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Izotoniús és izaioniás szemcseppek

( Izotonicke a ioizonicke kolyria.) Siovensky Lekárnik 18. évf 9-10. sz 1949. sz
.
Foglalkozik a szemcseppek izotoniássá tételével. A csehszlovák gyógyszerkönyvek ezen a téren
még sok követelménynek nem felelnek meg. A szemcseppekhez alkálimentes üvegdesztillatorban készített, steril víz használandó, mely az injekciós oldatok minden követelményének meg kell hogy feleljen. Expedialása, úgyszintén alkálimentes üvegben
történjék és olyan cseppentővel ellittva, mely
használat közben is sterilmai ad az oldattal együtt.
A csir.amentesség elérésére természetesen nJindénkor
keményített sziírőpapíron kell szűrni
Hogy a szemcseppek kellemetlen csípését elkerüljük, izotoniássá kell tennünk a könnyel
A könny 98 1~-99 l'Yo vizet O 66-I 7% NaCi-t
és globulin! albumint proleint tartalmaz. A szem
csepp akkor lesz izaioniás a könnyel, ha fagyáspontill. forráspDnl csökkenése azonos A könny f p
csökkenése desztillált vízr é viszonyítva A -'- O 56°.
A következő képlet alapján tudjuk k,számítam,
!rogy mi az a so (pl. NaCl) mcnnyiség, ami szükséges
még a szemcseppbe, hogy azt izotoniássá tegye.
X = 0 .5 -ll, hol X = az anyag gr ammokban,
ll,
(pl NaCI) mely szükséges 100 g szemcseppbe,
hogy azt izotaníássa tegye A, a szemcsepp fp
csökkenése. ll 2 = I %-os oldat fp, csökkenése,
amivel izotoniássá tesszük az oldatot A számolás
egyszerli, ha a 11 1 és .:1 2 -t táblázatban megadjuk.
A Dán IX Gyógyszerkönyv ezt 95 különbözö
anyagra adja meg NaCI-re vonatkoztatva
Ha izotoniás is az oldat, a szemcsepp kémhatása általában savanyú, 3 5-6 O pH-val rendelkez'k PI. alkaloida sók állás közben alkaloida
bázisra és megfelelő savra bomlanak. Tekintettel,
hogy a könnykémhatásra alkalikus 7 2-7 8 pHojú,
ebből az következik, hogy a szem OH ionokat
igyekszik képezni, hogy a szakatlan savat semlegesítse. Ez adja a kellemetlen csípés! Tehát fontos,
a szemcsepp pH beállítása is. A pH korrekció
fontos ezért is, me rt ezáltal előtérbe lép a hatóanyag
nagyobb oldékonysága is (pl. cocain). Esetenként
individuálisan kell pufferolni, melynek tartozéka
az aqua conservans és primér kálium foszfát és
szekunder nátriumfoszfát a pufferelegy
Készítettek két alapoldatot, egy savanyúl
(bórsavval) és egy lúgosat (nátriumkarbonáttal)
s a kettő különböző keverékével 4 65-től 9 O pH-ig

tí

állítható össze a keverék ez arány szerint
Végső eredményképpen levonva, hogy ha a
szemcsepp izotonias a szem aránylag ·könnyen
ltíri a szemcsepp pH eltolódását, és fordítva, ha a.
pH megfelel a könny pH-nak, eltűri, hogy ne legyen
izoj:oniás Pl Az Aqna Borica (3%), mely pH-ja
4 és 5 közölt van, nem okoz fáj d aimat, me rt ha
pH-ban nagy is az eltérés, a könnyel szemben,
.
de csaknem izutonias a könnyel.
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alan:i cíwre jut:ias·súk el:
Gyógyszeripari l(özpont
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Az orosz gyógyszertár aNagy Októberi Szeeialista Forradalom előestéjén a lejtő mélyére került.
Külföldi készitmények eladisi helyévé vált és el
volt árasztva a szintén nagyrészt külföldi eredetű
gyógyszerkülönlegességek tömegével.
1881-ig falun egyáltalán nem voltak gyógyszertár ak Az önkormányzat keletkezése után ez
megkezdi a gyógyszerellátás megszervezését is,
de gyógyszertárai elterjedésének útját állották a
személyjogú patikusok, arra hivatkozva, hogy az
önkormányzat ne nyúljon 1 magántulajdonhoz,
ne rombolja Ie előjogaikat.
1905-ben az európai Oroszországban 34200
lélekre jutott egy gyógyszertár, az ázsiaiban -57 900-ra; mintegy 40.000 helységben egyáltalán
nem voltak patikák A kormányzáságak talvaiban
egy lakos évenkint 7 5 kopek ára gyógyszert
használt el.
A patikák számának mesterséges korlátozása
hivta életre az úgyr:evezett gyógyszerboltokat,
amelyek a tőkésrendszer körülményei közölt a gyógyszertár ak legrosszabb pótlékainak bizonyultak. A
gyógyszerkereskedelem és a gyógyszerek elkészítése
az orvosi vények alap_ián csak titokban, felügyelet
nélkül történt A kereskedelembe így belekerült
gyógyszerész nem vizsgál tovább, nem ellenőrzi
a kezén átmenő áruk minőségét
A nemzetgazdaság fejlődésének agrárjellege
a cári Oroszországban, a külföldi tőke túlsúlya
a nemzetgazdasági beruházásokban, az .alacsony
kereslet, az orosz polgárság erőtlensége, a fejletlen
ipar, főleg a kémiai, az anilin-festék termék
gyártásának teljes hiánya az ősi, monopolisztikus
gyógyszertárrendszerrel karöltve voltak legfőbb
okai, hogy csaknem teljesen hiányzott Oroszország··

ban a gyógyszeripar, többek közölt pl. nem gyár··
tottak bonyolultabb színtetikus készítményeket.
Nincsenek pontos adataink az oroszországi
gyógyszergyártásról és fogyasztásról a fonadaimat
megelőző időkből. lv\egközelítően a fogyasztást
63 3%-ál behozatallal fedezték, ez a szám a szervetlen készítményeket tekintve 882%-ol, a szerveseket 89 3%-ot, a phytokémiai csoportban pedig
(alkaloidák, glykosidák) 100%-ot ért el.
Kémiai gyógyszerkészítményeket az országban
l 3 millió rubel értékben gyártottak a 14 6 milliós
fogyasztással szemben, ez mintegy 9%··ot tesz kL
Oroszország bővelkedett gyógynövényekben : ezeket kiszállitották és feldolgozva ismét behozták .
Jellegzetesek az akkori viszonyokra a következő tények :
A világ legdúsabb arthemisia absinthi (ürörnfű)
lelőhelye esimkent A esimkenti gyár egészen l 915-ig
csak a szantonin technikai feldolgozásával foglalkozott, amelyet Németországba szállítva tovább
tisztítottak A tiszta szantonint azután innen visszahozták Oroszországba, valamint a világ összes
országaiba.
Naftol-olajunkat külföldre szálíították, ahol
szappannal történő kiegészítés útján »Naphtalan«
kenőcsöt készítettek belőle, Ezt a kenőesőt azután
visszahozták Oroszországba
A pompás ánizsolajfeldolgozó kupjanszk-i gyár
kénytelen volt bezárni kapuit, mert nem bírta el
a német cégekkel a versenyt, akik az olajat orosz
exportmagvakból nyerték
A novgorodi ültetvényeken aK lvanov által elő
állított mentaolajnak sokáig nem volt piaca Végül
is lvanovnak sikerült külföldi cégjelzéssel eladni ola-

(Fv.: Soproni Bél&)
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ját, oly feltételek mellett, hogy senkisem tudjon Gyógyszertárak és gyógyszerellátó pontok szánidnak növekedése
• lelőhelyéről
a sztivetséges köztd.rsaságokban
A Pharmakopea nem alkalmazkodott a honi
- - - . - - - \ · y~gysze tárak ' Gyógyszerellátó
nyersanyag és ipar lehetőségeihez, ellenben német
A köztarsaság
j 0
r
;
pontok
forrásokra alapozva, behazatali gyári készitmények
[l9!3]t94ófi947i].913ll940 [ 1947
megnevezése
elterjedését segítette 'elő.
Az első világháború (1914-1918) kitörésekor
' 2354: 5156! 5521 i - l 6643j 7535
RSzFSzR
gyógyszerellátás terén Oroszország minden tekln!.
501 177i 226
398' 634
üzbég.
tetben Nemetországtól függött
· o' ni 79: 431 56
ractzsik ....
A Nagy Októberi Szacialista Forradalom gyökezo: 306[ 364[
308! 351
l(azachsztani
30 i 206 i 211 l
302 141
resen megváltoztatta országunk gyógyszerészetének
Azerbaj dzs an
215' 4071 415
76!
5
Gruzin
jellegél és irányát A Szavjetunió nemzetgazdas.ágá63'
68
26' 47
7
örmény
nak szacalista átszervezése kedvező körülményeket
15
69\
711
. 38[
20
Turkmén ...
teremtett a gyógyszeripar kifejlődésére
1067 2449; 2979•
: 53601 7298
Ukrán SzSzR
76, 6091 4 73[
465 '758
A gyógyszertár a szovjet egészségvédelmi
Bjelorussz SzSzR
3i
59
82j
98 128
Kirgiz ...
rendszer szerves részévé vált és működésében
5, 341 26'
z:
3
l(arél-finn
visszatükrözi a szovjet orvostudomány alapeszméit
931 130'1 871 ·- . 53i 300
Moldav
A forradalom előtt a gyógyszertárak a váro63 332. 242,
- l 28
Lett
sokba és a sűrűn lakott helyekre voltak összevonva,
"186, 451[ ~88j
- l 18
Litván
48' 219, r84.
-16
Észt
itt is mindig a központban Péterváron a forradalom előtt a · Nyevszkij Proszpekten 10 patika volt A kisebb helységekben, falukban, tett gyógyszereket több, mint félmillió esetben
a város szélein nem volt racionális a gyógy.. ellenőrizték minőségileg és 9000 esetben mennyiszerellátás, itt általában a kuruzslók és vén- ségileg is. A munka minősége állandóan javul.
A gyógyszertár akújjaszervezése tevékenységük
asszonyok segítségét vették igénybe Az Októberi Szacialista Forr adaimat követően megkezdődik minden oldalát érintette A forradalom előtti
a patikák létesítése a vár osok szélén, az új tele· személyjogú patikák jellegzetes berendezéssel és felpüléseken és falun. Moszkvában az utóbbi évek- szereléssel rendelkezték Az elülső helyiség rendben megnyílt 50 gyógyszertár közül 32-t a külső szetint tükrökkel voi t !felszerelve, élénken kifestve
és aranyozva ; a technikai mellékhelyiségek az
részekre telepítettek, ahol eddig nem volt patika
A falusi gyógyszertárak száma jelenleg jelentősen esetek többségében hem voltak alkalmasak a
felülmúlja a városiakét, amit az l
táblázat munkára és nem biztosították a dolgozók számára
az elengedhetetlen egészségügyi környezetet Az
szemiéitet
összes
helyiségek falait plafonig üvegcsékkel telt
"
1 tdblázat
polcok fedték, amelyeknek csak kis része volt
Gyógyszertárak száma
szükséges a napi munkához, a többi pedig, esetleg
É v
l vidéken
évek óta érintetlenül, kizárólag csak reklámcélokat
városokban
-·------~-·--·!.--szolgált. A szavjet gyógyszertárban ezzel szemben
2633
2047
1917
nagy
figyelmet
szentelnek a munkahelyek
4210
[
6669
1947
célszerű és észszerű berendezésének és felszerelésé·
nek. Ezzel a munkával foglalkozik a GyógyszertárA szovjet hatalom nemzetiségi politikájával ügy! Intézet és a központi gyógyszertárvezetőségek
teljes összhangban történt meg a gyógyszer~ mellett működő egyéb tudományos-kutaló intéellátás megszervezése a nemzetiségi köztársaságok· zetek
ban. Rendkívül szembeszőkö a gyógyszerellátó
A szavjet gyógyszertárak és a tőkés országok
intézmények számának ugrásszerű emelkedése (2
személyjogú gyógyszertárai közötti különbségek
táblázat).
közül a leglényegesebb az előbbinek tevékeny részt ..
A kibocsátott gyógyszerek megkívánt minő vétele az egészségügyi felvilágosító propagandában.
ségének ellenőrzése céljából laboratórium-hálózatot A személyjogú gyógyszertár a magánorvossal karszerveztünk meg.. Egyetlen készítmény, még az öltve irányította és terjesztette a hiedelmet egyes
állami gyárak készítményei sem kerülnek forga- gyógyszerekről, gyógymódokról és csodatévő füveklomba vegyelemzés nélkül. A Szovjetúnióban !941- rőL A szavjet gyógyszertárból ez végleg ki van
ben !422 ellenőrző laboratórium működött évente irtva. Sőt a gyógyszertár aktive küzd a kuruzslás
.
'
rumtegy
500 . 000 ana!izist végeztek
ellen, propagálja az egészségügyi tudást szóbelileg
Tökéletesen eredeti, sehol nem honos eljárás és szemiéitető módon. kiá!lításokkal, plakátokkal,
a Szovjetúnióban bevezetett gyógyszertáron belüli röpcédulákkal
·
kémiai ellenőrzés és a gyógyszertárakban elkészíGyógyszeripar
létesült.
új gyárak épültek
tett gyógyszerek utólagos kontrollja. A gyógyszerés háziszerek
A
régi
gyárakban
galenikumok
tárvezetőségi laboratóriumok időnkint ellenőrzik
az elkészí~ett és átadásra kész gyógyszereket, gyártása mellett megkezdték a bonyolult kémiai
hogy megallapítsák az elkészítés pontosságát és vegyületek gyártását Feltárták a honi nyersanyagaz orvos receptjével -való tökéletes megegyezést. bázisokat (jód, bróm, stb ..). Sok galenikum-gyár
E tevékenységük még a háború idején sem épült Állandóan új és új tudományos-kutaló
szünetelt. Moszkvában \943·· ban a receptre készí· intézmények létesülnek
-----.--,---~-:-·
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Éljen május 1, a békéért, az imperialista háborús gyujtogatók ellen küzdő népek, a dolgozók százmillióinak harcos
sereg!'lzemléje !
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Gyógyszer-vegyész káderek nőttek fel, akiknek munkája felszabadította a Szovje:túniót a külföldi segítségtől a legszükségesebb, életfontosságú
szintetikus gyógyszerek előállítása terén Saját
iparunkban előállított bonyolult kémiai készitmények száma százakra megy.
Mindez ahhoz vezetett, hogy jelenleg elértük
a legfejlettebb iparral rendelkező országok szín ..
vonalát
A gyógyszeripar termelőképessége állandóan
növekszik Igy l 924-hez viszonyítva az l 941-es
termelés tizenhatszorosa volt az előbbinek, a narkózis-·éter gyártása 20-szorosára ugrott, a szalicilátoké a 15-szörösére
1913-ban a jódbehozatal 4 rnillió aranyruheit
ernésztett fel, a kininbehozatal 2·6 millió rubeibe
került Ma már megszűnt a jódirupor t, a kinint pedig
saját termelésri készítményekkel helyettesítik

1

J. tdbldzat
Fontosabb gyógyszerkészitmények gylirtásdnak elsajálitdsa a
Szovjelúnióban

____ ____

A gyógyszer megnevezése
·-·-----------'"
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Phenacetin
Antipyrin
Veronal
Novokain
Salvarsan
Ri van ol
Atobrin (akrichin) ..
Prontosil (vörös strep··
tocid)
Sulfidin
Sulphanylamid
(fehér streptocid)
Sulphazol
Penicillin

A felfedezés A gyártás
éve
megkez,dcsének cve

--------·-------

!887
1883
1904
!905
1910
!921
!932

--------!928
1930
1930
!932
!924
!932
!936

!936
1937

1936
!937

!937
1938
!942

!937
!938
1942

A szovjet egészségvédelem szocialista jellege
folytán a mi gyógyszerellátásunk elvben különbözik a tőkés országok gyógyszerellátásátóL Ahol
a felfedezéseket és a gyártást kizárólag egyes
személyek, vagy cégek kereskedelmi érdekei ösztökélik, minden új gyógyszer megjelenése a konkurrencia fellángolását, alaptalan ígérgetés! és
felesleges dicshimnuszokat hív életre Ennek az
eredménye az is, hogy az azonos összetételú készitmények hatalmas mennyiségben kerülnek a piacra
a legkülönfélébb elnevezések alatt. Külföldi katalógusok adatai szerint a szabadalmazott elnevezésri
gyógyszerkészitmények száma 50-60 OOO körül
mozog. Mindez nincs is csalás nélkül. Chase, amerikai
gazdasági szakértő közlése szerint az elhájasodás
Kezelésére reklámozott kapszulákba tudatosan bél!6*

4 tdbldzat

A gyógyszerbelwzatal és a belföldi gyártlis viszonya (a szdzaltkok
a fogyasztdsra vonatkoznak).

Behozatal

l

B~lföldi

gyártás

__ ~~--, 1913 ÍI947.f1913fl947
Kémiai gyógyszerké~~it~é-1---l~-~---~.. -nyek
.. .
Ezek között :
Kristályos jód
Camphora
Morphin . . . .. . . .. .,

Bismutum subnitricum
Aspirin
Novokain

j'

!

90

l

100 j
100 .
100 i

100
100
100

j

!

!O

il

99

!

100
100

:

.

100

100
100
100

'

féregpetéket helyeztek A paciensek valóban Iesoványodtak bélférgekkel megfertőzve.'
A Szovjetlinióban az ilyen fogásokat véglegesen
kiküszöbölték
Az azelőtti kaosz és a tőkés önkény helyett
szigorú terv szerint történik a gyógyszerkatalógus
kiegészítése Az Orvosi Tanácstól azelőtt vallott
elv helyét, --amely szerint minden >>nem ártalmas•
szert engedélyeztek, az az elv foglalta el, hogy
csak azt szabad engedélyezni, ami >>feltétlenül
hasznos<< A szabadalmazott készitmények ezreiből
csak egyesek maradtak meg.
Nincsen szükségünk arra, hogy egyszerre többszáz módosítást bocsássunk ki és megvárjuk, mlg
a legjobbak önmaguktól kiVálnak Megvan a lehetőségünk rá, hogy minden készítményt tervszerűen
kipróbáljunk és ellenőrizzünk, mielőtt tömeghasználatra engedélyezzük. Megszüntettük a lelkiismeretlen orvosi reklámot, széles körben folytatjuk a kuruzslás elleni harcot
Az alkaloidák kutatásában a Szovjetúnió
az első helyen áll a világon. Először itt szervezték
meg és sajátitották el egyes gyógynövények termesztését, amilyenek például a belladonna, valeriána,
kamilla, kasszia, kámforfa, kókacserje, tengeri·
hagyma, gyűszűvirág, rebarbara, aloe, kínafa,
zsálya stb .
A hatalmas teremtő munkát megakasztotta
a német tasiszták támadása országunk ellen
Gyógyszergyárainkat részben lerombolták, részben
leszetelve keletre ürítettük ki ezeket A gyógyszertárak és gyógyszerraktárak óriási tömegét
rombolták le és rabolták ki barbár módon Hazánk
azonban gyorsan erőre kapott és kezdte rendbe·
hozni szélrombolt nemzetgazdaságát A kiürített
gyárak a hátországban, az új helyükön ismét
munkába fogtak, a régi gyárakban új mühelyek
1 Sieward Chase · Tragegyija rasztocsityelnosztyi, Gosztyechizdat 35, 1928
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nyíltak meg, a tanintézmények újból megkezdték
munkájukat az új helyükön
A gyógyszerügyi vezetők lankadatlan energiával látták el gyógyszertárakkal a kiürítési kórházakat A legjobb gyógyszerészkádereket és felszerelést küldték oda . Ezeket a kórházakat soron
kívül és hiánytalanul látták el orvosi személy·
zetteL A kórházi gyógyszertárak számára az egész
háború ideje alatt biztositva volt a lankadatlan
vezetés és mindennemű segítség.
A gyárak áttelepítése, szállítási és nyersanyag·
nehézségek zavart okoztak az orvosi ellátásban is
és a gyógyszertárhálózatnak új feladatot kellett
magáravállalnia a kémikáliák és az orvosi felszerelés
gyártása terén . Szükségesnek mutatkozott a helyi
gyártás megszervezése, fel kellett használni a helyi
gyárak hulladékait és félkészítményeit gyógyszerek
és orvosi felszerelési tárgyak előállítására, fertőt
lenítő szerek és anyagok pótszereit kellett megtalálni és rendszeresíteni. Technikai útbaigazítást
kaptak, hogy Jwgyan kell az egyik felszerelési
tárgya! a n ,á, kkal helyettesíteni, hogy kell egyes
technologiai fclyamatokat végrehajtani, vagy másikkal pótolni.
A termelőintézmények egyre szaporodtak
Az RSzFSzR gyógyszertárhálózatának galenikum
labor atóriumai : !942-ben 25, !943-ban 5 7, !944-ben
60, 1945-ben pedig 80.
A háborús években rendkívül megerősödött
a gyógyszertárak, különösen a vidéki gyógyszertárak kulturális felvilágosító szerepe. A gyógy·
szerészek kivették a részüket az egészségügyi
megelőző és járványellenes munkából a hátországban és a fronton is A kolhozok földjeit gyógyszertári málhakocsik látogatták meg, amelyek személyzete gyógyszerek és megelőző szerek terjesztésével
egyidőben egészségügyi felvilágosító beszédeket
tartott
A háború alatt sok készítményt ismét használatba bocsájtottunk A VN ICh FI a háború alatt
sok új termelési eljárást dolgozott ki.
!942 és 1943 folyamán rendkívül súlyos
viszonyok közepette mintegy 300 készítményt
gyártottak újból. A szulfamidkészítmények (strep·
tocid, sulfidin, sulphazol), a novokain, a chlor·
aethyl, a narkozis-aether és a háborús időkben oly
égetően szükséges egyéb gyógyszerele
gyártása
jelentősen felülmúlta a háborúelőtti
szinvonalat
Igy például a háborúelőtti évekkel összehasonlítva azaethergyártás 155%-ot, a novokain 120%-ot
a éhloraethyl 226%-ot, a strepticid 166%-ot, a bizmut-készitmények 280%-ot, szulfidin és szulfazol
gyártás pedig 180%-ot ért el
A háborús években a szövetséges köztársaságokban is vállalatok Jétesültek, amelyek a galenikus
készitmények mellett kémiai gyógyszerkészítmé··
nyeket is gyár t ottak.
A patikahálózat dolgozóinak kezdeményező··
képessége és lelkesedése megmutatkozott a vadonnövő gyógynövények gyüjtése terén. A gyógyszertár igazgatás kezdeményezésére a gyógyítás gyakorlatába új, eddig még nem alkalmazott növényfajták kerültek be.. Ilyenek példáu! a kígyófű,
az égerfa termése, stb.

A békés, teremtő munka új fellendülésének
és a felépítés megindulása folytán új
nyírt a gyógyszeripar fejlődése és a lakosság jobb gyógyszerellátása terén
Az ötéves tervről szóló törvény leszögezi:
"fokozni kell a gyógyszergyártást, orvosi eszköz. és
felszereléskészítést, J950-ben egészen !200 millió
rubel értékig, illetve 85%-kal, 1940-nel összehasonlítva. Meg kell szervezni a kiváló minőségű, modern
orvosi műszerek gyártását, valamint a már ellenőrzött modern, tij gyógyszerekét is . «
A fasiszta barbároktól lerombolt 4600 gyógyszertár közül !946 végén már több, mint 3400-at
helyreállítottunk A háborúelőtti patikahálózat
teljes helyreállításamellett a patikák számát növeini
ke!! a háborúelötti~ számhoz viszonyítva városokban !6 2%-kal, vidéken pedig 28 8%-kal.
13.864 gyógyszerellátó pontból !944 végére
csak 8519 maradt. 1946-ban ezeknek hálózata már
számszerűen is megnaladta a háborúelőtti szintet
s elérte a J J.409-es számot.
Mielőtt a szovjet gyógyszerügy vívmányait
és eredményeit felsorolnók, körvonalaznunk kell
minden elvi újdonságot, amit a szavjet gyógyszerügynek az egészségvédelem szacialista átszervezése
nyujtott, ami élesen megkülönbözteti a külföld
országainak gyógyszerügyétől, ami a gyógyszerügy
világtörténelmében tökéletesen új fejezetet nyit meg.
Ezeket az újdonságokat a következő, alapvető
meghatározásokkal sorolhatjuk fel.
l A gyógyszertan megszilárdult, mint önálló
tudomány, saját, különleges feladataival.
IL A gyógyszertárak szerves részeivé váltak
az egészségvédelem állami szervezetének.
J J l. A gyógyszertárak elhelyezésének új rendszere következtében a gyógyszerellátás kiterjedtebbé és mindenki számár'a hozzáfér hetövé vált
IV. A berendezés és felszerelés teljes átszervezése és a munkahelyek elvileg új megszervezése
következtében a leghigiénikusabb munkaviszonyt
teremtettük meg.
V. A gyógyszerkatalógus határozott megtisztításával, a lelkiismeretlen hírverés-reklám és a szinonimák kiküszöbölésével gyógyszerválasztékunk tudományosan megalapozoltá és az egészségvédelem lényeges feladataira megfelelővé vált.
VI. A kész gyógyszerek utólagos vegyelemzési
rendszerének bevezetése óta biztositva van a gyógy0
szert.árak termelésének magas minősége .
V Il. A gyógyszertár és a gyógyszertári dolgo··
zók az egészségügyi tudás és az egészségügyi
rendszabályok terjesztőivé váltak a lakosság széles
tömegei között
Ezek hát a szavjet gyógyszerügy alapvető
s elvileg új vonásai Nem kevésbbé kiválóak és
kézzelfoghatóak a gyógyszerügy gazdasági vívmányai, ha összehasonlítjuk a forradalomelőtti Oroszországban ur alko dó állapotokkaL
új és nagyteljesítményű gyógyszeripar létesült, amely ellátja az országot a gyógyszerek
és megelőzőszerek összes fajtáival Folyik a gyógy··
növénytermelés, folyamatban van egyéb földrajzi
övezetek növényeinek meghonosítása,
időszaka
lehetőség

A GYÓGYSZERtSZ

- -------·-·----·---~-~~~----:;--·-·-·--------

A gyógyszertár ak hálózata évről-évre növekszik. Az utóbbi 30 év alatt megszervezett gyógyszertárak száma másfélszer nagyobb az ezt
megelőző 200 év alatt a forradalomelőtti Oroszországban létesített patikák számánál
A káderek kiképzése is új szempontok szerint
történik új főiskolák, iskolák Jétesültek, tij tanfolyamhálózatot építettünk ki Megszerveztük a

gyógyszertani tudományok doktorának és kandidátusának tudományos fokozatait
Tudományos-kutaló intézetek hálózatát létesítettük. ·
Mindez nem volt, de most megvan . A Nagy
Októberi Szacialista Forradalom óta eltelt 30 év
leforgása alatt gyökeresen megváltozr'
széles
arcvonalon fejlődött fel országui]k g) ,, szerügye.
Forditotta: Arató Károly dr.

A Salsola subaphylla C. A. M. var.
arenaria Drob. alkaloidájának vizsgálata
(Megjelent a Szovjetúnió Tudományos
1949. LXV II. köt. 3. számában)

Akadémiájának Beszámolója

Ir ták: Rjabinyin A A. és Ilyina E.. !VI
Közép-Ázsia homoksivatagjaiban honos >>Csagon« (Salsola subaphylla C. A M var arenaria
Drob.) kb. 2 m magas cserje
Alkaloidát a növényben először Orechov A P
talált, Ilyin M. M. vizsgálatai szerint azonban a
növénynek csak homoktalajon termő alakjai tartalmaznak alkaloidákat
A Salsola Richter i alkaloidaihoz- a szaiszoJin
és a szalszolidinhez - hasonló, fiziológiailag aktív
anyagok után kutatva, megvizsgáltuk a Karakumban május végén gyüjtött Salsola subaphyllának
zöld részeit, de ezekben betainon kívül semmiféle
organikus bázist nem találtunk Szárából és ágaiból azonban a betain mellett O 08'7%-nyi mennyi. ( ségben egy új alkaloidát izoláltunk és azt "subaphyllin<<-nek neveztük el.
Az alkaloida bruttó képlete C"H 20 N2 0,. Külalakját illetőleg átlátszó, de tárolás alatt hamar
megsárguló tűk, melyeknek határozott olvadáspontját megállapítani nem lehet A Jegtöbb szerves
oldószerben nem, vagy csak igen nehezen oldódik,
szeszben és fonó vízben azonban feloldódik Monopikrátja nagy, vörös tükben vagy sárga prizmák-.
ban kristályosodik. Mindkét kristályalak 218 5°-on
bomlással olvad Melí:gítéssel vagy szárítással a
vörös módosulat sárgára alakul. A szubafillin klórhidrát ja sárgás tűkben kristályosodik, az aprókristályú monohidrátjának olvadáspontja széles
határok között mozog
Az alkaloida egy metoxi-csoportot tartalmaz
és Adams Szerint hidrálva l molekula hidrogén!
. köt meg . A dihidroszubafillin monopikrátja sárga
tük alakjában kristályosodik, olvadáspontja !74 6-1750; klórhidrátja elágazó tűalakú és 139-'-140°-on
olvad.
A szubafillin egysavas bázis, ebbŐl azt lehet
következtetni, hogy egyik nitrogénatomja nem
rendelkezik bázisos tulajdonságokkaL Vizes oldata
a permanganátot hidegen elszínteleníti és ezáltal
az oxidációs termék erősen vanillinszagú lesz.
Nátriumhidroxid-oldattal melegítve a szubafillin elbomlik A hidrolízis terméke szintén va·
16

nillinszagú. Kísérleteink folyamán 4-oxi-3-metoxifahéjsavat (ferulasavat) C10 H 10 0 4 és putreszcint
C,H 12 N 2 sikerült elkülönítenünk Ha a két bruttó
képietet összeadjuk és belőle egy molekula vizet
kivonunk, megkapjuk a szubafillin bruttó képletét
Ebből azt következtethetjük, hogy az alábbi szer·
keze ti képlet, amely egy m olekula ferulasavnak
a puheszcin amidjához való kapcsolásával létesült,
a l~gnagyobb valószínúséggel a' szubafillin szer-·
kezeti képletének tekinthető
CH=CH-C-NH-CH 2-.CH .. -CH -CH -NH 2
i'

l

/'-.

o

l l
·~/-OCH,
l

OH
A fenti képietet bizonyítják az elementáris
analízis adatai, a hidrálás és a hidrolízises hasítás
eredményei, továbbá az a megállapítás, hogy a
szubafillin nitrogénjeinek egyike . nem bázisos tulajdonságú. Ilyen vegyület oxidálásánál és hidrolízisénél a vanillinképződés teljesen lehetséges
A fahéjsav hidralitikus hasadását benzaldehydre
és ecetsavra Semjalcin M.. M.. és Redilcin I A
figyelték meg. Az említett szerzők által végzett
hidrolízis erélyes feltételek mellett (20%-os KOH,
190-200°) lassan folyt le Ami kísérleteink folyamán úgylátszik csak nyomokban keletkezett vanil·
Jin, mert csak a szagáról ismerhettük fel.
Reméljük, hogy a szubafillin szerkezetének
képletét végső fokon a szintézis fogja eldönteni

Kisérleti rész.
J A bázisok ellclilönltése. 12 9 kg felaprított
növényi ágat és törzset szesszel teljesen kivontunk
A kivonatról vákuumban Jedesztilláltuk a szeszt
és a megmaradt vizes oldatból a gyantás részt el··
távolítottuk A csapadékot kevés szeszben feloldottuk és vízzel kiCsaptuk, megismételve ezt a műve-
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!etet mindaddig, amíg ;;lZ alkaloidák teljesen kivonódtak A vizes kivonatokat egyesítettük és
vákuumban bepárologtatva a szesztől teljesen
mentesítettük.
A bázisok vizes oldatához apránként gondosan elporított, száraz pikrinsavat adtunk A kivált kristályos csapadék első frakciói főleg szubafillin-pikrátnak bizonyultak A szubafillin kiválása
után csaknem tiszta betain-pikrát kristályosodott
ki 50%-os szeszből többízben átkristályosítva a
szubafillin-pikrát kitermelése 20 9 g volt
2 A betain identifikálása Betain-scikat a
pikrátból megsavanyított szeszben való bldással,
az oldatból éterrel való kicsapással és átkristályosítással nyertünk. A betain-sók olvadáspontjait
vizsgálva a következő eredményekhez jutottunk :
pikrát !84 5° (az irodalomban !84°), klórhidrát
bomlással 229 5° (az irodalomban bomlással 227-2280), brómhidrát bomlással 218° (az irodalomban
-bomlással 225-233°).
Az általunk először előállított biszulfát olvadáspontja bomlással 1435°, a szulfáté bomlással 236°
A betain-pikrat elementáris analízisének eredményei a következők :
C H 1 N0 2 C6H 3N 3 0 7
0
Talált
: C 3800, 3803; H 419, 401; N 1609
0
SzámitottSo: C 38 15;
H 405;
N 16 19

A H 2SO, meghatározása szulfátban súlyanalitikai módszerrel történt :
C H n N0 2 H~SO;;
Talá.lt
~ 0 :H 2 SO~

Szám tott%: H S0 4

--~-------.~----·-·---

----------'"-~~-

4501,
45 58

4510

3. A szuoafillin elifállitása és analízise 2 g
szubafillin-pikrátot 98°-os szeszben rnelegítéssel
oldottunk, majd a pikrinsavat egyenértéknyi szeszes káliumhidroxid-oldattal kicsaptuk A szüredéket vákuumban kiszárítottuk, a maradékot pedig
forró vízből többször átkristályosítottuk A szubafillin kitermelése O 51 g. A bázistól felszabadított
pikrinsav identikus volt a . kiinduló anyaggal A
vákuumban P 2 0 5 felett kiszárított szubafillin rendkívül higroszkópos Analízise a következő :
C 4 H 0N 0 3
Talált
%: C 63 66, 63 36; H 7 44, 7 56· N 10 47 10 40
Számított0 /0: C 63 64;
H 7 57;
' N 10 61;
Ekviv suly : 267
Mol suly :
264

Az ekvivalens súlyt brómfenolkék jelzőt használva O l n H 2SO,-el való titrálással állapítottuk
meg
4. A szubafillin sótnak előállitása es analizise

A szubafillin klórhidrátját és jódhidrátját a 2
pontban leírt módon állítottuk elő. jódhidrátjában a Hj-t eziistsó alakjában kicsapva határoztuk
meg.

C H,N,O, HJ
0
Talált
0 : H J 32 94
Számitott 0 0 : H) 32·66 -

A szubafillin-pikrát analízise a következő
ered-ményeket adta:

l 74

ny

Írta: Kedvessy György dr . egyet. m . tanár

A mctoxi-csoportot Zeisei szerint határoztuk

meg

A dihidroszubafillin sótnak előállitása es
analizise A szubafillin klórhidrátjának abszolút
alkoholban való hidrálásával Adams szerir\t a
dihidro-bázis kimhidrátját nyertük. Ennek a sónak egy részét pikfáttá alakítottuk át. A dihidroszubafillin-pikrát elementáris analízisének
adatai a következők :
5

C 4H~zN _0~ C6H3N30,

raiált
0, 0 :·c 4-s 46;
Számított 0 0 : C 48 48;

H 5 18
H 505

6. A szubafillin hidralitikus hasitása 2 g szubafillin-pikrátot a 3. pontban leírt módon elválasztottunk a pikrinsavtól, 10 ml 30%-os KOI-l-ban
oldottuk, 5 órán át fon alt uk, majd gőzzel ledesztilláltuk az illó-bázist.
A kondenzátumot
pikrinsavval semlegesítettiik és bepárologtattuk
Vízből való atkristályosítás után O 69 g putreszcinpikrátot nyertünk
A hidrolizátumot, sosavval megsavanyítottuk
és éterrel kivontuk Az éteres kivonatból a gyantás
anyagok tökéletes eltávolítása után O22 g fer ulasav at nyertünk, ennek olvadáspontja 169-170°
volt (az irodalomban 169-!700).
7. A ferulasav analizise és identifikálása
C 0 H 0 0,
0
Talált
: C 6218
0
Számított% : C6 l 85

H 5 30
H 5 15

Előállítottuk acetilszármazékat is, ennek olvadáspontja 19'7-198° (az irodalOJÚban 1961970).

8. A putreszcin analizise és identifikálása. ".

dipikrát analízisénél a
jutottunk :

következő

eredményekhez

C,H ,N,(C H, N ,O;),
Talált
So: C 35 01; H 3 35: N 20 56, 20 51
Számított~; : C 35 \7; H 3 30: N 20 51
Az általunk előallított származékok olvádáspontjai a következők: dipikrát elbomlással 257-

2580 (az irodalomban elbomlással 260°), dipikro-·
lonát elbomlással 265° (az irodalombanelbomlással
263°), dibenzoil-származék 1776° (az irodalomban 177°) Szárazdesztillációs termékei fenyő
forgáccsal a putreszcinre jellemző pinol-reakciót
adták (pirrolidin keletkezés)
fordította: Ligeti Vrktor

dicsőségejsl

____ ~---·_ _
. _:.__

( Közle;~ény a budapes~i Egyetemi Gyógyszereszeli Intézetből
Igazgoto Mozsonyr Sandor dr egyet .
1. tanár)

C,4H2oN20:; C6 H_ N:/\
Talált
~o: C 48 27. 48 32; H 4 74, 4 79; N \3 90; CH,O 6 61
Számitott 0 0 : C 48 68;
H 4 67;
N !417; CH,O 6 29

. Tes 1 véri üdvözlet a hazánkat felszabadító
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A VIli. Szovjet Gyóoyszerkönyv
néhány alkaloida-m~ghatározási eljárásról

.
Arnióta a. dókumen!ációs szervezet révén megrsmerke.dhettunk az Ujabb szavjet szakirodalom'!'al, !aljuk,. hog:,: a Szavjetunió tudományos
elete me..nn:,:r;e feJlett és a szavjet tudomány
valaban ele~]aro. _Yonatkozrk ez a megállapítás az
orvostudornanyr kozlemenyekre az analitikai tárovú
cik~ekre, de természetesen ~zokra is, amely~k
krfeJezett~n. az eitnelell es a gyakorlati ayógyszerészet korebal valok
n.
Tévesen ~z?kták monpani, hogy a szavjet
tudomany krzarolag a gyakorlati életet szolgalja
Amtkor olvassuk a >1Doklagy1 Akagyémii Nauk
Sz Sz Sz R «vagy a gyógyszerészeti közleménveket
tat t almazo >)Medicii:szkaja Pmmislyenost<< címtí
szaklapok dolg?zatart, pontosan megállapíthatjuk,
hogy_ ezek kozott szamos rgen magas színvonalu
trsztan elméleti tárgyú közJemény is van.
'
A_ szavjet szacialista ürdomilny és tudós a nép
.
erdekeben dolgo::rk Terrneszetes, hogy elsősorban
a gyakorlat, a nundennapi élet és a termelés kérdéseit igyeks~ik megoldani, a meglévő rnódszereket
akarJ~ Javrtam, de ugyanakkor elengedhetetlenül
szukseges, hogy olyan gyakor lati szakmában is,
mrnt a_gyogyszerészet, kellő módon érvényesüljön
az elmelet H?gy ez az elv mennyire valósul meg
a Szovjetumoban, arrol Szac/riiJOV D. docens
»A ?.Yógy~zerészképzés reformja a Szovjetunióban«
c k~zleme~ye t~mr.skodik, amely »A Gyógyszer ész«
ez evr elso szamaban Jelent meg Krm Ferem
fordításában.
A gyakorlathoz tehát szarosan hozzátartozik
~z elmélet is. Azt viszont nem . lehet előre megallaprtam, hogy valamely elméleti megallapítás
va~y tudományos megismerés mikor lesz gyakorlatllag hasznosítható Nyilván ez a magyarázata
annak, hogy a szavjet szakirodalomban mai
szemm~l nézv~.' tisz!an elméleti je!iegű, m~gasan
tudom~nyos kozlemenyeket is talaJunk A szavjet
tudomany nem volna dialektikus, ha mereven
trsztan olyan targykör ű kutatásokkal foo·Jalkoma
amelyek mai tudásunk alapjan csak gyakorlatilag
hasznosrthatok, mert ezzel elvágná a további
fejlődés útját és lehetőségeit
·
. A \III L, s_zovjet gyógyszerkönyv gyogyszervrzsgalatr elJarasar az elméleti tudományos ismcretek gyakorlatr alkalmazasai Ha összehasonlítjuk
a . _mödszereket a IV magyar gyógyszerkönyv
elJ~rasarval: megállapíthatjuk, hogy a szavjet
gyogyszerkonyv a gyógyszerel< vizsgálata terén is
lényegesen _haladottabb, rnint a jelenlegi magyar
gyogyszerkonyv
.
AV lll. ~zovjet gyogyszerkönyv a gyakorlati
elet. kovetelmenyerhez alkalmazkodik A Szovjetunro gyógyszertáraiban folyó gyógyszervizsgalati
.l
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tevé~enységről Korenblatt G. D. »A Szavjet gyógyszereszet szervezeti felépítése<< c. könyvében ~
a;nely Ligeti Viktor fordításában sorozatos folytatasban jelenik meg e szaklapban --. azt olvastuk
h~gy a szavjet gyógyszertárakban rendszerese~
v~~~~nek gyógyszerellenőrző vizsgálatokat. A kérnik~lra'':
kon~.en!rátumok, félkészítmények, stb
kernrar ell~norzese a, _gyógyszer tar akban éppen
olyan "?onaos~n tortemk, mrnt egyéb _ellenőrző
l~oor ~conu.mban A recep.tur.~ alap~nyagainak vizsgala ta~ krvul_ az ellenorzo tevekenység körébe
tartoZlK a. venyszenileg elkészített gyógyszer ek
vrzs~aiata ~s, amely fóleg rninőlegesen történik
A m:ndcn re~~letre kiterjedő vizsgalat természetesen
nem_ k?te!ezo, .csak abban az esetben, ha gyanú
n~en~l re~, a gyogysz.er minőségét, fe!llasználhatóságat liletoen A gy?gyszerek ellenörző vizsgálatát
krs~bb gy?gyszertarban az ellenőr
véf'7i, olyan
gyogysze~·~arban pedig, melynek re(
galma
megh~ladJa a. napi 400 db-ot, kiilön
:;yszerész
analltrkus mukodrk
. Ezek ~z irányelvek érvényesiilnek a szavjet
gyogysz..erkonyvben rs. A gyógyszerkönyv a gyoo-v~z:rek es gyóg,Ykészítmények vizsgálatát az egY-és
ieJezetekben _reszletesen leírja azzal a céllal, hogy
~zukseg esden az ellenőrző vizsgáló rendelkezésére
a!! Jon a modszer Az alkalmazott eljárások olyanok,
hogy a gyogyszertár laboratóriumában annak
fels~creléséyel, kelló szaktudással és gy;korlattal
elvegezhetok A tudomány fejlődésével természeteseu lepest kell tartam a gyógyszerkönyvnek is
A szov1et gyógyszer könyv itt is példát mutat,
amcnnyrben az egyes eljárásokat - ahol sziikséges -· a gyógyszertári laboratórium részére
leegyszcrúsíti s így a gyógyszerész gyakorlati céljának n!~gfelelő pontosság&al, de költséges vagy nem
hozzarerlreto eszkozok nelkiil is elvégezhetők azok
Igy pl tudjuk hogy a kolorimetriás vizsgálatok
ma n1ar nem nélkülözhetők az analilikában s így
a gyogyszervrzsgalatban sem, egyrészt mert kevés
anyaggal is, tehát takarékosan is elvéaezhetők
másrészt, gyakran jellemzó voltuk teszi azokat
fontosakká. Koloriméter beszerzése azonban a
gyógyszertár részére nem tehető kötelezővé A tudományos sziikségesség és a gyakorlati élet lehető
sége ~özött felmerülő problémát a szavjet gyógyszerkonyv ugy oldotta meg, hogy a kolorimetriás
vizsgálatot - mint alább látni fogjuk - kémcső
sorozatban, megfelelő ismert koncentráciojú oldat·
tal való összehasonlítással végezteti
.. A következőkben a VIII szavjet gyögyszerk?nyvben .az_ alkaloidák meghatározására szolgáló
nehany e!Jarast rsrnertetek E kiragadott esetek
példaul szoigá,Inak a szavjet gyógyszerkönyv ,kvantrtatrv analrtrKar modszererre vonatkozólag

l 7ll

A GYÓGYSZERÉSZ
-----------~----------------~---------·-------

---------------------

--------Egyszerű és mégis célszení eljárás szerepel

a "Solutio strychnini ni tri ci O l% in am p u !liS<< c
fejezetben a sztrichninnitrát kvantitativ meghatározására A szovjet gyógyszerkönyvi készítmény
literenként l g sztrichnin_nitrátot és 10 ml O l n
sósavat tartalmaz (A megengedett határértékek
ml-ként O 00095-0 00105 g.)
A mennyileges vizsgálathoz l O ml oldatot kell
Jemérni s metilvörös'oldat indikálása mellett O Ol
n nátronhíggal titráljuk az oldatot a sárgaszín megjelenéséig A titráláshoz legfeljebb 24 ml O Ol n
nátronlúg fogyjon el
Ezután a semlegesített oldathoz 5 ml semleges
szeszt és 5 ml kloroformot adunk, majd állandó
rázogatás közben O 05 n nátronlúggal fenolftaleinindikátor! alkalmazva megtitráljuk l ml O 05 n
nátronlúg O 01987 g sztrichinnitrátnak felel meg.
A sósav szükséges az injekciós oldathoz, hogy
az tartós legyen Az így elöállított, sósavra vonatkoztatva 0·001 n oldat, melynek hidroo-értkitevője kb 35 pH (3 0-3 7 pH a szovjet gyÓgyszerkönyv adatai szerint) biztosítja azt, hogy az
alkaloida só hosszabb ideig tartó tárolás, valamint
a sterilezéskor alkalmazott hő hatására sem bomlik
hanem változatlanul mar ad az oldatban
'
. . . A sósav .Je!e~léte. a.z~nban a közvetlen lúgos
titralas lehetoseget krzarJa s szerves oldószerrel
lúg?san történő kirázást tenne szüksegessé. E megoldas helyett a szovjet gyógyszerkönyv módszere
két különböző pH-fokon átütő indikálort alkalmaz
s így metilvörös-oldat (4 4-6 2 pH) jelenlétében
megtitráljuk az alkaloida-oldat sósávtartalmát
majd fenolftalein indikálort (8 2-10 O pH) al kal:
mazva, titráljuk az oldatot a vörös színig.
A szesz és a kloroform hozzáadása azért szükséges, hogy a titrálás közben felszabaduló sztrichninbázist feloldjuk, továbbá a kloroform kioldja
a már nem szükséges rnetílvörös indikálort is.
. Nagyar~ figyelemreméltó az is, hogy a vizsgálat
sor an a celnak megfelelőerr kétféle normalitású
nátronlúgot kell használni. A sósav meghatározásához - mmthogy ennek mennyisége csekély, O Ol n oldatot kell használni, a második titráláskor
pedig, - mivel e célra a O Ol n oldatból igen sok,
kb.. 25 ml fogyna - ennél töményebb éspedia
O 05 n nátronlúgot alkalmazunk
b
... Az alkaloida meghatározás másik példáját
lalJUk a >>SolutiO scopolamini hydrobroínici O 05°/
in ampulliS<< c. fejezetben. A készitésie vonatkozÓ
utasítás sze ri nt a O· 5 g alkaloidasón kívül (ml-ként
a megengedett határértékek : O 00046-0 00053 a)
az oldat 20 ml O l n sósavat is tartalmaz Az old~!
hidrogénkitevője 28-3 O pH
A mennyileges meghatározáshoz 4 kémlőcsőbe
5-5 ml bromhidrogénsavas szkopolamin-oldatot
öntünk s egymásután O !3, O !4, O !5 és O 16
ml O Ol moláris sziliko-wolframsav oldatot adunk
hozzá. A kémlőcsöveket 5 percre forró vízfürdőbe
állítju~,_ majd jég között 3--4 órán át hűtjük
A lehutott oldatokat kis szúrőn tiszta kémcsövekbe
sz.iírjük, a sz~redé~et két részre osztjuk és a szüredek egyrk reszteteben szrliko-wolframsav-oldattal
a teljes _lecsapás! yizsgáljuk (alkaloida felesleg),
a szuredek masrk reszében pedig valamely alkalo-

idasó oldatával pl

kininnel vizsgálunk (sziliko-

wo !fr am sav felesleg)
Az első kémlőcsőben a szilikowolfr am sav
hozzáadásár a keletkezzék csapadék, az utolsóban
pedig az alkaloidasó hozzáadásár a
O 14 ml O l moláris szilikowolfr amsav-oldat
O 0025 g bromhidrogénsavas szkopolaminnak felel
meg.
A szilikowolfr am sav itt mint alkaloida lecsapó
reagens szerepel. Ha makraméretekben akarnánk
gravimetriás vizsgálatot végezni, akkor ahhoz
a szovjet gyógyszerkönyvben megjelölt 5 ml-nél
lényegesen többet kellene alkalmazni A szoyjet
gyógyszerkönyv eljarásávalmikroméretekben, tehát
kevés vizsgálati anyag felhasználásával gyorsan
elvégezhető a meghatározás. A csapadékos elegy
tartós lehűtése a szilikowolfr arnsavas alkaloida
tökéletes lecsapását szolgálja. A reakció érzékenysége biztosítja a meghatározás pontosságát
Az ópium koncentrátumot tartalmazó ampullás készítmény >>Solutio omnoponi l% et 2% in
ampullrS<< c. alatt szerepel a szovjet gyógyszerkönyvben. Az oldat készítésekor ebben ~az esetben
is O· l n sósavat kell alkalmazni éspedig !OOO ml-ként
20 ml-t
A tartalmi meghatározáshoz kis hengerpohárba
2 ml l %-os vagy l ml 2%-os omnopon-oldatot
mérünk, hozzáadunk az első esetben 2 ml-t, a máso'
dik esetben l ml vizet és annyi frissen égetett
meszet, hogy kásaszerű tömeg keletkezzék Az
elegyet gondosan eldörzsöljük. 15 perc mulva
hozzáadunk !O rnl vizet és a 2 . számú üvegszűrőn
megszűrjük, felfogó edényként egy elvezető csővel
ellátott kémWc?övet alkalmazunk, melynek segítsegevel a kemlocsovet vakuummal kötjük össze.
A hengerpohárban és a szúrőn visszamaradó
üledéket 4 ízben 3-3 ml vízzel átmossuk A mosófolyadékokkal egyesített szüredéket kvantitative
valasztótölcsérbe visszük at és a morfin társalkaloidáinak eltávolítása céljáböl 20 ml kloroformmal
kirázzuk A kloroformot 2 ízben 5-5 ml meszes
vizzel atmossuk és a mosóviz részleteit a kalciummorfinátot tartalmazó vizes oldattal egyesítjük
A kalcrummorfrnátot újbol választótölcsérbe viszszük, 1· g ammoniumszulfátot adunk hozzá és
2 ízben 15--15 ml benzollal 5-5 percig alaposan
rázogatjuk Ekkor eltávolítjuk a fenoljellegű
alkaloidákat, amelyek a morfinnal ellentétben
benzolban oldódnak A benzollal kimosott vizes
oldatból a morfint szesz és kloroform keverékével
15-15 perces erős rázogatás közben olyképpen
vonjuk ki, hogy elsó ízben 30 ml szesz és 30. ml
kloroform keverékét, másod- és harmadízben pedig
30 ml kloroform és 15 ml szesz keverékét alkalmazzuk A szeszes kloroformos oldatokat egyízben
10 ml víz és 5 ml szesz keverékével átmossuk !5
perc mulva a szeszes kloroforrnos kivonalot a ..~
választótölcsérből egy lombikba visszük át, az
oldószer! vizfürdón elpárologtatjuk, és annak
utolsó nyomát levegó átfúvásával távolítjuk el.
A mar adék ot feloldjuk l O ml O l n sósav ban,
majd kvantitative átvisszük egy 100 ml-es rnérő
lombik9a és vízzel a jeiig feltöitjük

Magyar dolgozók! Bélyegezzétek háborús bűnösnek az
atomfegyver első alkalmazóit! Békebizottságok szervezésével
szélesítsük és erősítsük a békéért küzdő magyar nép táborát!
Ezután 5 kémcsőbe, melyek mindegyike 30 ml
úrtartalmú, két-két ml olyan keveréket öntünk,
amely 10 ml O· l %-os szulfanilsavból, 10 ml l %-os
nátriumnitrit-oldatból és 10 csepp higított sósavból
áll
Az első négy kémcsőbe pipettával 4-4 ml
vizet mérünk és mikrobürettából az első kémcsőbe
O 5 ml, a másodikba O 6 ml, a harmaciikba O 7 és
a negyedikbe O 8 rnl sósavas morfint tartalmazó
összehasonlító oldatot adunk. Az ötödik kémlő. csőbe a vizsgálandó oldatból 5 ml-t töltünk
!O perc mulva minden kémlőcsőbe 5 csepp
ammónia-oldatot és 5 perc rnulva 7 ml vizet
adunk
A vizsgált oldat színét a kémlőcső tengelyén
felülről lefelé nézve fehér papír-lapra állítva összehasonlítjuk az ellenőrző oldatok színével. Kiválasztjuk az ellenőrző oldatok közül azt a színt,
amely a vizsgált folyadék színével megegyezik és
ebből állapítjuk meg a készítmény morfintartalmát.
l rnl összehasonlító oldat 0·0001 g morfinbázist tartalmaz
A meghatározás elve a morfinnak azon a
tulajdonságán alapszik, hogy erős lúgok jelenlétében, rnint pl kalciumhidroxid hatására vízben
oldódó vegyület (kalciummorfinát) keletkezik. A legtöbb mellékalkaloida az oldatból lecsapódik és' a
szűréssel eltávolítható A mellékalkaloidák közölt
azonban van olyan is, amely a morfinhoz hasonlóan
a lúg felesleggel vízben oldható, de ezek a lúgos
közegből benzollal kivonhaták A meghatározás
közben többször kell rnosni az elegyet, vagy
oldatot Mosás közben az· oldódás folytán adódó
rnorfin veszteségre is figyelemrnel van az eljárás
és a mosofolyadékkal kioldott morfint kellő gonddal
meszes vízzel visszarázzuk
Ammoniumszulfat hatásár a a kalciumhidroxid
felesJegét és a morfináthoz kötött kalciumot is
szulfát alakban lecsapjuk és a reakció során keletkező ariunónia leválasztja s kioldhatóvá teszi a
meghatározandó alkaloidát is. llymódon a morfint
minden mellékalkaloidától mentesen, veszteség nélkül sikerül elkülöníteni
·
A O l n sósav csak az izolált morfin feloldására
szolgál, de ez nem mérőoldat Minthogy a tulajdonképpeni mérés kolorimetriásan történik, mód van
arra, hogy a viszonylag kis rnennyiségű b~mérés
ellenére (0·02 g opiurn concentratum) a morfint
tartalmazó oldatot 100 ml-re higítsuk
A színreakcióként alkalmazott diaza-reakció minthogy más fenoljellegű vegyület nincsen jelen,jellemző a rnorfinra, A vizsgálatot tehát kevés
anyag felhasználásával, jellemző módon, egyszerű
eszközökkellehet elvégezni, szükség eselén a gyógyzertár laboratóriumában is

Az opium concentratum vizsgálata az >>Ümnoponum<< c fejezetben leírtak alapján a következő
képpen történik : pisziiliusával együtt lemért porceliáncsészében Jemérünk l 2 g frissen égetett
meszet és 05 rnl vízzel megoltjuk Hozzáadunk
a készítményből 0·6 g-ot (pontos mérés), melyet
előzőleg enyhe melegítéssel, kis hengerpohárban
5 ml vízben feloldottunk A keveréket összedörzsöljük és fokozatosan, a hengerpoharat utána
mosva 20 ml vizet adunk hozzá. A csészét befed-jük és fél órára félretesszük Ennek eltelte után
a keverék súlyát 312 g-ra egészítjük ki és egy 7 cm
átmérőjú száraz szűrőpapiroson megszűrjük
A szüredék 25 g-nyi mennyiségét ( = O 5
omnopon) bekőszörült üvegdugós lombikban 2 5 rnl
szesszel és !2 5 ml éterrel összekeverjük, majd hozzáadunk O 5 g ammóniumklorid ot és fél órán át rázogat juk, végül a lombikot lezárva 12 órán át állni
hagyjuk
A zavarosodás közben kiváló morfint erős
rázással tömörítjük és a lombik teljes tartalmát
száraz~ 4-es számú üvegszűrőre öntjük, ügyelve
arra, hogy a szűrő felső része ne nedvesedjék át
és gyenge légritkítás mellett megszűrjük A lombikol 3· ml étenel utána öblítjük és ezt is a sziírőre
öntjük (vakuum alkalmazása r1élkül), majd Jecsepegése után vaknummal Jeszivjuk A lombikat és a
szűrőt még 3 ízben 3-3 ml vízzel utánamossu k
A lombikot, mely még morfin maradékokat tartalmazhat és az üvegszűrőt, mely a morfin főtörnegét
tartalmazza, 100-105°--on kiszárítjuk. A kihült
szűrő felső belső O 5 cm széles felületét vazelinnel
kenjük be és a szűrőt kémcső segítségével egy 300
ml-es Bunsen-lombikba helyezzük el. A lornbikba,
mely még morfitr maradékot tartalmaz, 10 ml
metilalkohoit öntünk, melyben a morfinmaradék
feloldódik A meleg o]datot az üvegszűrőre öntjük,
a morfin főtömegét feloldjuk (lóbálás közben)
és e múveletet még 2 ízben 10-10 mlmetilalkohollal megismételjük A tölcsér falán és ~lsó levezető
csövén maradt morfiniészeket még 10 ml metilalkohollal lemossuk. Ha a szüredékből morfin
válna ki, úgy azt enyhe melegítéssel oldalba visszük
Az átlátszó szüredékhez 10 csepp metilvörös
oldatot adunk és O l n sósav oldattal gyenge
narancs színig titráljuk Ezután 120 ml frissen
forralt és lehűtött vízzel felhigítjuk Ilyenkor a
folyadék színe ismét sárgába megy át és a titrálás!
O l n sósav oldattal addig folytatjuk, amíg a folyadék rózsaszínű lesz
l ml O l n sósavoldat O 02853 g morfinnak
felel meg A morfin talált mennyiségéhez 0·18
g-ot adunk hozzá (A morfin oldékonyságának
javítószáma l A morfintartalom 48-50% legyen
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. A meghatározás elején itt is az ú. n. »meszes
m?dszer« elvét követi a szavjet gyógyszerkönyvi
lenas, de az rzolalas módjában mar eltér az injekci?s. oldathál tárgyalt módszertől A meghatározás
vegen metrlalkoholos oldatban O l n sósavv"l
közvetlenül titráljuk meg a martint A metilvörÖs
mdrkator színváltozása utan, amikor már nem kell
tartam a_ morf,in. ki~sapódásától, nagymennyiségű
krforr alt es lebutott vr zze! fel kell higítani az oldatot.
amr elosegi~I .az aJkaiorda-sá disszociációját
·
, Az elJ ar assal kapott eredményhez a morfin
oldekonysaga mratt javítószámot kell hozzáadni
A .sz.aKr~odalomban sok vita folyt már a meszes
elp;asnal alkalm~zandó .korrekciós szám jogossag~r a vonatkozolag.
Tobb kutato. véleménye
s)Oermt _a korrekelO alkalmazása nélkül kapjuk a
helyes ertéket E megállapításokhoz alkalmazkodik
tobb upbban megjelent külföidi gyóayszerkönyv
rs,. melyek elhagyták a jaívtószámot. leaújabban
Pznxteren vrzsgálta meg (Pharm. Weekblad 85.
1-48 1950) hrtelt érdemlően a kérdést, és megallaprtotta: hogy a meszes módszerrel a morfin
old;kony:a~a kovetkeztében igen számottevő vesztes~g adodrk. A szavjet gyógyszerkönyv korábbi
clprasa tehát e későbbi megállapítás alapján is
helyes és követendő.
·
'
Az öpiu_m koncentrátumban a mellekalkaloidák
meghataro;asara a következő leírast találjuk
A keszrtmeny l 2 g-os mennyiséuét (uontos mérés)
enyhe melegítéssel oldjuk 20-30 n1l 'vízben és 100
ml-es választótölcsér be visszük. át Az omnopon~ldatot 30%-os náüo~lúggal. erősen meglúgosítjuk
e~ kloroformmal mersekelt razogatás közben (erős
1~zasnal nehezen ~zétváló emulzió keletkezik) kira:zuk A krvonast 5-6 ízben megismételjük,
mmden esetber~ 25-25 ml kloroformot alkai!;Jazva
Mrnct.en ossz_erazas után a rétegeket 5 percig ülep~dnr hagyjuk s a feltisztult alsó kloroformos
rete~eket kloroformmal megnedvesített szűrőri bocsat] uk keresztül egy 200-250 ml-es kónikus
l~m?rkt,a Az egyesített kivonatokboi a kl or oformot
vrzfurdon_ 5, ml térfogatnyi maradékig elúzzük
P: maradeklwz gyorsan 70 ml éter! adunk, erősen
o.ssze_razzuk amikor kevés barnaszínü gyantás
ezik
·
uledek '
.,L'
tá_n"az éteres oldalot éterrel megnedves!Le,,
~~. szuropaprroson 200-250 ml-es száraz
lom?_rkba szuqtik, a szűrőn és a lombikban maradt
~leaeket 2-3 ízben 10-10 ml éterrel atmossuk
es ezeker. az. al~pszüredékkel egyesítjük. Az éteres
oldatot vrzfurdon szarazra párologtatjuk, a maradekat pedrg 70-80°-on kiszárítjuk és Jemérjük
A. marad ek ne legyen kevesebb 20 9% .. nál és nem
tobb 342%-nál
.. P: morfint e meghatározás során náüonlúggal
vrs~zuk _oldalba, és. a lúgos oldatboi kloroformmal,
majd eterrel . oldjuk kr a mellékalkaloidákat
'
amelyeket végtil is gravimetriásan mérünk

. A, ~éld aként
br~?~yrtja, hogy.

tárgyalt néhány eljárás élénken
a V I l I Szavjet Gyógyszerkönyv
eljarasar mennylle tudományosak és korszerűek
de emeliflt a gyakorlati élettel !s szaros kapcso:
latban ~llanak, mert szukseg eseten a gyógyszertár
labor atormmaban rs el végezhetők
A VIII. szavjet gyógyszerkönyv vonatkozó fejezefeit
Kún Ferenc fordította.
-

\

Végh Antal dr. előadása
, Az Orvos-Egész~égügyi Szakszervezet rendezé·
seben l 950 febr. 26-an Kaposváron a gyóayszerészí

továbbképző előadást Végh Antal dr. ~· előadó

tana!, a buda~esti ?ázmány _Péter T. E Gyógyszereszi Kemrar Intezet vezetoje tartotta a vízről.
. . Az eloadas q. e: I, l ór akor kezdődött a ka pos~
varr KISOSZ szekhazanak nagytermében 65 főnyi
hallg~tóság előtt A hallgatóság közölt a gyógyszertarr dolgozak nunden rétege képviselve volt
a kaposvanak valamennyien, a vidékiek közül szép
számmal; . Az előadáson megjelent a kaposvári
Cukorgyar vegyészmérnöki kara is.
. Az O. Eü..sz: nevében Fárbás jenő dr . v .
trsztrfoorvos udvozolte az előadót és a megjelenteket
Az előadás kimerítően foglalkozott a természetb~n előfordul~ összes vízféleségekkel, azok fizikaikemra~. sa.Jatsagarval és a vízzel kapcsolatban felm~rulo osszes gyógyszerész vonatkozású problém~val . Ig,en.. ~omo ly felkészültséggel és a téma
n ~nt r. er deKI~dest rnaga_san felkeltve ismertette az
eloado a l~gupbba~ elert _tud?n~ányos és gyakorlatr eredmenyeket, elesen ravrlagrtott azokra a kérd~sekre,_ melyek a készülő V Magyar Gyógyszerk?nyv es a gyógyszerész fejletteb gyakorlati munl<ajának elősegítése céljából feltétlenül szükséoesek
MaJd .rátért az előadó az atomszerkezettan °és az
atomfrzrka legmodernebb ismertetésére, olyan távlatokat nyi.tv~. meg e~zel a hallgatóság előtt, melyekkel a )Ovoben _elerhető eredmények a gyógyszereszet es gyogyrtas szempontjából beláthatatlanok
A ma_gasszínvonalti, igen értékes és a vidéki ""
~~ogyszeresz_et _sze;npo~tjából kezdemériyezó . és
n_ar~ytr~llltato eloadas uta_n a hallgatóság egyöntetű
krvan:agat Jlr!tatta krfeJezésre Fárbás dr. akkor,
amrdon za.ro:zavaban _arra kérle Végh Antal dr -t,
hogy a ]OV_? be~ mmel gyakrabban legyen alkalmunk az eloado rlyen magasszínvonalú értékes és
komoly előadását meghallgatni.
'
. Kapolka József

gyogyszerész, Kaposvár

Vezérfonal a gyakorlati gyógys7erészet oktatásához
...4 pliulák szet2sési vizsgálatát, illelve oldódasát
ponto~ahb?.n köriilhatarolt módon -kell elvégezni,
espedig annak a célnak a szemmeltartásával, hogy
a pilulak a,. tápcsatornaban lassan esnek sz ét,
illetve duLzadnak meg Ezen Jl téren megkívánt
követeJmenyeink alkalmazkod:10k a ri1u!ák készítéséhez használt alakító- és kötőanyagok tennészetéhez is. l\líg tehát a komprimátumok nagyrészénél
mo:; kívnjuk a negyedórán belüli szélesést vagy
oldódásá, a pilulak szélesesi idejet 2-3 órában
állapítjutk meg. A vizsgálatot a Gyógyszerkönyv
•lCapsulae medicaminosae<< cím ti fejezetében· előírt
37-40° közötti hőmérsékleten a succus gastricuss 11 kb azonos sósavas-pepszin es közegben leg. célszeníbb en olymódon végezzük, hogy a vizsgá. Iand<í pilulákat zsineggel ellátott tüllzacskóba
kötjük és a succusgastricust tartalmazó hőpalackba
téve a tüllzacskó! időközönként megmozgatjuk,
utánozva ezzel a gyomorban törtenö n]ozgásoka!
A vizsgála! befejezte után a pilrrláknak vagy teljesen
széi kell esni ök, vagy egyes nehezen szetesó pil.Jlák·
rrál megelégsziink azzal, hogy a labdacs annyira
duzzadjon meg, hogy üvegbottal nyomkodva kemény magja ne maradjon.
A pilulák bevonása az úgynevezett ondukció
az a mrívelet, amelyet minden esetben az orvosnak
kell elrendelni
A be\ on ás. célja lehet : az, hogy
J. A pilu!aknak tetszetösebb formát adjon
2. A hatóanyag ízének és szagának fokozottabb leplezése
3. Bomlékony hatóanyagoknak kiilsö beiJ<ÜÚsoi{kal szem ben i védelme
·
4. Végül az a hatástani szempontból fontos
l<örülmény, hogy a prlulák alakjuk és síma felületük miatt alkalmasak an a, hogy a gyomorban
nem oldódó bevonattal lássuk el.
Tetszetős külalalwt ad például az ezüst (argen!um foliatum), vagy az aranv (aurum foliatum)
porral vagy lemezkével történő bevonás Hasonló
célt szolgár az aluminiumpor, a grafit, gelatin, a,
saccharum alhum stb, vagy a vékony paraffin
bevonat

A hatóanyqgok izenek vagy szagdnak leJ'lezesere

a fenti bevonó anyagokon kívül ajánlható a butyrum
ca ca o, a berJZoe gyanta (tinctur a henzoes) és a
toluibalszam stb.
A hatóanyagok klilső behatások elleni megvedésére a fenti bevono anyagok köziil elsősorban
azok alkalmasak; amelyek a pilula felülelét egyenletesen, esetleg zománcszerlien vonják be. Például
a benzoegyanta, a toluba!zsam, a gelatin, a kakaóvaj, a paraffin stb . Ilyen pilulák például a ferravas
tartalmúak, a digitalis pilulák stb
A gvomo1 ban nem oldódó bevonatok készítésének hatástani szempontból van jelentősége. A
prlulák vagy tabletták ilyen bevonattal való ellátásának célja lehet:
. l kímélni a gyomrot (például natr salicylrcum, digitalis tolium, nitrit készitmények, jódés brómsók stb ).

2 A hatoanyagok védelme a nyálmirigyek es a
gyornormirrgyek enzimáival szemben (például pankreatin stb.).
·
3. A hatóan\ agat minél lejjebb vinni a tap·.
csatornáb:m, lehetőleg a vékonybél jejüná!Js szakas~t'üg, atwl a tápanyagok és a gyógyszerfélék nagyreszének telszivádasa elsősorban történik Fontos
továbbá ez a bevonás olyan gyógyszereknél,
amelyekkel a helben helyi hatást akarunk elérni
Példimi bélélősdiek ellen használatos szerek alkalmazásakor (filix mas, santonin, methylviolett,
hexylresorcin stb.). .
A felsorolt, különbözö céloktol függetlenül a
bevonat készítési voltaképpen lzázi drazsirozámak
kell tekinteni. Erre a célra használhatunk két
egyforma, pontosan egymásra illeszthető porcellántálat, vagy patentulát Legmegfelelöbb azonban a
házi drazsirazanak vagy >lpilula ezüstözőnek<< nevezett szarüból, vagy más műanyagból készült,
egymasra szorosan záródó két félgömb Forgalom·
ban vannak gyógyszertári céloknak megfelelő
melegíthetii kisebb dr azsirozó üstök is, amelyekkel
kellő gyakorlat eselén a gyári drazsékhoz hasonló,
vagy azonos bevonatokat tudunk készíteni
Bevonlis előtt a pilulakat ki kell szárítani
4 szar ítás vagy közönséges hőmérsékleten égetett
mész fölött, vagy a pilula massza nedvességtartal
mától fíiggően 30-40°-ot meg nem haladó hőmér
sél<leten történik Száritás közben a pilulakat
időközönként forgatni kell Könnyen bomló piluláknál esetleg csak felíileti szárítast végzünk (peldául
a pilulae ferri carbonici-nál talcumot, vagy a
pilulae ferri jofati-nál vasport használunk). A bevonás előtt a pilulákat pilula gömbölyítővel minimális talcumporr al behintve . igen gondosan legömbölyít jük (polirozzuk), hogy teljesen egyenletes,
síma felületeket kapjunk
A pilulák bevonása történhet olyan módon,
hogy a bevonandó pilulákat vékony hegyü gombostűre trízzük s megolvasztott bevonószerbe mártogatjuk Ilyen bevonószer például a Butyrum cacao,
Gelatin, ParaHinum solidum. Salol stb olctata
\ bevonásnak ezt a módját azonban nem alkalmazhatjuk abban az eseben, ha >>gyomorban nem
oldódó bevonatot« akarunk készíteni, mert egyrészt a tú beszúrasi helyén a SUCCLIS gastricus
behatol a pilula belsejébe, masrészt mártogatással
nem kapunk egyenletesen vastag réteget s igy a
pilula bevonat vékonyabb rétegei nem tudnak
hosszabb ideig ellenállni a tápcsatorna enzimatikus
hatásainak
Egyszeníbh es a célnak általaban jobban megfelel a bevonásnak az a módja, midön a bevonószert oldatban vagy porban· drazsírozó dobozban
forgatással, illetve rázogatással rétegezzük a pilula
felületére
Igen tetszetős és egyszer tien elkészíthető bevonatot kapunk ezristfristlemezzel, alrrminirrmporral,
vagy g1a[itporral A bevonás! úgy végezzük. hogy
a síma felületil (polírozott) pilulakat (legfeljebb
50 dro-ot egyszerre) a drazsírozó dobozban arab-
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Munkások! Értelmiségi dolgozók! Önköltségcsökkentés~el,
anyag· és energiamegtakarítással, selejtmentes minőségi munkával,
a munka termelékenységének emelésével, a munkafegyelem megszilárdításával bizto,ítsuk ötéves tervünk sikerét!
mézga oldattal vagy egyszerű sziruppal vékonyarr
benedvesítjük, majd kevés ezüstfüstlemezt, alumíniumport vagy grafitot szórunk rá és a dobozt
gyorsan forgatjuk mindaddig, amíg a pilulák felülete egyenletesen bevonódik Utána szétteregetve
megszárítjuk es dobozba rakjuk
A saccharamos bevonás! hasonló módon végezzük, de a cukorporhoz előzetesen cea 20% keménvítőt is keverünk Fényes fdületíí, zománcszerií
bevanatot azonban csak akkor kapunk, hogyha
rnelegített drazsírozó üstben végezzük a bevonást
A kakaovajas bevonáshoz IOO pilulára 1--2 g
reszelt kakaóvajat, a paraffinos bevonáshoz IOO
pi! ul ár a mindössze O 20--0 30 g porított par affinuin solidumot veszünk, mert ha a paraffin réteg
vastag, a pilula még a béltraktusban sem oldódik
fel ! A butyrum cacaonál ez nem fordulhat elő,
me rt a triglycerid zs ir adék emulgeálódik és a felszívódás! nem akadályozza meg . A kakaóvajas és
paraffinos bevonás! enyhén megmelegített porcellántálban vagy patentulában végezzük
A falubalzsamos bevonáshoz a balzsam 20%-os
chloroformos oldatát használjuk .A bevonásnál
ügyeljünk arra, hogy a toluibalzsam réteg ne legyen
vastag, mert ellenkező esetben a bélben sem fog
feloldódni '
A gyomornedvben nem, de a bél alkalikus
közegében oldódó bevonatok többféleképpen készíthetők.

Ene a célra az irodalmi adatok szelint a
alkalmasak :
l. Keratin.
2. Salol, vagy salol
stearin, sebeilak
szesz
keveréke .
3. Cetylalkohol acetonos oldala, vagy cetylalkohol + schellak
mastix keveréke.
adeps lenae
szesz keveréke
4 Sebeilak
(Mozsonyi), vagy sebeilak + H,N + szesz. vagy
sebeilak + oleum ricini + szesz (Goorley).
5. Mastix
magnesi um stear at
6 . Cellulose acetat phtalsavas észtere .
Ezzel a kérdéssel - amint a felsorolt elő
iratok nagy száma ismutatja-sokan foglalkoztak
Az egyes ajánlott módszerek tárgyilagos összehasonlító vizsgálatával !943-ban a zürichi Brenner
foglalkozott s a vizsgálatokat nemcsak <<Ín vitro<<,
hanem rön+genvizsgálatt1I baryum suifal tartaJmü
pilulákkal »in vivo<•, is elvégezte. Ennek alapján
pontosan megállapította azt, hogy a per os adott,
a gyomornedvben nem oldódó bevonattal ellátott
pilulákkal időrendi SOlrendben mi történik a tápcsatornában. Megállapította, hogy a pilulák a
gyomorban egyénektől függően 3-5 óráig tartózkodnak A i ó bevonatnak tehát ezek szet int ol vannak
kell lennie, hogy a pilulák ln vitro .5---(i óráig a mesterkövetkező fanyagok
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séges suaus gastriwsban a fiziológids viszonyokat
megközelítő koriilmények közöli ne változzanak, az
alkalikus bélnedvben viszont 30 pete és két óra közölt
szétessenek, vagy megduzzadva meglágyuljanak A
fiziológiás vizsgálatokból levont eredmények alapjan tehát azt a követelményt állíthatjuk fel, hogy
csak olyan oevonószer alkalmas a gyomornedvben
nem, de a bélnedvben oldódó bevonatok készítéséhez, amely egyrészt nagy ellenállást tanusít a gyomor
sósavas közegével szemben, másrészt ugyanpkkor ·
csaknem átmenet nélkiil engedjen a bél alkalikus
enzimatikus oldó hatdsanak.
Figyelembevéve Brenner_ összehasonlító vizS··
gálatait, valamint az e tekintetben csak kisebb
lehetőségeket adó gyógyszerészi gyakorlatot, az
úgvnevezett alkalisolvens bevonat készítéséhez a
phenylsalicylat (salol}, a schellak es a szavjet
gyógyszer által haszndll kerali n jöhetnek számításba.
A keratin egy scleiOproteid, amely a sósavas
pepsin proteolytikus hatásának ellenáll, viszont
alkaliákban jól oldódik Ez az anyag >)Ín succo
gastrico insolubiles<< tokok készítéséhez jól felhasználható, de pilulák vagy tabletták bevonásához gyógyszerésztechnológiai szempontból nem
mindig alkalmas, azért me rt a ker atinból tömény
oldatot csak koncentráltabb ammaniával vagy koncentrált ecetsavvallehet készíteni Ezek az anyagok
pedig a pilula hatóanyagait elbontják es kedvezőtlen
befolyásukat még a pilu!ák előzetes grafitos vagy
butyrum kakaós bevonása eselén is kifejtik.
A salolas bevonás a piltrláknak 40-50°-on
megolvasztott salalba mártogatásával történhet..
Bár ez a bevonás egyszerű és gyors, azonban a réteg
egyenlőtlen vastagsága miatt nem megbízható,
ezért a recepturában csak szükségből alkalmazzuk
· Hosszadalma.sabbak, de megbízhatóbbak a schel·
lakos bevondsok. Ezek közül ki ke!1 emelnünk a Fo.
No . által is alkalmazott úgynevezett »alkalisolvens<<
bevonási eljárást, amelyet Mozsonyi és Némedy
dolgozott ki. Brenner vizsgálatai szelint jobb eredményt adnak a Goorley módszerével készült pilula
bevonások, mert adeps lanae helyett szeszben jól
oldódó oleum ricinit alkalmaz s így a bevonat
egyenletesebb és nem repedezik
(Még jobb
Massanyi - Némedv gyors eljárása. Lásd "A
Gyógyszerész" !949 év . ll sz -ban)
A Fo. No.-ban tabletták bevonására alkalmazol
schellakos eljárás! pilulák bevonására is sikerrel
alkalmazhatjuk
A bevonáshoz szükséges oldatok :
a) oldat: .
Schellak 20 g
Adeps lanae anhydr. 5 g (v helyette ol ricini).
Spirítus conctiss 75 g.
b) oldat;

Schellak 20 g
Spir . conctiss. 80 g
Az oldatokat gőzfürd ón óvatosan, melegítessel
készítjük eL A melegen sűrű, üledékmentes, egyenletes folyadék kihüléskor emulziószerú lesz, azért
·
használatkor erősen össze kell rázni
A kifogástalan bevonás nagymértékben függ a
réteg vastagságátóL Ezért az előzetesén kiszárított
teljesen síma felületű 100-100 drb pilula súlyát
lemérjük. A pilulákat mintegy 10 cm átmérőjú
fölgömbalakú parcelián zománcozott tálkába helyezzük és O 3--0 5 g súlyú pilulák eselén a cseppentóüvegbe tett, jól összerázott a) oldaltból kb
!5-20 cseppet adunk a pilulákhoz, majd a parcelián
tál tartalmát át öntögetjük egy másik félgömbalakú
porcellántálba mindaddig, amíg a pilulák teljesen
átnedvesedtek Az átnedvesítest és az átöntö~eté
seket többször megismételjük s a negyedik vagy
ötödik bevonás után, amikor a scilellak a pilulákat
már egyenletesen bevonta, .kb.. O 50 g finom an
pirított gummi ar abicummal (VI) hintjük be azokat
és az átöntögetést addig folytatjuk, amíg a pilulák
felületén a gummi arabicum egyenletesen eloszlott
A bevonás! az aJ oldattal tovább folytatjuk és
minde·n második scilellakkozás után kevés (mintegy 05 g) talcummal hintjük be a pilulákat.. A
megismételt bevonás! addig folytatjuk, amig a pilulák
súlya 37%-al növekedett.. Ez körülbelül 20 bevonás
után várható!) Végül a bevonás! még 2-3 ízben
a b) oldattal megismételjük, majd talcummal
behintve . pormentes helyen a szélteregetett pilulákat szabahőmérsékleten 24 óráig szárítjuk
Bármilyen gonddal is végezzük a fent előirt
>)a!kalisolvens<< bevonat készítését, a késztimény
felhasználhatóságáról >)in vitrO<< vizsgálatlal meg kell
győződni a Brenner által is megállapított elveknek
megfele!ően. A vizsgálat első fázisa lényegeben a
Capsulae medicaminosae<< fejezetben leírtak szerint
történik, de az oldódási idő lényegesen hosszabb
Mesterséges sueens gastricust készítünk, amely
02% sósabvól és O l% pepsinből áll), 40°-ra felmelegít jük, hőpalackba öntjük és vizsgálat céljából legalább öt pilulát tüllzacskóba burkolva beleteszünk. Időközönként rázogatjuk. 5 óra elteltével
a szitára kiöntött, leöblített pilulák hurka ép
legyen . A pilulákat ezután mesterséges bélnedvbe
helyezzük amely l 5% natrium hydrocarbonicumból O 28% pankreatinból, O l% natrium taurocholicumból áll. A 40•-ra melegített oldalba helyezett
pilulák % óra alatt ne változzanak, de két órán
belül essenek szét, vagy duzzadjanak fel úgy, hogy
üvegbottal nyomkodv8 puhák, mag nélküliek
legyenek.

Eltérés az általános készítési módtól
A pilulák készítéséhez használt kötő és alakító
anyagokat, mint azt már előbb is kifejtettük,
minden esetben a rendelt hatóanyagok kémiai és
fizikai, továbbá hatástani tulajdonságainak figyelembevételével választjuk meg.
Tisztában kell lennünk tehát elsősorban a rendelt hatóanyagok kémiai és fizikai sajátságaival,
de ugyanakkor ismernünk kell a felhasznált kötő
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és alakító anyagok kémiai sajátságait is. A rendelkezésünkre álló ilyen anyagok közül tehát azokat
választjuk, melyek az adott közeggel szemben
indifferensek, abban kémiai változást nem idézhetnek elő, sőt ha a hatóanyagok egymásközölti
elle való hajlama fennáll, azt visszaszorítani is
képesek A pilula készítésénél mindezen elméleti
ismereten kívül, gyakorlati tapasztalatokra is
szükségünk van Miután a rendelt hatóanyag
a vényen elő van írva és ezen lényegi változtatást,
az orvos előzetes hozzájárulása nélkül nem eszközölhetünk, gyakran a gyógyszerészi technológia
eszközeivel kell megkerülni a készítésnél bekövetkezhető változásokat.
A kötő és alakító anyagok kémiai tulajdoneagai közül elsősorban· azok kémhatását vegyük
figyelembe és ne vigyünk bele a hatóanyagokba
olyan kötő vagy alakító anyago!, mely kedvező
környezetet hozna létre valamely kémiai reakció
kifejlődésére
Ugyancsak figyelembe kell venni
egyes kötő vagy alakító anyagok enzimhatását,
különösképpen a gummi ar abicumban jelenlévő
oxidaze és peroxidaze fennentumoknak úgy a szerves, mint a szervetlen vegyületekre gyakorolt
oxidáló hatását.
Savi kémhatású pL a leggyakrabban használt
kötőszereink közül az édesgyökér kivonat. Gyakorleli példaként a pilula alakjában gyakran rendelt
natrium nittosum szolgálhat, mely a savi kémhatású
édesgyökér kivonatt<j.l elkészítve bomlást szenved
és hatásértékéből veszít
Itt említhelők meg mindjárt az olyan kémiai
és hatástani szempontból összeférhetetlen pilula
előiratok mint pl a nitriteknek jód vagy brómsókkal
történő egytittrendelése. A hatóanyagok ilyen kombinációjánál, ha azt édesgyökér kivonattal készítjük
el és nem alkalmazunk savtompitól (pl magn es.
oxydot), a keverék már a készítéskor kireagál,
a nitrit nitrogenmonoxiddá redukálódik, jód válik
szabaddá és kémiailag alig követhető reakciösor aza t megy végbe a keverékben Hatástanilag
pedig azért összeférhetetlen az ilyen keve(ék, mert
ha készítésénél sikerült is savtompítókkal visszaszaritani a reakció!, a gyomorba kerülve annak savi
közegében ez amúgy is végbemegy
Az ilyen és ehhez hasonló gyógyszer-kombinációk hatástanilag eredménytelen voltára és sok
esetben egészségrontó hatására megfelelő formában,
fel kell hívni a rendelő orvos figyeimét
A vasat és vaskészitménveket tartalmazó piluldk
készítésénél is kerülni kell az édesgyökér-kivonat
és por, úgyszintén az arabmézga, tragakanta
használatát, mert egyrészt törékeny, nehezen alakitható masszál 'eredményeznek, masrészt a pipu!ák a gyomorban nehezen vagy egyáltalán nem
kerülnek felszívódásra. Ezeknél a dezenzrmált faex
sicctnn és faex spissum használata indokolt
Különös gondosságot igenyel a digitálisz pilulak készítése - amellyel röviden már előbb JS
foglalkoztunk - · Az érzékeny digitalisz glükozidát védeni kell a nedvesség hatásár a bekövetkező
hidrolitikus enzim hatástóL Ennek eikenilésére
szokásos a digitalisz pilulákat vízmentes adepsJanae-val elkészíteni Ez a készítési mód több szem-
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pontból is kifogásolható Igy a vízmentes lanolin
alkalmazása többek közölt azt a veszélyt rejti
magában, hogy miutim a lanolin olvadáspontja
jóval a testhőmérséklet felett van (50°) a beleágyazott digitálisz egyáltalán nem vagy csak kismértékben kerül felszívódásra, másrészt a lanolin nem
eszterifikáll koleszterin kompon~nse a digitálisz
digitonin nevű szaponinját, mely az aktív anyagok
oldhatóságát közvetíti, megköti A digitálisz
pilulákat tehát a legcélszerűbb pulvis és faex
spissummal alakítani
A kulin tartalmu pilulák készítésénél adódó
nehézségek leküzdését se tekintsük tisztán technologiai feladatnak és ne használjunk itt sem olyan
kötő és alakító szereket, melyek csupán a technologiai nehézségek kiküszöbölésére alkalmasak
(gummi ar abiéum, tragacantha stb.), de az így elkészített pilula további sorsát a szervezetben
kétségessé tehetik Itt szintén a faex spissum,
továbbá a glicerines-glukoze (kereskedelembeli burgonyaszirup 20% glicerin) a legalkalmasabb
konstituens
Figyelembe kell még venni az olyan gyakorlati
tapasztalatokat és megfigyeléseket is, amilyenek
pl. a tizeobrominum natrio salicyliwmnak, succus
liquiritiaevel történő elkészítésénél észlelhetók Ez
esetben pl. a hatoanyag a kötőanyagat mohón
elnyeli és azzal gipsz-szerű kötést eredményez,
mely előreláthatólag nehezen tud felszívodni. Ilyen
esetekben is egy vízmentes .kötőanyagot pl faex
spissumot célszerű használni.
Ime néhány példa arra, hogy a pilulák elkészítésénél ne az legyen a döntő szempont, hogy a
pilulamasszál így vagy úgy összeállítsuk, hanem
hogy az terápiás szempontból is kifogástalan legyen

Drogok és teakeverékek
A gyógyászatban hasznalatos növényi eredetú
drogok nem a természetben előforduló eredeti formájukban, hanem - mint ez a drogkereskedelemben szokás- kölönböző nagyságúra aprítva kerülnek a -gyógyszertárba.
A kereskedelemből aprított vagy porított
formában beszerzett növényi drogok vagy drogrészek aprítási foka sok esetben megfelel a gyógyszerkönyv egyes cikkelyeiben szereplő drog neve
rnellett zárójelben római számnúl megjelölt rostarendszer méreteinek Ha a beszerzett rrövényi drog
aprítási vagy porítási foka eltér ettől az előírástól,
akkor a felhasználás előtt a megkívánt nagyságúr a
kell aprítani, vagy porítani
A növényi ú n scissa drogoknak a kereskedelemben kialakult aprítási formája a gyökereknél
általában harántkorong vagy kocka-alak, a gyökértörzseknél és egyéb növényrészeknél pedig szabálytalan forma vagy durva por.
Minöségi kívánalom Legcélszerúbb vagott árut
beszerezni, mert a drog minőségére amikroszkopikus
vizsgálatból is következtethetünk Az ap"Íóra zúzott
állapotban beszerzett drog gyak r an silányabb
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minőségű,

a drog aprításánál visszamaradó hulladékból kerül ki és hamoszama többnyire magasabb,
hatóanyagtartalma pedig alacsonyabb az előírtnáL
Gyógyszerkönyvünk a növényi drogok aprítási
(porítási) fokát azok szöveti szerkezetétől függően
siabja meg. A keményebb szöveti szerkezetűeket
nagyobb darabokra, a lazább szerkezetűeket pedig
kisebb darabokra vágatja. Az aprítás célja az, '!)ogy
ezzel a drogo! alkalmassá tegyük a hatóanyag
tökéletesebb kinyerésére. Az aprítás mértékénél
figyelembe veszi gyógyszer könyvünk még az alkalmazott krvonási módot is. Igy pL az áztatással
készülő narancshéj festvénynél a durvább (I L)
a perkolációs módszerrel készülőnél pedig a finomabb (lll) aprítású drogo! írja elő.
A gyógyszerkönyvnek a felhasználandó növényi
dr ogok felaprításának mértékére vonatkozó elő.-·
írasát nemcsak a gyógyszeres készitmények
és hivatalos fűelegyek (species) készítésénél kell
figyelembevenni, hanem azt a magisztrális gyógyszerrendelésben előfordulo növényi drogokra is
alkalmazni kell A főzetek és forrázalak általános
fejezetében gyógyszerkönyvünk felsorolja a gyakr abban előfordulci drogok felaprításának, illetveporításának mértékét Vonatkozik ez azokra a
magisztrálisan elkészített teakeverékekre is, amelyekből a beteg maga készít kivonalot
A gyógynövények !égsz ár az állapotban kb.
7-8% nedvességtartalommal kerülnek a gyogy"
szertárba A mi feladatunk megakadalyoznr azt,
hogy a tárolás alkalmával a gyogyóvény nagyobb
mennyiségű nedvességet szívjon magába Különös gondot kell fordítanunk ilyen szempontból
a digitalisz porra, mert hatóanyagának hydrolytikus
bomlékonysága miatt nedvességtartalma legfeljebb
3o;;) lehet Ezért tartatja a Gyógyszerkönyv a titrált digitalisz levelet leparaffinozott üvegekben s
elrendeli, hogy minden fogyaszlas utan az üveg
dugóját újra le kell paraffínozni Ezt azonban
feleslegesnek tartjuk, mert ha a digitalisz port
d ar ab os égetett mész felett tartjuk, mint az extrak'
tumokat, a bomlás veszélye a minimálisra csökken.
A helyes eltartásnak másik módja a gumibetéttel
záró bakelit tokban való tárolás A nedvesség
hatására bomlást szenvedő hatóanyagat tartalmazó
drogoknál előírja a gyógyszerkönyv az égetett
mész felett való tartást, pl. crocus, angelieae radix
stb
A gyogynövényeket pormentesen kell tár?lni
A gyógynövényeink szennyeződhetnek az apr rt ás•
nál keletkezett finom drogporr al, vagy a szárítás
és tárolás alkalmával reátapadt idegen anyag
porával Főleg ez utóbbitól kell megtisztítanunk
gyógyszerünket
A gyógyszerkönyv hamuszám
vizsgálata erre a rátapadt idegen anyagra vonatkozik. Itt említjük meg, hogy a IV . Gyógyszerkönyv
hamuszám követelményei túlzottak Azok ugyanis
nem a tisztátalan, hanem a tapaat portól mentec
sitett drogra jellemzőek
Folyt. következik

A Peganum harmaia L~ és hatóanyaga a harrnin
Irta: Halmai János dr. egyet. intézeti tanár.
Közlemény a Pázmány Péter

szer ismer ell
Ha áttanulmányozzuk a Szavjetunióban megjelent tudományos munkákat, melyek a gyógynövényekkel, drogokkal és hatóanyagaikkal foglalkoznak, akkor számos olyan adatot talaJunk,
trtelyet mi is értékesen felhasználhatunk. Igy több
olyan gyógynövény! és ezektől származó drogo!,
továbbá számos uj,- eddig ismeretlen növényi
hatóanyagat izolált és kísérletezett ki hatástani
szempontból az élen járó szavjet természettudomány, melyet mi nem ismertünk, vagy ha tudtunk
is róluk, nem ér lékeltük azokat és nem alkalmaztuk kellő súllyal és mértékben
Egyik ilyen gyógynövény, melynek magyar
vonatkozása is van, a Peganum harmaia l , továbbá
ennek drogja, a Semen harmalac és hatóanyaga,
a harmin
A Pegarwm harmaia L (Zygophyliaceae) lágyszárú, évelő, többé-kevésbbé kopasz növény Egyetlen képviselője a Peganum genusnak Szára felálló,
ritkán bugasan elágazó, 60-80 cm magas, levelekkel súrűn fedelL A levelek váltakozók, ülők, alul
3-5 részre szeldeltek igen keskeny vonalas szeletekkel, vagy szárnyasan sallangósak, nem ponto-·
zottak.
Virágai nagyok, magánosak, végallók vagy
a levelekkel átellenesek A csésze zöld, 5 szálas,
néha több sallangós levélből áll, maradó és hosszabb
a pártánáL A párta 5, szürkésfehér, hosszúkás,
tompa végú, kb. l 5 cm-es sziromlevélböl áll,
melyek háromerűek, és alsó részükön zöldesek
r- A porzók száma 10 (-15), csupaszok, a portokok
alapjukon bőrszelűen elszélesedők A termő tompán
háromoldalú, a magház felső állású, és hosszú bibeszálat visel. A termés gömbölyded 3 (ritkán 4)
rekeszú, ugyanannyi kopáccsal nyíló tok A 3
rekeszben szám os, 3 mm nagyságú, ibolyávai, átfutott barnaszínű, szabálytalanul 3 élű, vesealakú, felületén fínoman pontozott, erősszagú,
. nyálkáshéjú magot találunk A növény majustól
júniusig virágzik
Az egész növény erős, kellemetlen szagú és
csípősen keserú ízű, főként a magvale
A Szovjetúnió dél-kelet-európai részén gyakran
előforduló növény. Ezenkívül a Kaukázusban és
Közép-Ázsiában is ltonos. Pontosabb lelőhelyei :
Krim, Turkménia,
Uzbegisztán,
Kazaksztán,
Tadzsikisztán, Kirgizia Megtaláljuk Dél-Európában,
így a Balkánon és Dél-Olaszországban, keleten is
Nyugat-Ázsiában, sőt Észak-Afrikában és más
helyeken behurcolva Gazzal benőtt - tehát nehezen hozzáférhető- helyeken, dombokon, sztyeppéken, kutak, települések és legelők környékén·'
található
A Kr im-félszigeten >Hnogilynyik«-nek (sír-vir ag)
Közép-Ázsiában >>adrapszan<<-nak nevezik Az araboknál harmel néven sierepel A németek Harmelraute"nak, harmala-ruta"nak nevezik Nálunk sal-

Tudományegyetem Gyógy-

lntézetéből.

langós harmala, nemes montika, de főként török
pirosiló néven szerepel
Hazánkban . egyedül Budapesten fordul elő.
A budai Gellért-hegyen még a mult század végén
többen megtalálták és leírták, mll.id védett növény~
nyé nyilvánították.. De az építkezések terjedése
míndjobban kiszorította, úgy, hogy ma már ki·
pusztultnak kell tekintenünk a török pirosítót_
1912-berí az egykori. !~.írások szerint tnég 5-·6
bokor vegetált· belőle, Onkéntelenül is felvetődik
a kétdés, miként került éppen a Gellét-hegyre
ez a nálunk nem honos, egyébként hasznavehe·
tetlennek tartott, igénytelen külsejű növény?
Többek közül Klein Gyula a Gellért-hegyi füge·fakról írott cikkében (!912) a fügefák török
eredete melletti bizonyságul hozzá fel a török
pirosítót, mint Budapest egy másik botanikai
nevezetességét.
·
Egyidőben Közép-Európában is használtak
narkotikus szerként is a kb. 3 nun nagyságú,
szabálytalanul háromélú, ibolyásbarnaszínű, vesé·hez hasonló alakú, kézinagyítóval nézve fínoman
szurkált-pontozott magvakat. Benne a csíra zöldesszínű és a szikleveleket endospermium veszi körül.
A magvak Semen harmalae, seu semen Rutae
silvesfris néven voltak forgalomban Ez utóbbi
nevüket a növénynek a rutával mutatkozó hasonlósága révén kapták
A Peganum harmaia magjai 3-4% alkaloidát
tartalmaznak, melyek közül legfontosabb a harmin
(C13 H12 N2 0), kevésbbé fontos a harmaJin (C 13 H 14 H 20)
Ez utóbbi azonban káliumhipermanganáttal oxidálva, két atom hidragént veszítve, átalakul harminná A harmin kb. 1 / 3-ad részét, a harmalio kb.
"', részét teszi az össz-alkaloída mennyiségnek
Keletkezését illetőleg, minthogy a harmin deszhidrogenizációs terméke a harmalinnak, valószínűnek
tartják, hogy a magvakban jelenlévő harmin a
harmaJinből képződött és mint annak bomlástermékét, nem pedig mint egy preformált anyagát
kell tekintenünk Tarta!Jnaz továbbá egy még
közelebbről nem ismereté festékanyagat harminpiros gyanta alakjában, mely bódító szagú, mint
a Cannabis indica gyantája.
A két alkaloida előállítása azonos : a porított
magvakat ecet vagy kénsavval megsavanyított
vízzel kivonják, a kivonalot szádával semlegesítrk
és konyhasóval kicsapják Ekkor a két alkaloida
sosavas soia válik ki, konyhasó oldattal mossák,
hicteavízben oldják és állati szénnel színtelenítik
\zután erös rázogatás közben cseppenként ammoniát adnak hozzá Midőn csapadék kezd képződni,
az ammania hozzáadását beszüntetik ; folytonos·
rázogatás közben kiválik az összes harmin. Kevés
harmalint visz magával a csapadék, ennek főtömege
azonban oldatban marad. Az oldatot megszűrik
és a sz űr edékből ammaniával a harmalint tökéle·-
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lesen kicsapják:. A csapadékot ecetsavas vízben
oldják, konyhasóval kicsapják, mossák és vizes
oldatát állati szénnel színtelenítik Végül kálilúggal
szélbontják és alkoholból átkristalyosítják
A harmálin ·bázis színtelen, rombusz-oktaéderekben kristályosodik, kevéssé oldható vízben,
hideg alkoholban és éterben könnyen oldódik forró
alkoholban, a nyálat sárgara festi és savakkal
sárgaszínú sókat alkot Oxidálódva harminná alakul át.

1. sz ábra
A Peganum llarnzala virágzó hajtása,
virágja, termése é~ magja

A harmin színtelen, igen hossz ü, vékony,
törékeny prizmákban kristályosodik. A harmaJin oldószereiben annál nehezebben
oldódik, vízben alig Sói színtelenek, vagy csák
kissé sárgásak A harminnak szamos szubsztituciós
terméke ismeretes Sósavas sója harminum hidroklorikus néven hivatalos a V ll L szavjet gyógyszerkönyvben Bruttó képlete C13 H 12 0N 2 HCI+
,H, O ; vízmentes sójának molekulasúlya 248 71.
Szerkezeti képlete :
CH
CH
J?"
/~
HC C-- C CH
fénylő, fénytörő,

CH 30~C

t

~ ~

~/"/"/
CH NH C
l

CH 3
· . Vagyis a harmin egy benzol, egy pyrrol és egy

pyridin-gyűrű kondenzálódásából keletkezett, 3
gyűrűs, heterocyklikus vegyület l methyl- és egy

methoxyl-gyökkel Fehér vagy gyengén zöldessárgás árnyalatú, szagtalan, kristályos por, me! y
65 r. hideg és 4 5 forróvízben oldódik ; szeszben
nehezen, éterben pedig egyáltalán nem. Híg oldala
liláskék színben fluoreszkál Ezen alapszik azonossági vizsgálata is: ha kis mennyiségű sósavas

iSií

sóját vízben melegítéssel oldjuk és normál nátronlúggal a bázist kicsapjuk, majd 2%·os ecetsavban
feloldjuk és vízzel felhigítjuk,akkor liláskékszínben
fluoreszkál Tisztasági vizsg;'tlatakor a harmalima
kell ügyelnünk, rnely hasonló körülmények között
zöld fluoreszcenciát mutat Szulfát-szennyezést
O3%-ot enged a V ll L szovj et gyógyszer könyv.
Szabad savat ne tartalrnazzon. Víztartalma 12·7%
lehet ; a kiszárított anyagat O 5 ml törnény kérisavval lecseppentve és a kénsav gőzének eltávozá-.
saig óvatosan melegítve, majd kiizzítva O l% maradékot hagyhat, mely ne tartalmazzon nehéz férneket Tartalmi meghatározását fenolftalein indikálás
rnellett O l n nátronlúggar végezve, a só 99%-os
legyen (l rnl O l n nátronlúg= O 02487 g harmin).
A titrált folyadékban a szavjet gyógyszerkönyv
előírása szerint ne legyenek ammóniumsók
Gyógyászati alkalmazását illetőleg a sósavas
harrnint a letargikus encephalytis-szel kapcsolatos
par kinzonizmus kezelésére használják a Szovjetúnióban Belsőleg vagy szubkután malária esetében, a központi. idegrendszer megbetegedéseinél,
valamint féreghajtónak is alkalmazza a szavjet
orvostudomány. Az orosz népgyógyászatban széleskörű használatnak örvend a növény Főzetét
fürdőnek használják, köszvény, bizonyos bőrbeteg
ségek esetében Az infuzumát és dekokturnát is
szedik belsőleg meghüléses betegségek, malária
és több más esetben Különös figyelmet étdemel
a szovjet tudomány ama megállapitása, hogy a Peganum harmaia alkaloidái a kinin pótlására alkalmasak.
Érdekesek Fl ut y hatástani kísérletei is . Megvizsgálta a har:mint, harmalint, dihidroharmalint
és apoharmint Az első három alkaloida bénítja
a békákat, az apaharmin a reflex ingerlékenységet
fokozza és tetanusz! okoz A harmin és harmalin
bénítják a béka szívizornzatát. A harmaJinnak
féreghajtó hatása is van. Ezt az élősdi izomzatának
bénítása révén magyarázza, amint azt Straub
a filixsav hatástani vizsgálatakor bebizonyította
A harmin és harmaJin a rnelegvériíeken merev és·
rángógörcsöket, továbbá fokozott nyálelválasztást,
lélegzés-zavart és hőmérsékletcsökkenést okoz Görcsök közben fokozza a vérnyomást Kutyák harmalin-mérgezéskor pszihikus zavarokat rnutatnak,
melyek hasonlítanak a cannabinol mérgezéshez
Ez a kisérleti bizonyítéka annak, hogy keleten
a törökpirosító magvait épúgy használják élvezeli
szernek, miként a hasist
A törökpirosítahoz fúzött sok ködös babanat
és hiedelmet széloszlatta azélen járó szovjel orvos··
tudomány, izolátta a tiszta hatóanyagot, felvette
hivatalos gyógyszerei közé és szolgálja vele a dolgozó
nép, a haladó emberiség egészségének helyreállítását.
Még néhany magyarvonatkozasú adattal egé·
. szítem ki összefoglaló ismertetésemet Régi magyar
·növénytani és orvosi könyvekben nem találunk
adatot a törökpirosítóról, csupán rokonár:ól, a
rutaróL Diószegi (1775) szerint a ruta levelét
használják gyógyászati célra és pedig l)!agadó
nyavalyák és pestis elle!1 kitúnő a rutaecet<<, ha
levét a homályos szembe csepegtetik, ezeket meg_

gyógyítja; itt természetesen nem a rutaecetet,
hanem a növény vizes kivanatát kell értenünk
Ba!fa 1841-ben megjelent növénytanában hasonlo
értelemben ír a rutáról, de megemlíti mar l)a satlangos hannalát« is, níelyből festéket lehet késziteni A Peganum harmaia szarmazásával és elő
fordulásával többen foglalkoztak, ezek köztil a fon·
tosabbakkat már idéztem
Kétségtelennek látszik, 'hogy a török hódoltság
idején került hozzánk a Peganum harmala, azóta
többszáz~éven át maradt fennt. Tehát termesztése
nálunk nem ütközne akadályokba, haz~nk klímája,
talajviszonyai megfelelők, sőt talán még évszázadokon át alkalmazkodott utódot is találhatnánk,
melynek magvából indulhatna ki szélesebbköni
kultúrája
F ofrásmunkák

Szenov P S : Gyógyszerészeti kémia tankönyve Moszkva
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S. E: A Szavjetunió gyógynövényei Moszkva, 1949 Cserkesz H j.: Pharmakotherapiai kompendium, 1945.
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f. exp Path. u. Pharmakologie, 1911. - Geiger Handb
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A GYAKORLÓ GYóGYSZERÉSZ
MŰHELYÉBÓL
Pilulák készitéséhez kötőanyagként gyakran al··
kalmazzák az ú n. tragacantha glycerint, amelynek
készítése a következő: 10 g tragacantha-port (Vl)
eldörzsölünk 65 g glycerinnel, majd a keverékhez
25 g desztillált vizet adunk Súrűn folyó, áttetsző
anyagat nyerünk, amelyet - ha szükséges többszörösen összehajtott mullszöveten megszdriink Ugyanene a célra alkalmaznak gelatinglycerint is, amelyet olymódon készítünk el, hogy
5 g gelatint 5 g desztillált vízben és 90 g glycerinben gőzfürdün feloldunk, majd a fonó oldatban
O 2 g nipagint oldunk a. keverék konzerválása céljából. Szűrése úgy történik, rnint a tragacantha
glyceriné. Mind a két kötőanyag eltartása legcélszerűbbe(llégmentesen lezárt tubusokban történhet
Ricinusolaj-emu/sió készítése a következő : 40 g
ricinusolajat !O g gummi arabicum puJvis-szal (VI)
és l O g desztillált vízzel emulgeálunk A nyert sűr ú
emuisiához !O g egyszerű szirupot, O 5 g vanilia
tincturát (esetleg O 02 g vanillint 0· 5 g szeszben
oldva) adunk és a keveréket desztillált vizzel !00
g-ra kiegészítjük A készítményt főleg gyermekek
részére adják
Unguentum cetylicum néven gyakran rendelt
készítmény a következő : 5 g cholesterint, 5 g cera
albat, 20 g adeps lanae anhydricust, 20 g vaselinum
albumot, 25 g cetaceumot és 25 g paraffin~m
lrqurdumot gőzfürdőn feloldunk, siírú mullszöveten
megszűr jük és a kenőcsöt kihúlésig keverjük A ma
nehezen beszerezhető cetaceuru helyett stearint is
alkalmazhatunk Főleg kenőcs alapanyagkén nyer
alkalmazást és kb 200% vizet vesz fel

Többek kérésére köztöm a követkő iisszetételú >>Bac!l/i argenti colloida/is á 02 g<< előiratát,
amelyet főleg nőgyógyaszati célra alkalmaznak:
2 g a:gentum colloidale-t, 5 g gummi arabicum
pulvist (VI) és 20 g saccharum lactist gondosan
eikevetunk A finom porkeverékhez kötőanvagként
friss tojásfeberje és glycerin egyenlő merÍnyiségú
keverékét adjuk Ezáltal könnyen alakítható, gyor~an megszilárduló anyagat kapunk, amelyből 5 mm
atmérőjű, kb 2 8 g súlyú pálcikákat készítünk
Az így előállított pálcikák vízben igen kötinyen oldódnak é; kelló szilárdságúak
Emulsiók készi/esére gyógyszerkönyvünk mint
emulgens anyago!, a gummi ar abicum finom porát
alkalmaztalj a. Fontos tudnunk, hogy belsőleg használt gyógyszereknél -~ főleg A-vitamin tartalmú
csukamájolajnál - csak az enzym-mentes gurnmi
arabrcum oldatot használhatjuk Friss tojássárgáját, lecithint, gelatin-oldatot is gyakran alkalmaznak emulgens anyagként
Külső használatra szánt gyógyszereknél használatos emulgens anyagok a következők : alkáliszappanok, triaethanolamin-oleát, sulfuráli ricinusolaj natdum sója, cetylalcohol, chalester in stb.
Nallium stearát készitese a következő: 100 g
stearint gőzfürdőn megolvasztunk, sűrű mullszöveten megszűrjük és elszappanosítjuk 56 g kristá·
lyos natrium carhonátból és 300 g desztillált vízből
készült lúgoldattaL Az elszappanosítás kb. 15-20
percnyi főzés után befejeződik. Ekkor a keveréket
leh(ítjük és hozzáadunk 10 g 96%-os szeszt, majd a
főzés! kb 10 percig ismét folytatjuk
A keveréket ezután ki sózzuk 25 g konyhasó, 3 g
kt istályos n atrium carbonát és 80 g desztillált víz
papíroson megszűrt oldatával A kiválott stearinszappant desztillált vízzel kimossuk és szabahőfokon megszárítva porítjuk Eltartására jól záródó
porüveget használunk.
Az így nyert natrium stearinátot az opodeldoc,
glycerinkúpok, továbbá az unguentum stearini
stb. készítésére igen előnyösen alkalmazhatjuk
Többek kérésére közlb'm egy gyaktabban alkalmazott ú. n. >>Sebolaj<< előiratát 2 g oleuru cinnamomi,
2 g oleum caryophyllorum és 2 g oleum eucalyptiben oldunk l g camphor-port és l g mentholt
A keverékhez adunk 40 g oleum-jecorist és 40 g
ol eum !init, amelyben előzőleg O 3 g jód ot oldottunk
és ha sziikséges, az oldatot papirqsan megszúr jük
Színültig megtöltött lúgmentes üvegekben, hűvös,
napfénytől védett helyen tartjuk el.
Syrupus althaeae készítése a következő : 2 5 g
al thaeae radix (lll), 42 g desztillált víz és 2 g
96%-os szesz keverékét gyakrabban felrázva 2
óráig szobahőfokon zárt edényben áztatunk, majd a
keveréket vizzel átnedvesített vattaiem.ezen átszúrjük. Aszűredék 35 g-ját 65 g cukorral gőzfürdőn
sziruppá főzzük és a forró szirupot nedves flanelerr
szűrve kisebb üvegekben stetilezve tartjuk eL
Fogászati célra alkalmazott ú. n. >>Fletscher-por<<
előírala a következő 12 g zincuru sulfuricumot, 30 g
zincum oxydatumot, 7·80 g calcium carhonicum
praecipitatumot és l· 20 g resina mastixot finom
porrá keverünk és a VL szám ú szitán ·szitálva, jól
záródó üvegdugós porüvegben expediáljuk A ké- ·
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szítmény előállítására alkalmazott zincuru oxydaturnot előzőleg l 00°-on gondy:;:4:ji
,,_ , szár íts uk ki
Gyakorló szaktársaink tájékoztatására közlöm,. hogy vase/inben szabaháfokon az alábbi gyógyszer ek milyen %-os mennyiségben oldódnak Büchi
szerint :
____

Acidum salicylicum .._..
Aethylinum aminobenzoic .

.

kb O 06%-a oldódik

Atrapinum bazicum
Atropin sulfuricum

Cocain. basicum .
Cocain hydrochlor
Camphor

Menthol ..... ..
Naphtoluru (beta)

<(
~J

O· l %-a oldódik

0·04%-a oldódik
oldhatatlan
(( 0·5%-a oldódik
oldhatatlan
<<
15%-a oldódik
<(
20%-a oldódik
« O 13%-a oldódik

Phenolum (kristályos)
Pyrogaliolum .
Resorcinum . . . .
Sulfur praecipitatum
Thyrnolum

<(

Az

a
a

a
az
a

I. számú rosta fonalközeinek
((
<l
III
(l
<<
«
IV
<1
szíta
V'
VI
Il.<~

,átmérője·
<<

<1 ,

6 mm

4mm
2 mm
O 75 mm
030mm
O 15 mm

A Gyógyszerkönyv azonban nem tesz említést
a rosták és sziták fonalainak anyagáról. Ez a kérdés is szabályozásra szarul, jóllehet, az érdekelt
ipar igyekszik erre gondot fordítani.
. A. r?sták f?nalán~k anyaga azok nagy mechamkar rgenybevetele nuatt természetesen csak erős,
indifferens fém lehet. Egyes előírások ónnal bevont
sárgaréz vagy acélhuzalról szálnak Ezt azonban
nem tarthatjuk minden tekintetben megfelelőnek,
r_nert. az. ?n, mint puhafém, könnyen bejuthat az
atctorzsales alkalmaval az aprított drogba. Ezzel
szemben a kemény acél legfeljebb némi vasszenynyezést okozhat, ami azonban indifferens. De még
ezt a vasszenyezést is el lehetne kerülni, ha a
nagyon ellenálló és kemény krómnikkelacélbol
történnék ezeknek a huzaloknak a gyártása, amelyet még a tömény ásványi savak sem támadnak
meg. Szó lehetne még esetleg az aluminiumhuzalok
alkalmazásáról is, tekintettel fejlett aluminiumrparunkra. A szitaféleségek fonalanyaga is lehet
vékonyabb fémszál vagy lószőr, a legfinomabbaké
pedig selyem, illetőleg műanyagféle (pl. nylonfonal). Ezek az anyagok teljesen meg is felelnek a
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kívánalmaknak, úgyhogy e tekintetben a jelenleg
helyzettel szemben módosításr a nincs sz ük ség
Egy másik, a rostákkal kapcsolatban felmerülő
probléma a különböző méreteknek, illetőleg aprítási
fokoknak megfelelő kereskedelmi elnevezése a
drogoknak A IV. Gyogyszerkönyv e tekintetben
csupán a szitakra vonatkozólag rendelkezik, amenynyiben a IV számúnak megfelelő aprítás! >ldurvapor«-nak, az V-ös finomságót »középfinom«-nak,
a V l-ost pedig >Ifi nom po!<<-nak nevezi, de nem
említi ezek latin mcgnevezését Ez is kiegészítésre
szarul és pedig ügy véljük, talán leghelyesebben olymódon, hogy a durva port puJvis grossus-nak, a
középfinomat putvis subtilis-nak és a finom port
puJvis subtilissimus·nak vagy puJvis alcoholisatusnak kellene nevezni Ez fedi is a gyakorlati életben
szokásos és ismert elnevezéseket.
Más a helyzet a rostákkal kapcsolatban, ahol
semmiféle megjelölés nincs a gyógyszerkönyvben
a római számok mellett E tekintetben is szükség
volna közelebbi mcgjelölésre
Ajánljuk az l. sz. rostának megfeleló méretű
aprításra: a durván vágott, a ll. számúra a középlírroman vágott és a lll sz, -ra a finom an vágott
jelzést Latinul talán: a gyakorlatban is használatos
scissa, conscissa és minutim conscissa megjelölés
felelne meg leginkább
Néhány ellentmondásra is rá kell mutatnunk a
drogok felaprításának mértékévcl kapcsolatban, a .
IV. Gyógyszerkönyv szövegét illetőleg Az alábbi
tablazat szembetűnően mutatja, hogy egy és
ugyanazon drogot a különböző gyógyszeres készítményekben milyen egymástól elütő finomságban
apríttatja és használtatja fel Gyógyszerkönyvünk
Ezeket a sokszor tel jesen irr acianális felaprítási mértékeket az V. Gyógyszerkönyvben feltétlenül összhangba kell hozni egymással
Akár" a beteg által otthon előállítandó teáról,
akár a gyógyszerész által készítendó decoctumról,
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6%-a oldódik

Egy videki szaktáJSam kerésere közlöm gyümölcsják kérgének bekenésil e alkalmazható ú. n >!h ernyóenyv<< el/Hratát 200 g colophoniumot gőzfürdőn
megolvasztunk, hozzáaciunk 50 g oleuru rapae crudumot, 50 g oleuru paraffini crudumot és 50 g
oleuru terebenthinae crudumot Az így nyert sűrű
keverék a levegőn hosszú idő után is megtartja
r agadássagát - így a gyümölcsfákon levő kártékony herriyók összefogására igen alkalmas.
Némedy Imre dr .

A gyógynövények felaprításának racionalizálása
Nemrégen foglalkoztunk e lap hasábjain a
gyógynövények normalizálásának. kérdéséveL Most
egy másik, az V Gyógyszerkönyv szerkesztésével
szintén összefüggő, közérdekű problémának a megoldásara szerelnénk javaslatot tenni és. pedig a
drogok felaprításának és porításának mértékével,
valamint az ennek megállapítására szolgáló rostákkal és szitákkal kapcsolatban
Mint ismeretes, a IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv háromféle rostát és háromféle szitát
különböztet meg.

·--------------

O· 75%-a oldódik
oldhatatlan
oldhatatlan
O 5%-a oldódik
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vagy infusumról, illetőleg extractumról vagy tineturáról van is szó, mindenesetben a drogok minél
teljesebb kivonására kell törekednünk: Ez pedig a
drog szöveti szerkezetéhez kell, hogy igazodjék,
még pedig olyértelemben, hogy a tömött szöveti
szerkezetrieket fínomabbra, a laza szöveti szerke·
zetűeket pedig durvábbra aprítjuk fel Zsinórmér·
tékül e tekintetben - véleményünk szerint a teákra vonatkozólag is a >1Decocta et infusa«
fejezetben foglaltak (II-IV.) szolgálhatnának, míg
a tincturák és extracturnak készítésében a finomabb felaprítást (V) kellene szemelőtt tartani,
tekintettel arra, hogy ott többnyire a hatóanyag
teljes, tökéletes kivonására törekszünk, másrészt
arra, hogy a perkolációs eljárás során a finomabb
aprítás sem okoz technikai nehézségeket
\légül szálanunk kell még egyes, a drogok ipari
felaprítása tekintetében felmerülő problémákról is.
A gyógynövényeket feldolgozó ipar régebben
nem sokat törődött a gyógyszerkönyv előírásaival,
azoktól függetlenítette magát és nem bocsátott a
gyógyszertárak rendelkezésére minden esetben olyan
felaprítási mértékű drogot, amilyent a Gyógyszerkönyv előír. Ennek azután az volt a következménye,
hogy sokszor túlságosan nagy darabokt a aprított
drogokkal dolgozott a gyógyszerész, amelyeknek
kivonása nem volt teljes mértékben lehetséges és
így a drog egy része még értékes anyagokat tartalmazva veszendőbe ment s az elkészített kivonat
(infusum, decoctum, extractum, tinctura stb.) sem
volt teljes értékű
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Ezeken a hiányokon is az V Gyógyszerkönyv
kell, hogy segítsen. De a probléma természetesen
csak a gyógynövényfeldolgozó iparral és kereskedelemmel egyt>tértve oldható meg. Erre megvan a
teljes biztosíték a Gyógynövény Nemzeti Vállalat
részéről, ahol a drogok begyüjtése, illetve raktározása, valamint a Gyógyáruértékesítő N V részéről,
ahol azok ipari feldolgozása történik, egyesülve
azzal a jó akar attai és minden tekintetben segítő
szándékkal, ami a N V vezetőség részéről mindenben megnyilvánul.
A megoldás tekintetében a javaslatunk az,
hogy pontosan az új Gyógyszerkönyvben felveendő
rostáknak és szitáknak megfelelő és az egyes galenusi készitmények előállításának leírásában feltüntetendő méretrire aprított drogok kerüljenek a jövő
ben forgalomba, a fentebb már javasolt elnevezéssel és a tartály cimkéjén ugyancsak feltüntetendő
rosta, illetőleg szitaszámmal.
llymódon már az árjegyzéki vagy a számJai
elnevezésből nyilvánvaló lenne a drog finomsága
és így az eladó és vevő között semmiféle vita nem
fordulna elő s a feldolgozandó drogokból rnindig a
legmegfelelőbb, teljes hatásértékű készítményt állíthatnák elő az érdekelt üzemek vagy gyógyszertárak
- A szóbanlevő javaslatok dolgozó népünk jobb
gyógyszrellátását és ezzel a népegészségügy fontos
érdekeit szalgálnák és éppen ezért fontos volna
azok mielőbbi, mar adéktalan megvalósítása

Uj szovjet érzéstelenítőszer -· a konvokain
Irta: Rabinovics M. Sz_
(A Gyógyszerészi Dokumentációs Albizottság anyagábóL)
A szem és a· nyálkaháttyák érzéstelenítésére
használatos szerek közül. eddig a kokain bizonyult
legalkalmasabbnak, amelyet a szemészethen 1884ben alkalmaztak először. A kokainnak azonban
a kiváló érzéstelenítő tulajdonságai mellett igen
sok hiányossága is van: tágítja a pupillát, a glaukómára hajlamos szem belső nyomását fokozza,
ezenkívül mint sejtméreg gyakran előidézi a szaruhártya felületí epitél-rétegének elhalását, bőr alá

fecskendezve toxikus hatást vált ki, oldala pedig
forraláskor elbomlik Egyébként a kokain még
behazatali cikk is, rrtivel a délamerikai Erytroxylon
Coca termesztése a Szovjetúnióban még nem vezetett kielégitő eredményekhez. '
A Szövetséges Gyógyszervegyészeti Kutatö
Intézet középázsiai expedíció ja, melyet Masszagetov
P Sz. vezetett, annak idején javaslatot tett
a Convolvulus subhirsutus nevő növény kémiai
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vizsgálatára Ennek folytán Kanavalova P. és
Orechov A. a növényből két új alkaloidát : a konvolvint és a kanvolamint izolálták.
Nolle J H. farmakológus vizsgálatai szelint
mindkét alkaloida erős helyiérzéstelenítő hátású,
de használatr a sajnos egyik sent alkalmas, mivel
a nyálkahártyát erősen izgatják és hiperémiát
idéznek elő Felmerül tehát a kérdés, hogyan lehetne az alkaloidák molekuláit úgy megváltoztatni,
hogy érzéstelenítő tulajdonságuk megtartása mellett izgató hatásuk kiküszöbölődjék
Konovalovának és Orechovnak sikerült teljesen felderíteni a kanvolvin és a konvoJamin
szerkezetét, ·amikoris kitűnt, hogy ezek a nortropinnak, illetve a trapinnak verátrumsavas észterei.
CH 2-CH-CH 2
l
NH CH-OCO C6 H 3 (0.CH 3 ) 2
CH 2-CH-CH 2
kanvolvin
CH 2-CH -CH,
l N . CH, CH -OCO . C,H 3 (0CH 3 ) 2
CH 2-CH --CH 2
kanvolamin
Ennek következtében olyan hozzáférhető új
alapanyaghoz jutottunk, amelyből a !ropin és a
nortropin előállítható.
A !ropin és a nottropin birtokában széleskörü
munkát fejtettünk ki üj származékokszintetizálására
az előállított vegyületeket pedig farmakológiai és
klinikai vizsgálatokra bocsátottuk Az általunk
előállitott készitmények közül legjobban bevált
a para-amino-benzoil-tropin, ezt mi konvokainnak
neveztük el.
CH 2-CH

l

l

l

l

-CH 2

l

N . CH 3 CH -OCO . C4 H 6 NH 2

l

CH 2-CH

l

-CH 2
kanvakain

A kanvakaint szemészeli és oto-laringológiai
klinikánkan megvizsgálták és a legtöbb esetben
igen értékesnek találták Igy pl. a Leningrádi
Szemészeli Klinika (igazgató: prof. Csirkovszkij
V V.) a következőket közölte : •>A konvokain
érzéstelenítő hatása mégegyszer olyari erős, mint
az a szer, amelyet általában a legjobbnak tartanak<<
»A szemgolyó felnyitásával járó operációknál az
érzéstelenítés tökéletes volt és semmivel sem
gyengébb, mint a kokainé; az operáció fájdalmasabb
múveletei teljesen fájdalommentesen folytak le.<<
A végső következtelés így hangzik : •>A konvokain ..
nal kiváló szert nyertünk, amely a szemészeli gya·
korlatban a kokaint pótolja.<<
A moszkvai orvosi fakultás I. szánni kliniká ..
járól pr~f Hlus,?et így ír : »A konvokainnal olyan
szerhez JUtottunk, amely kétségen kívül a kokainnal összehasonlítva az összes előnyöket sikeresen
magábanfoglalja <<
A moszkvai szemészeli kórházból Dr. Zenkina
írja: A konvokain az importált kokainhoz viszo-
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nyitva sorozatos előnyöket mutat : nem befolyá-·
solja a szaruhártya epitéljét, a szemgolyó belső
feszültségét, a pupilla tágulását és az akkomodáció!<<
A Moszkvai orvosi fakultás I l. szám ú klinikájának fül·, orr- és gége-osztályáról Dr.. Kolmovsz- :
kij véleménye a következő : »A kanvakaint az: orr
és a szomszédos ü r egek kezelésére 150 betegnél
alkalmaztuk, gyógyászati célokra pótol ja a koka·
int<<
A Moszkvai orvosi fakultás I I. szám ú on-,
fül- és gégeklinikájáról prof. Preobrazsenszkrj
így ír: d. a konvokain érzéstelenítő érszűkítő
hatású ; 2 a kanvakain a kokainnal egyenlő
értékű <<
llymódon bebizonyosodott, hogy a kanvakain
úgy a szemészeti, mint az oto-laringológiai prakszisban értékes helyiérzéstelenítő gyógyszerkészítmény
A klinikai adatok alapján az Egészségügyi Minisztérium orvosi tanácsának farmakológiai bizottsága
még !944-ben engedélyezte a kanvakain forgalombahozatalát és alkalmazását az oto-laringológiai és az
oftalmológiai gyakor latban .
Előttünk még csak az a feladat állott, hogy a
kanvakain előállításár a alkalmasabb módszert dolgozzunk kL Sikerült azonban ezt is megoldanunk.
A szintézisnek olyan egyszerü módját dolgoztuk ki,
amely csak két fázisból áll : l. a tr op in kondenzációjából p-nitrobenzoil-kloriddal és 2. az előállított
nitrovegyület átalakításából a megfelelő amino·
bázissá. Az utóbbi időben ezt a szintézist is leegyszerűsítettük, úgyhogy az előállítás mindössze egy
fázisból áll
A konvokainbázis maga vizben rosszul oldódik,
ezért több, vízben oldódó sóját is előállítottuk.
Legalkalmasabbnak tartatátját és benzoátját találtuk
A kanvakain kiindulási anyaga a !ropin a
kanvolamin elszappanosításával nyerhetö. A Convolvulus subhirsutus alkaloidáinak kivonása, de
különösen az alkaloidák elkülönítése meglehetősen
nehéz. Sikerült azonban olymódon jutnunk a tropinhoz, hogy a drogból vizes kivonással kinyertük
az összes alkaloidákat és ezeket előzetes elkülönítés
nélkül elszappanosítás alá vetettük. Ennek következtében trapinból és n01 íropinból álló elegyet
kaptunk, ezt hangyasavval és formalinnal melegítettük, hogy az utóbbi metilálódjék A keletkezett
trapint kloroformmal kivontuk és desztillálással
tisztítoitu .<,
Masszagetov igen alapos vizsgálatai szerint
a Convolvulus subhirsutus Középázsia déli vidékein, különösen Csikmenttől északra és délre
nagy területeken található Igy tehát a kanvakain
eléggé hozzáférhető anyag.
A konvokain, amint látjuk, egy uj és eredeti
szavjet gyógyszerkészítmény, amely szavjet kutac
ták - botanikusok, kémikusok, farmakológusok és
klinikusok - közös alkotó munkájának az eredménye.
(Medicinszkája promislyenoszt Sz Sz . Sz R
!949 . 3. sz 37, o)
fordította·: Ligeti Viktor

A digitalis folia titrata készítése
hta: Spergely Béla és Spergely'Ilé Balkay Erzsébet
Közel két évtizede, hogy forgalomba hoztuk a hazai
, termésű Digitalis purpurea élettanilag betitrált porát Ennek
el6zménye, hogy külföldn51 mindig nehezebben volt beszerezhető a Digitalis-levél, a betitrált porért pedig 'igen magas árat
kértek. Igy kézenfekvő volt, hogy úgy mint sok más ipari-·
és gyógynövényt, ezt is hazai földön kell termelni, különben
komoly hiányok álihatnak elő ebben a nélkülözhetetlen
gyógyszerben. Augustin dr. professzor, a Gyógynövénykisérleti
Intézet akkori vezetője, kezdeményezésére 1uzson prof
vállalkozott arra, hogy a Digitalis-termelést beállítsa. Előz6!eg tudomásunk volt arról, hogy Páter Béla a kolozsvári

a D. púrpurea-leveleket beszerezni, ami megdöntötte 'azon
elgondolásunkat, hogy mindig ugyanazon termésű drogból
állftsuk el6 a készítményt.
Ezzel volt magyarázható, hogy majdnem évente változott a forgalombahozott levélpor színe, hamu- és homoktartalma, extrakt anyagtartalma, Stb.
Az eddig elmJndottakkal rövid visszapillantást adtunk
ar~a a nagy, sokszor küzdelmes munkára, ami úgy a tennelőt,
mmt a feldolgozót igénybevette annak a célnak érdekében,
hogy a keresletet hazai droggal lássa el

E 1 ·
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·
gyógynövény telepen szép eredménnyel kisérleti termelést
zze parhuzamosan a an oan folytak értekvégzett néhány Digitalis fajtával, és igy remélhető volt, meghatározási vizsgálatok, a különböző termelők·
hogy a nálunk itt-ott vadon is előforduló, de kertekben min- től beszerzett rninták alapján. A budapesti Gyógy·
denott termelt gyűs~űvirágot sikerülni fog meghonosítani. növénykisérleti Intézet telepén is évről évre ú jabb
A Mátra nyugati oldalán, a Csevicevölgy felső részén, fa'jokat telepítettek de hibrideket is állítottak elő
250-300m-rel a tenger szfne fölött fekvő tar-i erd6g'azdaság·
.
, '
ban indult meg a termelés. A kezdet sok balsikerrel járt _ Augustrn, Szalmary és Rom elgondolásai szerint,
mert részben az időjárás, részben az idegenből importált és 1926-ban Fritz összegezte az idevonatkozó
magvak s_ok ~~hfzsé~et rejtegettek a ter~elés beál~itásában. vizsgálati eredményeket A következőkben Fritz
Tobb ~vr. k ser etezes utan azonban _SJkerult T uzsonna~ közleménye alapJ' án sorol.J'uk fel a békaegységre

megtalalma azt a helyet, ahol a talaJ osszetétele, a levego

páratartalma, a kellő inszoláció, a széltől védettség úgy
összehangolódtak, hogy sajáttermésa és válogatott példá·

nyakról szedettmagvakkal néhányhold területet ültethetett be
Bá
1
k k d ő ·d"" ·
11 t ·
.
r az e so eve
e vez I aprasa me e t ugy 1atszott,
hogy a D. termelésneknem lesz nehézsége, mégis a telep néhány év mulva, a bekövetkezett csapadékhiány rniatt, teljesen
elpusztult. Egy egészen kis területet lehetett csak megmen!eni állandó öntözéssel és kapálással, hogy az a néhány t6
a következ(i évre szükséges magot megteremje.
H
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szamrtott kozepertekeket
·

l
l
l
l
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g Digitalis purpurea dosis letalis maxitna.
g Digitalis la nata dosis tetalis maxima. . . . .
g Digitalis Fer-ruginea gfgantea dosis letaUs maxima
g Digitalis gloxiniflora dosis letalis maxima
g Digitalis monstruosa dosis letalis maxima

4000 E
4540 E
5260 E
6250 E
6660 E

Szakségesnek tartjuk megemlíteni, hogy a D. kétéves
növény ugyan, de kellő gondozás mellett öt-hat éven át is
hoz virágzó szárat és természetesen felhasználható leveleket
is. Az előbb emlitett száraz nyár folyamán az össze8 tövek
elpusztultak, úgyhogy az első nyárvégi esők után, megin dl·
tották az újraültetést, előrenevelt palántákkal A fiatal
növénykék szépen megerősödtek és a késő ősz folyamán,
november havában, a szépen fejlett tőleveleket Fritz prof.
megvizsgálta és megállapitotta, hogy a tőlevetek mfnden
tekintetben megfelelő drogo! szolgáltatnak, hatásértéke H

Ezeken kívül vizsgálat tárgyát képezték még
D lb ·
1 k h t· f k 'll t
J k
a . a a es rosea, me ye
a as o a, r e ve g u ozida-tartalma a D. purp.-val azonos, a D. levigata,
D. viridiflora, D.. orientalis és D sibirica, melyek
glukozida tartalma azonban a purpurea-leveleknél
J. óva! alacsonyabb volt, és ezeket termelésre nem is
·
állították be Szathmáry néhány hibridet is kitermelt,
de mivel ezek magot nem kötöttek, termelésre
alkalmatlanok voltak és az ezekkel való foglalkozás gyakor lati célt nem szolgált

a szállevelek szagától, galénuszi készítményei is teljesen
kifogástalanok.
'
Ezek ismeretében és az OKI hozzá jámtásával megszedték az őszi tőleveleket és igy az ország Digitalis ellátása
arra az évre meg volt mentve . A szárított drog igen szép
volt, nagyrészt hatalmas, néha 40 cm hosszú levelekből átlt,
melyek poritva is a legszebb árut szolgáltatták. A tőlevelekböJ
azonban csak a tőrózsa külső leveleit lehet megszedni, nmert
a belsők, a palánták ú. n. szive áttelel és ezek a télen át is

A kutatómunkák azonban nem voltak hiábavalók, mert arról győztek meg, hogy a hazai talaj
igen alkalmas a D. -termelésre De arr a is figyelmeztettek, hogy a hazai drog glukozida-tartalma
jóval magasabb, mint a külföldi árué Reánk
hárult az a feladat, hogy ezt a magas hatásértéket
megfelelő hígítással elimináljuk
A D élettani értékelésével párhuzamosan

kező évben. Ha az időjárás kedvez, úgy a növények átlagos

Róm Pállal karöltve szargalmasan vizsgáltuk a
hamutartalmat is, mert a különböző gykvek,

I E., szfne szép sötétzöld, szaga semmiben sem különbözik

erősödő

tövek hozzák a legszebb virágzó szárakat a követ-

magassága másfél méter, de nem ritkaság az ennél magasabb
példány sem.
Tuzson kezdeményezésén és a néhány évben elért ered-

ményeken felbuzdulva, hazánkban több vidéken is megindult
a D purpurea termelése, igy Szabolcsban, az északi megyékben, Dunántúl, Délmagyarországon, Körmenden (Sonnewendtelep). Ezeken kivül is sok helyen, kis kertgazdaságokban,
mindig több és több vállalkozó akadt, akik kisebb nagyobb
telepeket létesitettek és úgy az alföldi, mint magaslati tájaleon
kedvező időjárás eselén szép eredménnyel sikerült a szedés
l(ülönösen jó volt a terméshozam, ha a virágzáskor megkez--

dett levélgyüjtés után a korán kiültetett patántákról az ősz
folyamán még nagy mennyiségű tőlevél is begyüjthető volt.

A DigitaJis..:Jevél hazai ellátása azonban még mindig nem
volt biztositva, mert az els6 jó kísérteti évek után olyan száraz

évek következtek, hogy a legtöbb vidéken felhagytak a sok
m'nkával járó és bizonytalan hozamú D. purpurea-termelés-

sei, és helyette a kisebb igényű D. tanata-val ültették be a

telepeket. Igy Tuzson is nagyobb mennyiségben a D. lanala
termelésre tért át, aminek az lett a következménye, hogy
a titrált levélpor készltéséhez különböző vidékekről kelJett

így a IV. magyar gyógyszerkönyv is, szigorú
1" · · t t t 1
tt
h
t t l t 'll t "l g
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ar a maza
a
am u ar a ma t e O e ·
Gykv-ünk ugyanis 7-9%-ban adja meg a megengedhető hamutartalmat, amit az azóta megjelent
OKI rendelet 15%-ra helyesbített.
ll'. t·
y
k
]"
kál t ·
t f 1
dU an az · gy V e om un
a ai mos O ynak, szükségesnek tartjuk megtárgyalni a titrált
levélpor készítését és az előállítás egyes fázisait,
hogy azok figyelembevételével a gykvi adatok
számszerűségét a gyakorlati tapasztalatoknak meg-

felelően állíthassa be a bizottság.

.

A D. levél gyüjtése hazánkban jünius első
felében megkezdődik. Jól áttelel! erős tövek kedvező idő.',-árás

esetén 1·únius első napjaiban virágzani
kezdenek, úgyhogy a szépen fejlett szárlevelek
begyüjthetők A levélszedés kézzel történik, egyerc-
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ként- csíp ik le a leveleket és kos ar akba rakva
lehetőleg mindjárt levegőn kiteregetik,
hogy gyorsan fonnyadjanak A virágzás a Tuzsontelepen szeptemberig tartott, mert az előnevelt
palántákat különböző időben havonta
ültették ki azért, hogy száraz időjárás esetén,
mikor a gyenge növények elpusztulnak, az utána
következő sorozat biztosítsa a termést A kiszáradt
palántákat az ősz folyamán ismételten pótolták,
úgyhogy a kis telepen egészen késő őszig v~rágzott
a Digitális. A palánták a szerint, hogy mrkor ultették kedvező időjárás mellett, már szeptemberben s~ép tőrózsává fejlődtek, melyekről a leveleket
egész november végéig lehetett szedni. Természetes,
hogy a levélrózsa legkülső Ie.veleit, melye_k legtöbbször megsárgulnak, etvetrk es csak az utana kavetkezökből szednek még annyit, hogy a palánták
szíve épen maradjon, amiből a hosszú nedves ősz
esetén, még mindig lehet drogot gyüjteni.
Ezzel magyarázható, hogy a hazai viszonyok
mellett az évi termést csak a tél elején, novemberdecember hónapban hozzák piacra, mert a szárJeveleket melyek a terméshozamnak csak egy··
harmactát adják, mindig összekeverik az őszi
tőlevelekkel Az elmúlt húsz év alatt több évben
olyan aszály volt, hogy az ősszel vásárolt drog
majdnem tisztán tőlevelekből állt, mert a szárlevelek hozama alig volt számottevő Itt kell megemlítenünk; hogy lelkiismeretes gyüjtők a tőlevele
ket is egyenként szedik és ezzel már a szedésnél
válogatják Volt olyan drog is kezeink között,
melyet sarJázva gyüjtöttek, ezt a száraz levelek
beáztatásával és kiteregetésével azonnal meg lehet
állapítani. Az így gyüjtött drog annyira szemetes,
hogy titrált készítmény előállítására nem alkalmas
Meg kell emlékeznünk egy termelőről, aki ad~ig
ment a gondosságban, hogy a tőlevelek fonákját
a fonnyasztás előtt Jekefélte a homoktól és mint
a dohánylevelet szokták, csomókba kötőzte és
szárította Műszárítóban a levelek gyorsan megszáradtak, nem fülledtek be és a drog szép zöld
maradt
A szárítás a termelés megindulásának legelején padlásokon, vagy dohánypajtákban történt
Közben igen sok szomorú tapasztalatot szerezt~k
a termelők, mert a D -levél, különösen a húsos tolevelek, könnyen bemelegedtek és ezzel mát el is
vesztették szép zöld színűket és egybim hatásértékük egy részét Igen nagy légvonatban naponta
többször forgalva és vékonyan teregetve lehet csak

---------·-·---~--------

a D leveleket megszáritaní A nyár folyamán
ennek nincs is akadálya, de mivel a levél gyüjtése
késő őszig tart, a gyüjtők kénytelenek voltak
múszárítókat felállítani, melyekben sokszor két
nap alatt sikerül a leveleket 7-8% nedvességtartalomra Jeszáritani A műszárításnak igen 1nagy
előnye, hogy a gyors szárítás megakadályozza ·a
glukozidákat bontó digipurpidase enzim műkö
dését, ami előbb a genuin glukozidákat, később
a gitalint, digitoxint, gitoxint és altalában az egy
molekula cukrot tartalmazó glukozidákat, rövid
idő alatt széthasítja. Ez az enzim nem termostabil és így magasabb hőmérsékleten 100° körül
elpusztul, ezért Focke azt tanácsolja, hogy a
leveleket a szárítás alkalmával tartsuk 5 pererg
!05 fokon, ez alatt az enzim hatástalanná válik
Ezt az eljárást azonban mi sohasem ajánlottuk
a gyüjtőknek, mert egy kis figyelmetlenséggel
egyszerre nagy mennyiségű áru hatóa.~y~ga_ pusztul el, ezenfelül a levelek ezen a hornersekJelen
megbarnulnak Tapasztalataink ebben a tekintetben azt mutatták, hogy törékenyre szárított,
jól csomagolt áru nem veszített hatásértékéből,
még akkor sem, ha az 8% nedvességet tartalmazott,
és így egy éven át r aktározódott
A szárítással
kapcsolatban azt kell megjegyeznünk, hogy az
egyszer erősen kiszárított drog igen nedvszívó
és ezért inkább vegyünk 8-9% nedvességre
Ieszárított drogot, mint 5%-ra leszárítottat, mert
ez az utóbbi a szállítás alatt 12-14% nedvességet
szív magába. Igy volt ez a legutóbbi szállítmányaink esetében is, mikor legjobban műszárított
drogot kaptunk és száraz időben !4% nedvességgel
érkezett meg,_ Ilyen esetben azonnal ki kell száritaní a leveleket, mert az áru rövid néhány nap
alatt elpusztul
A jó drognak tulajdonságai a következők:
Színe egészséges és zöld legyen. Az olyan drog,
melyben megsárgult levelek vannak, nem titrálható be, mert ennek legalább is egy része befülledt.
Szaga jellemzően D. szagú, ami akkor érezhető
legjobban, ha kezeink között szétmorzsoljuk. Sok
árut kellett visszautasítanunk, mert idegen drog
szaga volt érczhető a küldeményen Ez onnan eredt,
hogy a D _ -t olyan pajtákban, vagy szádtákban szárították, ahol előbb pl. mentha száradt. Menthaleveleket nem találtunk a drogban, de a szaga megmar adt még felmelegítés után is.

J?

(Folytatjuk)

Értelmiségi dolgozók! A munka szakmai és politikai
színvonalának állandó emeléséve], testvéri szövetségben
a munkásokkal és a parasztokkal erősítsétek szabad hazánkat!

l______
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A Gyógyszerészi Dokumentációs Albizottság közleménye. Vezető: Ke d v ess y G y ö r g y dr

Kanevszkája Sz I és Szjemenov
A.
Az ópiánsav mint a verátrum-aldehid kiindulási anyaga_. (Opianova kisz/ola kak isztocsnyik
polucsénija veratrovogo alydegida.) . Medic._ promisIyenoszt !949_ 6_ sz. 16 o
Öpiumalkaloidák gyártásánál az ópiánsav melléktermékként visszamarad Leginkább a sztipticinnek narkotinból való előállításánál mint hasadási termék keletkezik Annak ellenére, hogy az
ópiánsavról és származékairól számos dolgozat
jelent meg, eddig még semmiféle alkalmazást nem
nyert Egyes kutatók megállapították, hogy dekarboxilálásával igen értékes anyagat ·-a verátrumaldehidet - lehet előállítani, ez pedig a papaverin
szintetikus úton való előálíításánál használatos
A szerzők által kidolgozott eljárás a következő :
60 g technikai ópiánsavat nagyobb_ gömblombikban 210 ml 95°-os szcsszel és 210 ml 5%-os
nátriumhidroxid- oldattal elegyítünk Ha az oldat
erősen színezett, hozzáadunk 5 g állati szenet és a
lombikra visszafolyó hűtőt szerelve az elegyet
!5 percig vízfürdőn forraljuk A forró oldatot megszűrjük, majd 70°-os hőfokon tartva 30 ganilint
adunk hozzá és 5 percig kevergetjük Az elegyet
3°-ra lehűtjük és gyors kevergetés közben vékony
sugárban hozzáöntünk 110 ml I0%'os sósavat
Amikor az elegy kémhatása gyengén savanyúra
válik, kicsapódik belőle az ópiánsav anilin-vegyülete
Erről afolyadékot leszívjuk, vízzel jól kimossuk és
70°-on állandó súlyig szárítjuk. Az ilymódon eJő ..
állított vegyület olvadáspontja 188-190°, kitermelése 47· 5 g, vagyis technikai ópiánsavra számítva
555%
Az anilin dekarboxi!álásár a 50 g ópiánsavanilint 2 g finom poralakú sárgarézzel lombikban
195-2050-on IO percig melegítünk Akezdetben
heves széndioxid-fejlődés 10 percen belül lezajlik
A !ehült elegyhez hozzáöntünk 400 ml 5%-os ecetsavat és visszafolyó hűtő alkalmazása mellett egy
órán keresztül forraljuk Kihülés után a csapadékot
leszűrjük, éterben feloldjuk s az éteres oldatot
nátriumhidroxid híg oldalával, majd vízzel né-'
hányszor átmossuk. Az éter elpárologtatása után
a verátrum-aldehid világos kristályok alakjában
visszamarad. Olvadáspontja 44° Kitermelés 273 g
(936%) Tiszta ópiánsavra számítva az aldehid
kitermelése körülbelül 80%
A verátrum-aldehid ilymódon történő eJő ..
állításával egyrészt az eddig ballászinak tartott
ópiánsavat fel lthet használni, másrészt a szintetikus papaverin gyártásához szükséges verátrumaldehid beszerzésének kérdése is egyszerre megoldódik
Ligeti Viktor

A Szovjetúnió Gyógynövénykuiató Intézete
1949 őszén speciálls szavhozokban megindította a
libatopfű termesztését A növényt az illóolajában
levő aszkaridol miatt bélférgek (aszkarisz, ankilosztoma stb.) ellen használják. Az illóolajat főleg
a termésekből, ritkábban a levelekből és a növény
zöld részeiből nyerik Az aszkaridol (C10 H"O,) igen
könnyen bomló anyag, már levegőn is oxidálódik
és ezáltal gyógyhatását elveszíti. 100°-ra melegítve
robbanásszerűen elbomlik
A gyógyászati célokra alkalmas illóolaj sűrú..
sége O 95-D 9'7, oldhatósága 70°-osszeszben 1472-1477, forgatási szöge -9,-10° A jóminőségú illó·
olaj legalább 60-65% aszkaridalt tartalmaz. Az
aszkaridol-tartalom emelkedésével a kenopodium
olaj (Ol Chenopodii) minősége javul, toxicitása
ellenben csökken. Aszkaridoion kívül az illóolai
tartalmaz még p-eimén!, d-kámfort, l-Iimonént és
még egyéb alkatrészeket.
Orvosi gyakorlatban a kenopodiumolajat olyan
eseteknél szakták alkalmazni, amelyeknél a szantonin is hatásos, ez azonban nem jelenti azt, hogy a
kenopodiumolaj használata a szantonint feleslegessé teszi. MegÍelelő adagolás mellett a szantonin
hatását kiegészíti és ilymódon a szervezetet a
parazitáktól teljesen mentesíti
A kenopodiumolaj alkalmazása igen egyszerű
és sok esetben egyszeri bevétele, a beteg korától
függően O4-1·5 ccm-es adagban
t ö kéletesen
elegendő. 7-8 éves gyermekeknél O 4 cern-ig
terjedő adagban, !5-16 éves korúaknál körülbelül
l ccm-es, felnőtteknél körülbelül 1·5 ccm-es adagban használható Legnagyobb adagja 2·5 ccm .
(A IV Magyar Gyógyszerkönyv szerint legnagyobb
adagja O 50 g (25 csepp) ; - egy napra sem több,
sőt négy héten belül nem ismétlendő. -- L V.)
A gyógyszer beadása úgy törté11ik, hogy a
beteg reggelire cukrozott teát kap kevés kenyérrel,
majd J '1:!-2 óra múlva 50 ccm ricinusolajjal vagy
150-200 ccm 30%-os glaubersó oldattal beveszi a
gyógyszert
Szubtrópikus vidékeken a libatopfű mint évelő
növény terem. Észak-Kaukázusban, Krimebn és
Ukrajnában azonban, ahol a fagymentes napok
száma 130-145, a növény egyéves.
A magok begyűjtése a termésfürtök és a növény
zöld részeinek leszedésével együtt történik, amikor
a magok teljesen megértek Az anyag feldolgozását
friss állapotban, vagy rnegszárítva végzik Friss
növényrészekből az olajat a szedés színhelyén
desztillál ják, ha pedig a dr_o g szállításra kerül,
előzőleg árnyékban megszárítják. Az ilióolaj elő
állítása különleges fogásokat igényel, mivel fajsúlya a víz fajsúlyához igen közel áll, ezenkívül az
alkatrészek forrpontjai is különbözők Mivel az
Ki r i j a n a v A P.
Oj kultivált növény a libatapfű (Chenopodium). (Novoje kulyturnoje alacsonyabb fokon átdesztillált fr akciók aszkaridalt
rasteni je - marj lekarsztvenája) Medic. promis- nem tartalmaznak, Kuznyecov módszere szelint az
illóolaj első részeit külön fogják fel és ilymódon a
lyenoszt I 949. 6 sz 12 o.
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későbbi frakciókban igen magas aszkaridol-tartal-

mat (70-75%) érnek el
Szolyc F. M. · Hozzdszálas a nátriumcitrát volumetriás meghatározásához (K voproszu
ob objemnom opregyelyniji citráta nátrija). Medic
promislyenoszt 1949. 6. sz. 46. o
A fenti lap 1949. 2 számában közlernény
jelent meg a nátriumcitrát volumetriils meghatározásáróL A közleményi a >>Gyógyszerész<> 1949. 20.
számában mi is referáltuk
A hozzászóló rámutat an a, hogy a közölt
eljárás igen egyszerű, metiloránzst jelzőként használva azonban a titrálás befejeztét nem lehet megállapítani Szerinte jobb eredményt érhetünk el,
ha a titrálásnál kevert indikátor! alkalmazunk
javaslata a következő :
A nátriumeltr át O 15--0 20 g körüli mennyiségét (pontosan mérve) 20--,--25 ml vízben üvegdugós üvegben feloldjuk Hozzáadunk 3 csepp
metiloránzs és 3 csepp O· l %-os metilénkék oldatot
Miután az elegyhez 15mlétert adtunk, O l n sósavval állandó rázogatás mellett addig titráljuk, míg
a zöld szín kifejezetten liiára nem változik l ml
O l n sósav 0,0116 g citromsavas nátriumot mér
Ligeti Vikt01
Rybar D. 6 Néhány Csehszlovákiában termő növény szivreható glikozidáinak kémiai vizsgálatában
történt haladás. Casopis Cesk. Lek. !949. dec . 323.
Az Adonis vernalis tartalmazza a vízben
oldódó adenozidot és a kloroformban oldódó adon i-·
vernozidot. Adonidozidból kloroformos szeszes kirázással kapjuk az adonitoxint, ami izomer a
konvallatoxinnaL Szerkezeti képlete csak részben
ismert
Sósavas hidrolizissel acetonban kapjuk
az adonitoxigenint és l.. rámnozét Az adonivernozidból izolálható a cirnarin, amely azonos a
sztrophantusz cirnarinjávaL
Az Evonymus europea tartalmaz evonozit
nevű glikozidát, ami a sztrofantóbioze enzim hatására: evonozid+HOH = evobiozid + d glikoze
bomlik
Az evomonozid sósavas hidrolizise acetonban
l. r arnnozét és az agiikon anhidridjeinek aceronnal
képezett kristályos A, B, C anyagait adja.
A Helleborus niger acimarinhoz hasonló ha.
tású helleborint tartalmazza, amely sztrofantó.

biozéval bontva desglikohelleborint és d. glikozét
ad. A bomlástermék hatásosabb, rnint a hellebor in. Savanyu hidrolizissel helleborigeni n és l.
rarnnoze keletkezik, amelyaz első bomlásterméknél
is hatásosabb A helleboringeninacetát pedig megelőzi az összes szívreható glikozidákat, ebben az
esetben az agiikon hatásosabb, rnint a borniatlan
Horváth Béla
glikozida

Megkezd6dött a tudmrányos könyvek
és folyóiratok behozatalának rendezése
A. M agy-ar Tudományos Akadémia keretén belül
létrejött bizottság megkezdte a tudományos könyvek
és folyóitatok rendelésének szabályozását és egyszerű_
sítését Már az első lépések jelentős egyszerűsítéseket
eredményeztek: A rendelők ezentúl nem az IBUSz-hoz,
hanem közvetlen ül az Országos Könyvtáli Központhoz
juttatják rendeléseiket, az eddig is érvényben lévő szelvényeken. A Könyvtári Központ a Magyar Tudományos
Akadémiaszakvéleményére támaszkodva dönt a rendelés
kérdésében, a mindenkmi valutáris keretnek megfelelőerr
Az elbüálás 15 napnál hosszahh időt nem vehet igénybe.
A rendelés ezután kerül az IBUSz-hoz. Az IBUSz 48
órán belül postára adja a jóváhagyott megrendeléseket.
Ha a megrendelő zr napon belül nem kap értesítést,
úgy a megrendelést már továbbították a kiadó felé,
Ha a Magyar Tudományos Akadémia elutasítja a ren-·
delést, erröl a megrendelőt értesítik.

Gyártja és forgalomba hozza:
Budapest, XIV. ker Telepes-utca 53
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Felelős

kiadó:

A I udományos Folyóiratkiadó N V . vezétigazgatója:
259/5032r9 A.1be:n~eum Nyomda. NV

(FT.: Soprollii Béla)
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»Követeljilk az atomfegyver, az emberek tömeges megsemmisítése szörnyű
fegyverének feltétlen betiltását!
Követeljilk, flogy e rendszabály megvalósitását szig01·ú nemzetközi ellenőrzéssei biztosítsák!
Ogy véljilk, flogy az a kormány, amely elsönek alkalmazza az atomjegyvert
valamely országgal szemben, bűnt követ el az ember i ség ellen és fláborús
bűnös/

XIII.., Katona József-u. 31. és
VIII., Baross-u . 101. sz . alatti
fiókjaiban

V . , Nádor--utca 26 .. I el..: 127-7.52, 124··072

DOLGOZÓK

A Béke Hívei világkongresszusának állandó bizottsága felhívást tett
közzé.. A felhívás így hangzik :

Vas- és Edénybolt NV

Kiadja: a Tudományos Folyóiratkiidó N . V.
V., Szalay-u. 4 Tel : II 2-674• II2-68r, 122-299, 312-545
Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 936515
Felelós szerkesztő: Székely .Jenö.

SZAKSZERVEZET

MEGVÉDJÜK A BÉKÉT ...

nagy választékban kaphaták

Szerkesztőség:

Magyar Pharma Gyógyáru Rt

GYÓGYSZERTÁRI

Gyógyszer-, vegyszer- és laboratóriumi
üvegáruk

Ismét /!laplíatól

Alkaloid am en tes
srmaizom- görcsoldó
Fájdalom cs i llapftó

ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI

Felllívjuk a világ valamennyi jóakaratú emberét, írja alá ezt a felflívást!«

Ezzel a felhívással indultak el az egész világon a békeívek A béke, a teremtő
,.munka védelmében vonultak fel május elsején a dolgozók százmilliói. És ez
a végeláthatatlan béketábor egyre nő és meg nem áll, míg rá nem eszmélnek
a háborús uszítók, hogy ez az egész világot átfogó békevágy, a munka szabads~gának _megvédése --:;- l~győ~hetetl~n
Hogy nem az atomfegyver, hanem a
nep;k mmd~nt elsop~o bekevagya - a legnagyobb hatalom a világon. És hogy
vaJoban az IS maradJon, ana biztosíték a Szovjetúnió és a szavjet nép lángeszű
vezér e : Sztálin elvtárs.
Rákosi Mátyás elvtárs, a magyar nép bölcs vezetője mondotta : >>A mi
országunk nem rés, hanem erős bástya a béke frontján<c. Ezt ma több mint
7 millió aláírás igazolj a..
·
Álljunk ki a béke szent ügyéért, egyre több és jobb munkával. Egyre új
sztahánovisták hirdessék a szacialista tervgazdálkodás diadalát.
Aki azt akarja, hogy gyermeke is szabad ország szabad dolgozója legyen,
az nemcsak a békeívet írta alá, hanem meg is védi a békét ..
!7
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