási módon:
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a) Négyórai hideg macerációval készítettem
a III sz. szitán porított drogból l, 2, 3, 4 és 5%-os
krvonatokaL Az l %-os vizes kivonatnál ki vonódott
a dr~g saponin-tartalmának 54%-a, a 2%-os kivo~atnal ~3-75%-a ugyanennyi a 3%-os kivonatnál
es a 4 es 5%-os kivonatoknál kivanódott a drog
saponin-tartalmának 30%-a .
b) »Lege arti~<'. infuzumot készítettem, ugyancsak ~ II I. sz . szrt~n porított drogból 1-5%-osL
Az I /6-os vrzes krvonatba átment 38·57°/, -a a
2%-nál 33 75%-a, a 3%-nál 30%-a, a 4 és 5~!0 :nál
44 97%-a a drog saponin-tartalmának.
·
c) »Lege artiS<< dekoktumot készíteJtem ugyanOlJ;an. porítású drogból, ugyanolyan drog-koncentraelO (1-5%) melletL Az !%-os dekoktumnál
atment a vrzes krvonatba a drog saponin-tartalmának 54% .. a, a 2%-osnál 6 7 05%-a a 3-4o/c0 -osnál
44 97%-a _és az 5%-osnál 38 5%-~.•.
. . Termesz.etesen- mint a radix SaponariánálItt rs.a sapom-n-kivonódás az egyes előállítási eljárások~al ak~or volt a legjobb, ha a drogot V. sz.
. sZitan pontottam
Mivel ·a radix Primulae a radix Ipecacuanhae
pótlására szolgál, érdekelt a belöle előállítható
készitmények - szirup és tinktúra -·-vizsgálata is .
Ezen vizsgálat céljára Syrup Primu!aet állítottam
élő a következő módon :
a) a. Syrup Ip~cacuanhae Ph. Hg. III. mintájára, vagyis
TI?~tura \rimulae (IlJely készült az I jelzésű, v. sz
sz1tan pontott drogboi 1:5 arányban 60o;
-os szcsszel
10

g

/) mint ~~ ~) jelzésű, de 45%-os szesszel, 6 nápos macerációs
eiJarassal;
g ~ip~ az e) jelzésű, de 60%-os szesszel, 6 napos macerációs
elprassal;
h) mint ~.z~) jelzésű, de 90%-os szesszel, 6 napos macerációs
el Ja rassal;

A perkolációs eljárással előállított Primula-·
tinktúrák közüllegjobb értéket mutatott a 60o! -os
szesszel elöállított tinktúra, melybe teljesen átn;'ent
a .. dr~g saponrn~artalma A macerációs eljárással
eloa!Irtott trnktur ak közül ugyanilyen jó volt a
45 es 60%-os szesszel készített tinktúra .
. Sokak előtt ismeretes, hogy a Primula-készít·
menyekne~ va_n egy hatránya, tudniillik, hogy ízük
nagyon saJ.atsagos .karcoló, csípős, sokkal kellemet·
lenebb, mrnt a tobbi saponin-drogból elöállított
készítmények íze. E kellemetlen karcoló ízt sok
?eteg nem tűri, sőt rövid használat után undort
erez a Pnmula-készítménnyel szemben. Ezen kellemetlen íz kiküszöbölésére már régen törekedtek
Kojle!" megállapította, hogy e kellemetlen ízt
ok.ozo a~yag nemazo!los a drog saponinjával sattól
kulon valasztha to, nuvel semleges, savanyú és alkalrku_s vízben . oldódik. Legcélszerűbbnek látszik
tehat, hamagat a drogot mentesítjük a kellemetlen
ízű anyagtól. Ezen eljárás a következő : 600 g (V)
drogot ~OOO g . n/100 HCI-lel 100 C0 -ra felmelegítunk, ~ar~m pererg ezen hőmérsékleten tartjuk..
A leszurt es krpréselt gyökérport 240 g 2 x norm
a!~monrával ~e~eljü~. s. végül 30 C'-nál megszá:
titjuk.: E trsztrtasr e!Jara~nak nagy előnye mellett
egl;' hatrany~ van, ugyams az így kezelt gyökérnél
20 Yo veszteseg mutatkozrk, mmt ezt H.. Mü!zlemann
és ~.. Sc~eidegger 11 megállapították.. Vizsaálatok
.. szennt az r~y kezel~ g_yökérbep visszamaralll 2%
sap?nrn,_l? Yo kwldodrk kezeleskor, míg 6 8% vesz..
teseg szureskor azon drog-porra esik, mely a szúrő·
ruhán marad.
·

perkolác_iós eljárással).
'
10
. . .. .
. .. . .. .. .. . 90 g
z,en Pnmttfa sz1rupba átment a drog saponin-tartalmanak 100~0 -a.
b) a SJ:rup ~enegae Ph f!g. III. előírata szerint, vagyis
~adtx.,.Pnmulae, (III) aztatva 90%-os szesz és deszt
VI~ eloat elegyeben l napig stb. Átment ezen készítmenyhe a drog saponin-tartalmának 59·2ot_a
0
c) ~észült ~ D A B. VI-ban hivatalos Syrup' Senegae elő·
trata szermt :
Primula~ radix (IV.) ~ztatva. 2 !lap ig 90%-os szesz és
Összefoglalás ..
d~szt. VIZ el~~yeben es a ktpreselt és szűrt kivonat
mmden 8 g-pban oldva 12 g cukrot. Itt a saponinKísérleteim első felében a radix Saponatiae Hungaricae-·
~i~?nódás kitett 56· 72%-ot
vel kapcsolat!Jan felmerült· alábbi kérdésekre igyekeztem
d) l(~~zult a P_harm Helv V-b~n hivatalos Syrup Senegae
feleletet kapm :
előirata szennt :
l. A ~ereskedelem?ől beszerzett 4-féle légszáraz drogExtr. Primulae siccum l 5 g {l 5 g = 6 45 g droggal)
nak mekko.ra a nedvessegtartalma, kémiai úton meghatáro(az ex~ractum ke~~ult: 50 g (V.) Primulae radix átzott saponm-tartalma>?
nedvesttve _20 g-pval a következő elegynek: 46 g
2. ~ilyen értéket mutat a 4-féle drognál a biologiai
,
96%. sze~z es 54 g deszt. víz és percolálva, l>lege artis<c
uton eivegezh~tő hemoli~ikus meghatározás?
~ htg ktvona~~k .50 C -on bepárolva 40 g-ra, semlegeA ra~hx Saponanae Hungarieae különböző rendelési
s!tv~ Am;nomaval, 2 napig hlívös helyen áll, utána
formar?an {hideg mac~ráció, dekoktum, tinktúra) menny
0
flltralva es .50 C -on szárazra párolva)
megy a~ a drog sapomn-tartalmából a kivonatokba tekini
Oldva: Spir ~O%,_ os
..
.
1 g
t~t~e yeve a. dro~ po~·í~ási fokát, százaléktartalmát ; a tink5 g
Glycenn . . . . . . . .
turanal a krvo_n~s ~e!Jára a,Ikalny.azott szesz töménységétAmmoni~ pu!~ liquida
.
.
. 5 csepp
. 4. ~'len!ly~ rdetg. hasznalhatja a beteg a radix Sapo'?
Syr~p. ~tmphc:s :. . . . . .
. . . . ...... 90 g
~anae:bol keszlte~t vrzes kivonatokat s a kivonat megrom·
A fenti .modon kes~ttett extracturu Primulaeba átment
!asa rnllye~ befolyast gyakorol a kivonat saponin-tartalmára?~
a drog saponm tartalma~ak 78· 48%-a úgy a Syrup Pri?·. Milyen befolyast gyakorol a különböző állati vér a
mulae, f!Il11t az Ext~. Pnmulae saponin tartalma magasabb
hemolitikus meghatározásokra?
volt, m.m.~ a h~sonlo Sene.ga-készítményeké.
Kísérleten~. másodf.k f~léb_en a radix Primulae-val kap~;gl!l a, ti!lctur~ fnmulae vizsgálata céljából a köcsolatban a kovetkezo .kerdeseket igyekeztem tisztázni :
vetkezo ttnkturakat alhtottam elő :
. 1 f'. ~ereskedelemból beszerzett 4-féle radix Prirnulae
a) l jelz~sű, ·v. sz. szitán potított drogból, 1:5 arányban
milyen ~;t~keket mutat; a) nedvességtartalomban; b) a
'
. 20~o--os szesszel, perkolációs eljárással·
bary.t-elJarassal .m~g.~atar~~o~t tisztított saponin-tartalom·
b) mm.t. ~z a) jelzésű, de 45%-os szcsszel 'perkolációs elban, c) az oxidactos el]arassal meghatározott saponinJarassal;
'
tartalomban?
c) rni~t. ~z a) jelzésű, de 60~·S-os szcsszel perkolációs el2.,, Mivel ~ r~dix Primulae nemcsak semleges, hanem
Jarassal;
'
s~vanyu sap~nmt IS tartalmaz, mely utóbbi csak alkalikus
d) mi~t. ~z a) jelzésű, de 90%-os szcsszel perkolációs elytzben oldodtk, milyen befolyása van a drog hemolitikus
prassal;
'
mdexe meghatározásánál a pH változásának?
e) az l jelzésű~ III sz. szitán porított drogból, 1:5 arány..
3. ~egfel~lő-e a Forrnulae Normales radix PrimuLie-ra
ban: 20%-os szesszel 1 6 napos macerációs eljárással;
vonatkozo előirata saponin-tartalma szempontjábói, ezen

SEyrup s1mpl .

.?·
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-------vizes kivonatok meddig használhaták a beteg által sa saponintartalomban rnikor és mi!yen változás áll be'?
4. A drog koncentrációjának és porítási fokának be·folyása a vizes kivonatok saponin-tartalmára·? .
5. Legmegfelelőbb Syrup Primulae készítése és saponintartalma.
6 Saponin-tartalom
szempontjából legmegfelelőbb
tinktúra Primulae készítése
IRODALOM. 1.. Varró Aladár Béla.: Gyógynövények
gyógyhatásai - 2. Nagylaki Károly · Növénytani szótár
-3. Gstirner .: Die galenisebe Pharmazie, l 936. - 4 Sclzwimmer Endre· A Gyógyszerész, 1947. No . 23-24.·- 5. Dr. Hans
Wojahn.. Kurze Einführung in die galenisebe Pharm,
1938 -6. F. Sandberg . Svensk Farm. Tidskr.. No. 12, 13.,
és M. l 948. - '7. V.. Rosenthater; Pharmaceutica Acta
Helvetiae, 1939. 9/10.- 8. L Kofler: Archiv d . Pharm. u.
Berichte d. D. Pharm Ges. 1927. 265. - 9. K Herina ·
Archiv s Pharm. u Berich te d. D . Pharm Ges. l 932. 4Ö2.
- 10 L Kofler · Archiv der Pharmazie, 1925. - ll H

' A kátrányok

előállítása,

Mühlemann és W Schezdegger. Pharm. Acta Helvetiae,
l 947. 7/8. - Rudolf Rapp Wissenschaftliche Pharmazie
in Rezeptur und Defektur. - w: Brandrap .: Galenisebe
Pharmazie -- lssekutz Béla.:· Gyógyszerek és gyógyítás
kötet. -· Külföldi gyógyszerkönyvek

* *

*
Bari Zsigmond dr egyet..

nt tanár, a pecsr
egyetemi gyógyszertár vezetőjének tanulmánya
alig néhány óraval előbb érkezett be hozzánk,
mint Ligeti Ferenc gyógyszerész hasonló tárgyú
tudományos dolgozata. Ligeti Ferenc szaktársunk
azonban közleményében főként a gyakorlati gyógyszerészi szempontok szerint vizsgálja a radix Saponariát és közli vizsgálatának eredményeit Bari
Zsigmond tudományos kutatásai után komoly
érdeklődésre tarthat számot ez a soronkövetkező,'
gyakorlati síkon mozgó kutatómunka
(sz.)

szárazdesztilláció
Ir ta : Kolos Ede dr,

A kátrányt a fa szárazdesztillációjával állitják
A XV ll I. századig a falepáriás kizárólagos
célja a faszén előállitása volt, bár a fenyöfakátrányt
és a belőle nyert szurkot ősidők óta használják a
fa korhadáoának megakadályozására. A faszenet
pedig a fémfeldolgozásnál használták mindaddig,
míg a falepárlás analógiájára a köszén deszti!Iációjával nyert koksz a hasznatatból kiszorította. A
szárazdesztilláció illó, gáz és cseppfolyós melléktermékeinek felhasználása jóideig késett Ennek
oka abban rejlik, hogy részint a szárazdesztillációs
módszer olyan kezdetleges volt, hogy a melléktermékek elkülönítése lehetetlen volt, részint nem
voltak tisztában még azzal, hogy a kapott melléktermékek l1cgy~n lesznek hasznosíthaták
A szárazdesztilláció, a falepárlás legegyszerübb
és egyben legrégibb eszköze
elő.

a boksa

. Ez •>fahasábokból tervszerúen összerakott 'építmény«.. Természetes és mesters(ges fajtái ismeretesek attól függöen, hogy anyaguk az erdőben, az
elszenesítés helyén találhatók-e mind, vagy pedig
a szenesités helyére kiszállitott alkatrészek segitségével állítható össze. Előbbi esetben szaknyelven
er dei boksának, utóbbiban müboksának nevezik
A boksa alapja kör, esetleg téglalap, attól függően,
hogy a fahasábokat hogyan helyezik el, állítva
vagy pedig fektetve A boksa aljának közepére
gyujtökúpot, gyujtágulát tesznek, mely a begyujtásra, a fa felmelegitésére és egyben viztartalmának elpárologtatá,ára szolgáL A gyujtókúpot
fahasábokkal rakják körül, de azért annyi helyet
hagynak, hogy harántirányú nyílásokon át a külvilággal összeköttetésben legyen Ezek a harántnyílások a begyujtásra, továbbá a felmelegitéshez
szükséges fa, hulladékszén bejuttatásához szükségesek Az egészet aztán kővel, földdel, gyeptéglával födik be, hogy égés közben levegő ne juthas-

son a fához, mert akkor már oxidációs folyamat
következik be, melynek végterméke a hamu . Ezen
a I>boritásorH< a boksa tövében lyukakat ütnek és
általában a hajnali időben gyujtják be . A begyujtáskor a gyujtókúp égni kezd, a tetőnyíláson át
gomolyogva ömlik a füst. A boksa aljába ütött
lyukak arr a szolgálnak, hogy a gyujtókúp égéséhez
levegőt kapjon . Közben természetesen ·a víztartalom csökkenése következtében a fa térfogata
kisebb lesz, megrepedezik, besüpped a borítás,
amit azonnal kiigazítanak, vagyis a repedéseket
betömik. A bemelegítés 10~12 m átmérőjű boksa
eset én 2-3 napot vesz igénybe. 270"-r a felmelegedvén a fa, megindul az elszenesedés exoterm
folyamata, körülbelül a 4 napon. Ekkor az összes
nyílásokat betömik Az elszenesedés a tetőn kezdődik el és az illó termékek eltávozására a boksa
oldalán ütött lyukak segítségével !)hozatható<< lejjebb Az elszenesed és így övezetenként megy végbe,
befejeződését a füst kékes sz íne mutatj a Ilyenkor
a boksa oldalában lejjebb ütnek lyukakat és a felsöket betömik
A begyujtástól számit!,!'tt körülbelül 14 . napon
fejeződik be az elszenesedés. Ezután hülni hagyják,
majd pedig az ürítés következik, a faszenet kiszedik
a baksábóL
Abban az esetben, ha a boksát kátrány nyerésére is fel akarják használni, az alját tölcsérszerűen készítik eL A boritás alján lévő nyílásokat
mindvégig nyitva hagyják és az égést úgy vezetik,
hogy a borítástól befelé haladjon . A boksa alján
lévő lyukakon át zárt gyüjtökannába csurog a
cseppfolyós termék.
A műboksa
csak annyiban különbözik erdei rokonátöl, hogy a
boritást ide-oda szállitható vasgyűrűk egymásrahelyezése helyettesiti
Az elszenesítés e két fajtájának hátránya az,
hogy a fa felmelegítéséhez szükséges hő fedezésére
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az elszenesítendő fa jórésze elfogy, másrészt pedig
az értékes melléktermékek felhasználása is Iehe·tetlen.
Az illó termékek hasznositását 1653-ban Olauber vetette fel, aki rájött arra, hogy a desztilláció
alkalmával nyert faecet az erjedéses ecettel »hasonlóságot<< mutat..
A melléktermékek felfogásár a használatos berendezések közül a falazott boksák vagy szénégető
kemencék, a szénégető kályhák és a retorta érdemelnek említést..
A falazott boksáknál
az elszenesítés kőburkolatú, körülbelül 250 köbméteres építményben történik, ahol a fát vagóqokból dobálják be az építmény nyílásain, majd a tekjén begyujtják Aszenesedés folyamata az erdeitől
csak annyiban különbözik, hogy a füst, gőz, hűtő
berendezéseken haladva át, részben mint folyadék
felfogható, vagyis amelléktermékek feldolgozhaták
A szénégető kályllák
még jobb termeléssei dolgoznak, akár a faszén,
akár a melléktermékek előállítását vesszük figyelembe. A fa víztartalmának elpárologtatásához és
a szenesedéshez szükséges hőt a kályha alján kívülről adják a lepárlandó fának, sőt olyan berendezés ís ismeretes, ahol fűtésre a keletkező füst melegét is felhasználják Az illó részeket és a kátrányt külön generátorokon keresztül fogják fel
és ezeket kémiai feldolgozásnak vetik alá az alkatrészek előállításár a.
A külső fűtés elvét az egyszerű álló retorták
alkalmazásával fejlesztették tovább. Ebben az

esetben az elszenesítés körülbelül 400°-on megy
végbe A hőt a szenesítés folyamán keletkező füstés fagáz szalgáltatja A melléktermékeket generátorokkal gyűjtik össze. Még gyorsabb, tökéletesebb
a munka, szinte futószalagon megy az elszenesítés
a fekvő retortákban. A fát tolókacsikon szállítják
a relortába és melegíteni kezdik. A retorta oldalnyílásait kinyitják, melyeken keresztül a fa víztartalma mint gőz távozik el. Mikor aztán a gőzök
ecetsavszagúvá lesznek, a nyílásokat elzárják és a
Iepár!ási termékeket a hűtő felé engedik. Itt cseppfolyósodik a nyers faecet és a nyers kátrány gyűjtő
névvel összefoglalt anyag, melyet aztán különkülön dolgoznak fel ecetsavra, faszeszre, acetoma,
kreozotra, gvajakolra stb . vagy a tűlevelű fák ese·tében terpen!inre, szurokra stb.
A fák anyaga, mely jórészt cellulózéből, hemicellulózéből, ligninből, cseranyagból, gyantákból,
terpenekből s nem utolsósorban tetemes mennyiségű vízből áll, a szárazdesztilláció alatt elbomlik,
átalakuL A viztartalom a felhasználás előtti tárolás
alatt már csökken és a felmelegítés alkalmával mint
gőz, eltávozik. Nyírfa lepárJása a következő tennékeket adja: körülbelül 20 6% szenet, 6 5% szén·dioxido!, 4 6% szénmonoxidot, 7' 5% ece!savat,
2 2% hangyaqavat, l 6% metilalkoholt, 31 1%
kátrányt és 9 5% gázolaj at. Ezeken kívül termé-szetesen még sok más bomlásterméket is kapunk
sokszor attól függően, hogy milyen faféleséget használtunk fel az elszenesítés folyamán,. A különféle
anyagok legnagyobb tár háza a kátrány, mely álta·lánosságban szénhidrogéneket (benzol, xilol, tuluol
stb.); fenolokat (fenol, piroka!ehin, pirogallol) és
ezek származékait (krezol, kreozot stb.) tartal·
mazza.

--·-----
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A Gyógyszerész.i DokumentáCiós Albizottság közfeménye. Vezető: Ke d v ess y G y ö r g y dr.,
615. 739 162: 614 77'7 - OBUCHOV, P F..: A
foszfor szerepe a víz egészségügyi véleményezésében. -·
Foszfor v szanitamaj ocenke vodi.. Gigiena i Szanitarija 1948.
3: ll-14. pp.
A foszfor a vízben oldott és szuszpendált foszfátok,

valamint szerves foszfor alakjában lehet
alakok lehetnek különbözö

tozhatnak.

Szerző

eredetűek,

j~len.

Az egyes

de egymásba is átvál-

meghatározta egy városban a szennyvíz,

az utcai hó és a hólé foszfortartalmát A felszínes vizek foszfortartalma állati és növényi maradványokból származik. A
forrásvizbe a foszfor vagy a felszíni és csapadékvíz Ieszivárgásából, vagy az ásványokból kerül be.. Tekintve, hogy a
foszfor kioldása az utóbbiakból csak széndioxyd jelenlétében
történik, a széndioxyd pedig a talajban mindig szerves eredetű, a foszfor jelenléte a vízben mind_ig szennyeződés megt9rténtét bizonyítja. A foszfor legmagasabb megengedhető
mennyisége O 2 mg/L Ilyen kis mennyiség szennyeződés
nélkül ásványokból is származhat.
Halm Géza
614. 7'7'7, - I(ALM!I(OV, P E : Az ivóvíz vegyi
összetételének normáiról. - O normáeh chimicseszkovo szasztava pityevoj vodi . Gigiena i Szanitaríja 1948. 2: 2-10 . pp
A jó ivóvíz kémiai összetételét megszabó normák megállapítása igen nehéz. Nemcsak egyes országok között, hanem
egyes országokon belül is nagy eltérések vannak a normák
között A különbség főleg a szilárd maradék, keménység,
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szulfátmennyiség terén nyilvánul meg; az ammoniák, a
nitrit, a színeződéssel összefüggésbe hozott oxigénfogyasztás
fokozódása a szennyeződés általános normájának tekinthető.
Kloridtartalom szempontjából helyi normák kidolgozása
H ahn Géza
szükséges
628 3. ·- NYESZMEJANOV, SZ. A.: A szennyviz és
iszap oxigénfogyasztásának közvetlen meghatározási módja.

- Prjamoj metod opregy.,elenyija potrebnosztyi v kiszlorodje
sztocsnicll vod i oszadkov. Gigiena i Szanitarija. 19148. 3 :1·6 pp.
Az oxigénfogyasztás meghatározásának legelterjedtebb
módja a higítási módszer, sok esetben nem kielégító . Ezért
már régóta kutatnak más rnódszerek után A szerző által
kidolgozott módszernél az oxigénfogyasztás a levegőből történik Az elnyelt gáz rnennyiségét nyomásméréssei határozzák
meg. Az oxigénelnyeléshez rázókészüléket alkalmaznak. A
keletkező széndioxydot lúgban fogják fel. - A módszerrel a
következőket állapították meg :
1 A szeunyvíz iszapjának oxigénfogyasztása 1 g
oxygén, az iszap illékony anyagának l g-jára. 2 Az i;:;zap
oxidációja 2~2%-szer lassúbb, mint a szennyvízé. 3. A
folyók iszapjának oxigénfogyasztása jóval kisebb. A módszer előnyei : egyszerűség, gyorsaság, ugyanaz a vízminta,
használható az egész meghatározás alatt, __ a higítás fölösleges
Halm Géza
Analitikai nehézségek nincsenek

613. 31. - OLYENJEV, E. i. : Egészségügyi-bakteriológiai vízvizsgálat a helyszínen (forrásoknál). - Szani-

tárno-bakleriologicseszkij analiz vodi na mjesztye (u vodoVisztocsnyikov). Gigiena i szanitaria. 1949. l: 15-19. pp.

A vízforrások vizének egyszerű bakteriológiai vizsgálati
módszerét ismerteti Minkjevics és Mosztovoj által módosított
tejes-pepton táptalajjal, mely a helyszínen könnyen elvégezhet6 és rninden hatósági orvos számára hozzáférhető. A tejespepton táptalaj koagillációját a viznek a mikroflórája idézi
csak elő, kémiai összetétele (keménysége, organikus anyagok)
a beoltásnál rá nincsenek hatással.. A víz mikroflórájából is
csak a coli baktérium és az enterococcus képes jellegzetesen
gyors és teljes tejes--pepton táptalaj-koagulációt kiváltani.
A vízforrásoknál közvetlenül elvégezhető koagulációs kísérlet
ajánlható mint a coli-tit~r tájékoztató meghatározásának
módszere; _A vízoltások kikeltéséhez ajánlható Minkjevics
termosztatja.
Czaaány Ferenc

voznak. A visszamaradt szulfátokat hidegvízben
oldják és szűrik, a visszamaradó oxalátókból álló
csapadék tartalmazza a ritka földfémeket A csapadékot tömény káliumcitrát oldatban oldják, kiegészítik megfelelő térfogatra és jól összekeverik.
l . keru . törzsoldathoz cseppenként adnak O l n
natronlugot és 10%-os hidrogénhiperoxidot, míg
a megfelelő szín ki nem fejlődik. Ezt egy hasonlóan
elkészített standard oldattal hasonlítják össze.
Szepesy Angela dr

Lyalikov lu.. S.--Karmazin V. j · Merülő
Szilárd elektródok alkalmazása a polarográfiában
* •
o
(Zavodskaya Lab . 14 138-43 !948)
A platinamutató körülvéve üvegcsővel merül
(A Szavjet Orvostudományi Beszámoló anyagából.)
az oldatba és a gáz az üvegcsövön át vízbuborék
Kolyakova G. E.· Etilalkohol koncentrációjának alakjában távozik., A mutató mínden egyes gázmegllatározása infuzumokban a felületi feszültség buborék eltávozásakor kerül összeköttetésbe az
·" mérése által. (Zhur . AnaL Khim 3, 329--44/1948 ..) oldattal A polaragráfiás hullám nagysága a buboA felületi feszültséget, mely a koncentráció rékok mennyíségével növekszik A palaragrám
függvénye, határozta meg 15°-on víz- és etilalkohol- szempontjából fontos a lemerülő két katód és anód
tartalmú kever ékben, melyeknél az alkoholtartalom mélységének állandósága, kevésbbé lényeges a cső
4 és 96% közölt változott l %-nyi különbségekkeL átmérője . Ölom, kadmium és réztartalmú oldatokon
Drogok és infuzumaiknak hatását a felületi- végzett kallibráció azt mutatta, hogy a hullám
feszültségr e 30 6 és 59 O% alkohol tartalom mellett nagysága és a kancentráció között szaros összefügvizsgálta. Kísérleteket végzett atropinszu!fáttal, . gés van.
Szepesy Angela dr
kodeinnel, saponinnal, eukalíptus, kömény olajjal
és tanninnaL Ezen anyagok sem magukban, sem
Lyalikov lu. S -Kannazin V.. ).: Merülő
együtt nem befolyásolták a felületi feszültséget.
Egész sor ismert infuzum etilalkohol tartalmát szilárd elektród alkalmazása olvasztott sók analízisénéL (Zavodskaja Lab . 14. 149-8. 1948.)
hatá~ozta meg saját és a szavjet gyógyszerkönyv
Merülő platina mutató használható megfelelően
által alkalmazott módszer szerint. Az utóbbi
2 5% különbséget mutatott.. Összehasonlításul a megolvasztott sók kationjának kimutatására. A hulfelületi feszültséget meghatározta még Rebinder lám nagyság és a niolekuláris részek között csak
és Traule módszerével is. 40% alkoholtartalomig igen nagy és igen alacsony koncentrációban van
a két módszer között 02--0 3 erg . jsec . cm volt egyenes összefüggés. Anionok, mint pL a foszfát
a különbség . Ha az alkoholtartalom nő, a Traube- különböző hullámokat adnak. Foszfát esetében
féle sztalogmométeres módszer pontossága csökken. báriumnitt át hozzáadásakor a hullám képződés
Az rrodalom a két rnódszer közötti különbséget megszúnik, mert nem disszociáló báriumfoszfát
02 erg.jsg . cm-ben adja meg . Azáltalaínfuzumokra képződik. Nem várhatunk hullám képződést, ha
alkalmazott módszer 20% alkohol tartalomnál a só nem oldódik és nem disszociál elektrolitosan .
O 3%, 40%-nál O 75%, 70%-nál l l %-os pontosSzepesy Angela dr.
ságat mutatott.. Tehát a pontosság nő az alkoholtartalom csökkenéséveL
Shilov E. A · Organikus folyadékok használata
Szepesy Angela dr. argentometriás litrdlásoknál.. (Zhur. Ana!. Khim
3, 232--5 1948 )
Slzvedov V. P :· Kálcium és magnézium megSzamos organikus folyadékot próbált ki a
határozása . (Zhur. AnaL Khim 3, 290.--4. 1948 . )
Volhard-titrálásnál
nitrobenzin helyettesítésére.
Magnéziumot és kálciumot tartalmazó oldatOldhatatlan
alkoholok
jónak bizonyultak, még
ból a kálciumszulfát alakban Iecsapva jól elvá·pedig
oktíl,
ciklohexanol,
benzil és izoamil alkolasz!ható, ha az oldat 60-80% acetant tartalmaz .
holok
voltak
a
legmegfelelőbbek Ezeket a titrálás
Bár a keletkezett kálciumszulfát tartalmaz kevés
végén kell hozzáadni az oldathoz.
magnéziumot, de ez nem jelentős
Szepessy Angela dr.
Szepesy Angela dr.

•

Ryabchikov D I. -Strelkova Z.. G.: Cérium
kolorimetriás meghatározása. (Zhur AnaL Khim
3, 226-3 L !948.)
.
Cérium fölös nitrát és elegendő nátronlúg
Jele~Ié!ében 8-9-es pH-nál hidrogénhiperoxiddal
varases-barna s~íneződést ad, melynek összetétele
]Ce(C,H,0,)] 6 . Asványokban a cériumot úgy lehet
meghatározni, hogy a mintát tömény kénsavban
oldják és addig melegítík, míg a sav gőzök eltá-

Alberti C. G., Camerino B.. és Mamoli L:
Egy új D. provitamin. A 6''' norkolesztadien-3
P-ol. (Ein neues Provitamin D. Das 6 5 ' 7 norcholestadien-3 ~-oL) (Helv . Chim. Acta 32. 2038. old . )
.
Egy új D.. provitamin szintézisét közlík..
Olyan sterinből indulnak ki, amely telített oldalláncot tartalmaz . Az új provitamin L'l.''' norkolesztadien·-3 ~-ol-nak bizonyult.
Kovács László dr.
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Bt ewer W. R & H iner L D. Solanecea
drogok term~sztése. I.. Aratás utáni al~aloida yáltozás
a Belladonna és Datura spectes-nel Cultivatwn
studies of the Solanaceaus dzogs . L Post-harvest
movement in Belladonna and Datura species J. A Ph . Ass. Sc . Ed. 38/10 1949. 541---43.
A végzett kisérletek azt mutatják, hogy.a B
és D. species leveleinek alkaloida tartalma novekszik, ha szüretelés utan nem választják el a leveleket a növénytől, hanem azzal együtt szárítják,
szemben a szánói letépett állapotban szárított
levelekkeL Egyidejűleg a szár és gyökér alkaloida
tartalma csökken

Láng Béla dr

Fi schbach H., Wel ch H, King E. Q., Lev im
j, Price C. W. & Randall W. A Procain-penicillin
és szalfonamid antagonizmusa . Procatne-Pemcilhn

and Sulfonamide antagonism J A. Ph. A Sc. Ed
38/10. !949 . 544---48.
3 órával a Procain-penicillin L m. adagolása
után a Praeain nagyobb része N·acetil-p-arninobenzoesavvá alakul, egy kevés N-acetil·Procain
és 36 esetből 7 esetben szabad p-aminobenzoesav
is keletkezett, igen kis ru ennyiségben Ez an a
vall, hogy praeain penicillin szulfadiazinnal és
szulfatiazollal egyidejűleg adagolható, .azonban a
szulfanilamiddal szemben antagomszl!kus lehet.

Láng Béla dr
Pritchard I E., Edwaíds, L D. & Christian
bőt felület lipoidjai. A study of the surface

I E .· A

lipidsof skin - J A Ph. A Sc . Ed. 38/10 . 1949.
546-49.
Az állati és emberi bőrfelület lipoidjainak
meghatározására szolgáló módszert közölnek. .A
Iipoidok mennyisége O05-0 50 mgjcm2 kozott
jár Férfiaknál átlagban O !9 mg, nőknél O 17 mg
Szappanok és adsztringensek a vizsgált esetekben
nem változtatták meg a bőrfelület lipoid koncentrációját, valamint a környezet hőingadozása sem.

Láng Béla dr.

csak a 14 és 17-es, asszimmetrikus szénatomoknál,
a térbeli elrendeződésben különbözik

Kovács Lászlo dr .
Spengler H -Schmutz I. Oxicelluloze es hidrocelluloze tartalmú vatta és kötözőgéz kvalitativ kimutatása. (Pharmaceutica Acta Helvetica !949. l L sz.
379. old.)
Ismertetik az irodalomban található különböző
modszereket az oxi- és hidrocelluloze kimutatására.
Ezek közül a következőket ajánlják : oxicellulozenál az aldehyd-csoport kimutatását . Müller-féie
reakcióval, karboxil csoport kimutatását benzidinnel es a szabad aminocsoport diazotálását naftollal,
hidrocelluloznál az aldehid-csoport kimutatását
alkalikus rézsuifát oldattal történő oxidáció útján.
Ez a reakció hidrocellulozér a csak abban az esetben ·
jellemző, ha oxicelluloze nincs jelen

közlernény A 14-allo-17 epitestosteron szintézise.
(Über Steroide und Sexualhormbne . 165 . Mitteilung
Über die Synthese von 14-Allo-17-epi-testosteron)
(Helv Chim Acta 32. 2145 . old.)
A testasleron egy új izomerjánek szintézisét
írják le. Az új vegyület a természetes honnontól
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Szakszervezeti sajtobeEzámoló
Az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet V I I L
kerületi csoportja (VI I L, jözsef-krt. 26.) sajtóreferátumokat tart A Szavjet Orvostudományi
Beszámoló, Orvosi Hetilap és Népegészségügy után
most »A Gyógyszerész« ismertetését, egyes közle:
ményeinek és az azokkal kapcsolatban felmerplo
szakmai és tudományos problémáknak a megvitatását is beiktatták programjukba . Az első beszámolót Kedvessy György dr . magántanár tartja a
V I I I. kerületi Szakszervezeti Csoport helyiségében
március 3-án, pénteken este %7 órakor.

Szerkesztőség:

V . , Nádor··utca 26. I eL: 127-7.52, 124"072
~Tudományos Folyóhatkiadó N . V.

V.. , Szalay-u 4· I el. :_ rrz-674, rrz-68r, rzz-zgg, 312-.545
Magyar I\'emzeti Bank egyszámlaszám 9.365 I5
Felelős szer·kesztő: Székely .Jenő.
Felelős

kiadó:

A Iudományos Folyóiratkiadó N V . vezérigazgatója ..

J

(A Gyógvszeresz Dokummtáci ás AlbiZottság an vagából J
Flavon-származékok, vagy phenyl-benz-r pyi an

a) az agiykonban lévő különbözőségtől;

b) attól, hogy az antocyanidin oxy-, v. ph en ol

u n antocyanidok

Antocyanidok az aglykon-csoportba tartoznak
Nevük >>anthos<< virág és J>kyanos<< ~ kék ·- görög
szóból származik és jelentésük - kék virágok
Antocyanidok színe csak a házisos közegben kék,
savanyúban, mint az oxysók, piros, gyengén
savanyú v . közömbös közegben - ibolya . A r ózsa
piros színe v. a búzavirág kék színe attól függ,
hogy a cyanidok milyen só alakjában fordulnak elő
benne Megtaláljuk a cyanidokat a gyümölcsben
(meggy, málna, szilva, fekete szőiő, bodzavirag),
gyökérben (retek, cékla) és szárban is. Az antaeyanidok mindig a sejtnedvben vannak oldva és
függetlenek a plasztidáktól. Ha pL az ibolya
antocyanidok koncentrációja nagy, akkor a virág
színe majdnem fekete (mályva) Az antocyanidokon kívül a sejtnedvben a csersavak és fiavon,
glykozidák fordulhatnak elő . Flavon-veg:,:ület lúg
hatására sárgára színeződik, antocyan pedrg kékre,
azért nyers antocyan-kivonat lúg hatására zöldie
vagy kékre változik. A virág és gyümölcsszinek
nagy skálája függ :
l az antocyan festékfajtától és pedig:
*Megjelent a llFarmacja Polska(i 1949 augusztus hó
8 számáhán 293 old

só alakjában fordul-e elő;
L} a glykozidat alkotó cukortol ;
2. a sejtnedvben lévő antocyan festék kon··
centu1ciójától;
3. a sejtnedv kémhatásátal ;
4. a sejtnedvben lévő más festővcgyületektől,
pl. fiavonoktól v. karotintól
Az antocyanidok a sav vagy fennen t hatáscir a
könnyen cukotra és cyanidinra esnek szét Vízben
jól, alkoholban gyengén és aetherben, chlmoformban, benzinben egyáltalán nem oldódnak Azért
az antocyanidok tiszta áiJapotban nehezen áHíthaták elő . Eddig ismeit antocyanidok oxy- v metoxyphenylbenzopyr an származékai, amelyeknél a
pyrangyűrűben lévő oxigén mint négyvcgyértékli
bázisos vegyület viselkedik és a kloridokkal pyroxy
sókat alkot A fiavon és az antocyanidin származé·kok közölt szaros vegyi rokonság áiJ fenn Ha a
fiavonokat nátrium amalgamattal, vagy Mg+
HCJ-al redukáljuk, az antocyanidokat kapjuk
H a az antocyanidokat oxidáljuk H 20 2 -dal, fiavonok keletkeznek, pl a kvercetin a Mg+HCI-laJ
redukálva cyanidint ad

l9ilfsorsn Althenaeum Nyomda NV .. (Fv .. : Soproni Béla)
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Szepesy Angela dr.

Kiadja:

Heusse/H , Ei chenberger K és Kulkami A B.
Adatok a steroidák és szexuállwrmonokról. 165
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