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későbbi frakciókban igen magas aszkaridol-tartal--

mat (70-75%) érnek el
Sz o l y c F M
Hozzászó/as a nátriumntráf volumetriás meghatározásához (K voproszu
ob objemnom opregyelyniji citráta nátrija). Medic
promislyenoszt l 949. 6 . sz . 46 o
A fenti lap l 949. 2 számában közlernény
jelent meg a nátriumcitrát volumetriás meghatározásáról A köz!eményt a >>Gyógyszerész<< 1949. 20.
számában mi is referáltuk
A hozzászóló rámutat arra, hogy a közölt
eljárás igen egyszerű, meti!oránzst jelzőként használva azonban a titrálás befejeztét nem lehet megállapítani. Szelinte jobb eredményt érhetünk el,
ha a titrálásnál kevert indikátor! alkalmazunk
Javaslata a következő :
A nátriumcitrát O 15-0 20 g körüli mennyiségét (pontosan mérve) 20-25 ml vízben üvegdugós üvegben feloldjuk. Hozzáadunk 3 csepp
meti!oránzs 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 rnl
O l n sósav 0,0116 g citromsavas nátriumot mér.
Ligeti Viktor
Rybar D. 6 Néhány Csehszlovákiában termő növény szívre/zató glikozidáinak kémiai vizsgálatában
történt haladás . Casopis Ce sk. Lek. l 949. dec. 323
Az Adonis vernalis tartalmazza a vízben
oldódó adenozidot és a kloroformban oldódó adoni-·
vernozidoL Adonidozidból kloroformos szeszcs kirázással kapjuk az adonitoxint, ami izomer a
konvallatoxinnal. Szerkezeti képlete csak részben
ismert
Sósavas hidrolizissel acetonban kapjuk
az adonitoxigenint és l. rámnozét Az adonivernozidból izolalható a cimarin, amely azonos a
sztrophantusz cimarinjával.
Az Evonymus europca tartalmaz evonozit
nevű glikozidát, ami a sztrofantóbioze enzim hatására: evonozid+HOH = evobiozid + d glikoze
bomlik
Az evomonozid sósavas hidrolizise acetonban
I r amnozét és az agiikon anhidridjeinek aceronnal
képezett kristályos A, B, C anyagait adj a.
A Helleborus niger a_ cimarinhoz hasonló ha.
tás ú helleborint tartalmazza, amely sztrofantó.

·--------·--biozéval bontva desglikohelleborint és d. glikozét
ad A bomlástermék hatásosabb, mint a hellebor in Savanyú hidrolizissel helleborigenin és L
ramnoze keletkezik, amelyaz első bomlásterméknél
is hatásosabb A helleboringeninacetát pedig megelőzi az összes szívreható glikozidákat, ebben az
esetben az agiikon hatásosabb, mint a bomlatlan
Horváth Béla
glikozida
Megkezdődött a tudományos könyvek _
és folyóiratok behozatalának rendezése
A Magyar Tudományos Akadémia keretén belül
létrejött bizottság megkezdte a tudományos könyvek
és folyóiratok rendelésének szabályozását és egyszerű
sítését. Már az elsö lépések jelentős egyszerűsítéseket
eredményeztek: A rendelők ezentúl nem az IBUSz-hoz,
hanem közvetlenül az Országos Könyvtári Központhoz
juttatják rendeléseiket, az eddig is érvényben lévő szelvényeken A Könyvtári Központ a Magyar Tudományos
Akadémiaszakvéleményére tilmaszkadva dönt a rendelés
kérdésében, a mindenkoii valutális keretnek megfelelőerr
Az elbírálás r :'5 napnál hosszabh időt nem ve:het igénybe.
A rendelés ezután kerül az IBUSz~hoz Az IBUSz 48
órán belül postára adja a jóváhagyott megrendeléseket.
Ha a megrendelő zr napon hehi.l nem kap értesítést,
úgy a megrendelést már továbbították a kiadó felé.
Ha a Magyar Tudományos Akadémia elutasítja a rendelést, enől a megrendelőt értesítik
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Gyártja és forgalomba hozza:
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»Követeljük az atomfegyver, az emberek tömeges megsemmisítése szörnyű
jegyverének feltétlen betiltását.!
Követeljük, hogy e rendszabály megvalósitását szigorú nemzetközi ellenőrzéssei biztosítsák.!
Ogy véljük, hogy az a kormány, amely elsőnek alkalmazza az atomfegyvert
valamely országgal szemben, bűnt követ el az ember i ség ellen és háborús
bűnös/

XIIL, Katona József-u. 31. és
VIli., Baross-u. 101. sz. alatti
fiókjaiban

Felelős

DOLGOZÓK

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

Vas· és Edénybolt NV

Kiadja: a Tudományos Folyóitatki<idó N" V.
V., Szalay-u. 4 Tel : rr2-674, nz-68r, 122-zgg, 312-545
Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 936515
Felelős szer'kesztö: Székely .Jenő,

SZ AK 5 Z E R V E Z E T

MEGVÉDJÜK A BÉKÉT ...

nagy választékban kaphatók

Szerkesztóség: V .. , N4.dor-utca 26. I el.: 127-7.52, 124··072

Magyar Pharma <iyógyáru Rt

GYÓGYSZERTÁRI

Gyógyszer-, vegyszer- és laboratóriumi
üvegárok

Ismét ll.aph.ató l

Alkaloid am en tes
Simaizom- görcsoldó
Fájdalom esi lia pf tó

O R V O 5- E G ÉS Z 5 É G O G Y l

Felhívjuk a világ valamennyi jóakaratú emberét, írja alá ezt a felhívást!«
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 rs maradJon, arra brztosíték a Szovjetúnió és a szavjet nép lángeszű
vezére : Sztálin elvtárs.
Rákosi Mátyás elvtárs, a magyar nép bölcs vezetője mondotta : >>A mi
országunk nem rés, hanem erős bástya a béke frontján<<. Ezt ma több mint
7 millió aláírás igazolja.
·
ÁJijunk 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 ....
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Metil-gyöktől

máshoz s a többi vegyértéket hidrogénatomok
foglalják le (lásd 3. sz. ábra).

az adrenalinig

(Útmutatás a szerves képletek könnyebb megjegyzéséhez)
Már az I. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvben
(!871) á gyogyszerként előírt vegyszerek 31·8%-a
szerves vegyület volL A I L kiadású gyógyszerkönyvben (!888) alig valarnivel több, '34·5%a
szerves gyógyszerek száma A I I L kiadás megjelenéséig (1912) eltelt majdnem negyedévszázadra
esik a gyógyszerkémia hőskor a, , s ez az akkor i
gyógyszerkönyvünkré is rányomta bizonyos fokig
bélyegét,· mert 42 3%-ra emelkedett a· hivatalos gyógyszerként előírt organikus vegyületek száma A gyógyszerkutatás súlypontja
azóta csaknem kizárólag a szerves kémia vonalára helyezódött át Ennek következménye,
hogy a megint csak majdnem negyedévszázad
mulva megjelenő IV kiadású gyógyszerkönyvben
(1934), a szerves gyógyszerek száma közel 50%-kal
emelkedett A Ph. Hg !V-ben 61 O% szerves
gyógyszert találunk A most készülő új gyógyszerkönyvet illetően természetesen pontos adatot még
nem tudunk. Semmiesetre sem kell azonban különös jóstehetség ahhoz a megállapításhoz, hogy
az V Magyar Gyógyszerkönyvben felvett vegyszereknek több rnint a háromnegyed része, több
mint a 75%-a lesz szerves vegyület
A kor követelményeinek megfelelő gyógyszerészképzés is számol eme ténnyeL A gyógyszerészhallgatók másodéves korukban két féléven
át szerves kémiai elméletet; l.: féléven át sz er ves
kémiai gyakorlatot végeznek és szigorlaton számolnak be szerzett tudásukróL A felsőbb években
végzett gyógyszerhatástani, valamint gyógyszerészi
kémiai tanulmányuknak is 75-80%-át a szerves
gyógyszerek alkotják. A fiatal gyógyszerésznemzedék tehát kellően felkészülve lép ki az detbe,
hogy kint is lépest tudjon tartani a gyógyszerésztudomány haladásávaL Az őket megelőző korosztályok jelentékeny része azonban meghökkenve
áll az organik!ls nomenklatura kilométer hosszú
nevei előtt és könnyen összekuszália a szerkezeti
képletek pókhálófinomságú szövedékéL Többnyire
csak azért, rnert nem mer öntevékenyen nekilátni,
hogy egy ú jabb vegyület szerkezeti képletét lépesről-lépésre építse fel s így keressen összefüggéseket
sokszor a hatástanilag azonos, sokszor meg éppen
a hatástanilag különböző vegyületek képletei
között
A gyógysierésznek pedig el kell igazodnia az
egyre szaporodó szfrves gyógyszer ek fantázia nevei
(specialitás név) között éppen úgy, mint tudományos nevükből rá kell ismerni azok képletére
A jövő gyógysze"részével szemben legelemibb köve ..
telmény, hogy legalább a képletét ismerje jól a
keze közül kikerülö gyógyszernek Elengedhetetlen
feltétel ez a hatástani alapismeretek elsaiátításá ..
hoz is.
·
Már pedig semmi boszorkányság nem kell a
szerves nomenklatura elsajátításához Ezt kívánja

hta: Végh Antal dr.

igazolni ez az írás. Lesznek, akik haszontalan idő
töltésnek és fölösleges papirospocsékolásnak vélik
ezt az íroasztal-munkát, mert hiszen az illető ve'
gyület előállításához semmi _közük nincs Mégis
abban a jószándékú reményben vetjük . papírra
e sorokat, hogy többeket ösztökélnek ínajd arra,
hogy hasonló möd igyekezzenek behatolni a ·szerves
kérnia alapelem ébe, a szerkezeti képletek elneve- ··
zésének, felépítésének titkába és ezen keresztül
azok biztos megjegyzésére, megtanulására
KiindulásuJ foglalkozzunk néhány egyszerű
gyökkel, rnint arnilyen a metil-, etil-, feni!-, aminoés hidioxil-gyök, hogy ezek célszerű kombinálgatásával--iiz adrenalin vagy az efedrin képletéhez
jussunk el
·
Minden bizonnyal fölösleges, Iiogy az egyszerű
gyökökről szóljunk, de a teljesség kedvéért mégis
röviden emlékezzünk meg róluk, főleg, hogy az
esetleges téves fogalmakat tisztázzuk
A földgázok főtörnegét a metán alkotja. A .
szénbányák réme a bányalég, metán-levegő keverék. A mocsárgáz, a lidércfény energiaforrása
szintén metán. Képletében (lásd l. sz. ábra) egy
szenatornat és négy hid r ogénatomot találunk
A négyértékű szén valamennyi vegyértéke hidrogénhez kapcsolódik
H

l

szerkezeti képlet

összeg képlet

sz ábra

Ha a rnetán képletéből elveszünk egy hidrdgént, a szén negyedik vegyértéke szabadon mar ad,
tehát egyértékű gyök keletkezik Ezt az egyértékű
gyököt metil-gyöknek nevezik Ha két hidragént
veszünk el a metánból, két vegyértékű gyöka. metilen-gyök képletéhez jutunk és három hidt,9gént elvéve a metenil-gyököt kapjuk (ásd 2. sz .
ábra)

metil-gyök
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2 sz ábra
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Két metil-csoportot a szabad vegyé r tékénél
fogva egyesítve, az etán nevű szénhidrogén kelet·
kezik. (A szénhidrogén olyan vegyület, amely
csak szénből és hidrogénből álL) Ezt persze több··
féleképpen lehet felírni ; l_ényeges az, hogy benne a
két szénatom egy vegyértékkel kapcsolódik egy-

összeg

racionáiis képlet
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6. sz. ábra

Az etán képletéből egy hidragént elvéve az
egy vegyértékű etil-gyök képletéhez jutunk Óásd
4. sz . ábra)

H H

e-t--t-H
l

-C, H5

l

H H

sz ábra

.~zt is tö?bféleképpen írhatjuk feL Valarnennyi
alakpban megrs kozos, hogy a két szénatom egy. m~shoz egy vegyértékkel ka~csolódik s az egyik
. szenen van egy szabad vegyerték. A többi vegy ..
. értéket hidrogén_ tartja lefoglalva. Az etil-gyök
képletéhez ..úgyis el juthatunk, ha egy metil-gyököt
(CH,-) osszekapcsolunk egy metilen-gyökkel
(-CH 2- ) .
.Menj~nk azonban egy- lépéssei tovább. KapcsolJunk ossze molekulává egy etil-győköt (CH~H,-) és, egy_ metiJ .. gyököt (-CH,). Előtdnk
ali, a _prop~n ~eplete (lásd 5 sz . ábra) . (Ebből a
szenhrdrogenbol pL sok van a lispei gázban)

CH 3-CH 2 -CH 3

H

propil-győköt

képlet

3 sz ábra.

4

ugyanazt a képletei, a
6.. sz. ábra)..
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H

. szerkezeti képlet
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l
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l

H

l

H

A propil kétféleképpen felírt képletében világosan
látjuk, hogy két rnetilen-gyök (-CH,-) kapcsolódtk egy metil-gyökhöz (-CH,). (Akkor sení tévedunk, ha azt mondjuk, egy etil-gyök (--CH,\
kapc~olódi_k benne egy metilen (-CH,·-) egyik
vegyertekehez.)
. , . Ezzelszem ben, ha a pr qpán középső szénatornJar_ol veszunk el _hidr~gént, a keletkező gyök képe
mas. Neve rs mas: rzopropilnak hívják (lásd 7
sz . ábra).
·
H

H

H

l

l

l

i

l

H-C--cC-C--H
H

CH 3-CH-CH 3

l

l

H
7 .. sz. ábra.

Az izopropil-gyökben tehát nincs rnetilengyök, ellenben két metil-gyök fogja közre a háromértékű metilen-gyököt
.
, A pr~pil- és izopropil-gyökben tehát egyaránt
har or? ~zenatom van, ,melyek egymáshoz csak egy
v~gyertekkel kapcsolodnak ; a propil-gyök ese-teben azonban a szabad vegyérték az egyik szélső
szen_at_om.?n ;ran, míg az_ iz?propil-gyök esetében
a kozepso _szenato~non Es ~ppen ez az amit jól
meg kell fr gy elm es akkor az első pillantá.sr a felismerjük a különböző elrendezésben felírt izo-·
propil-gyököt is (lásd 8. sz. ábra).

5. sz. ábra

Az etán, mint láttuk, két metil-gyök összekapcsolásából vezethető le. Az etán két szénatomia
tehát mindenképpen egyforma és épperr ezért mindegy, hogy az etánban melyik szenatomról veszünk le
egy hidrogént, mindig ugyanahhoz a gyökhöz
az etil-gyökhöz i utunk.
'
· .
Ezzel szemben a propán képletét (lásd 5 . sz.
abra) jól megfigyelve világosan látjuk, hogy két ..
fele. gyökből épül fel : középen van egy metiléngyok (-CH 2- ) és két vegyértékéhez kapcsolódik
egy-egy metil-gyök ( -CH 3 ).. A .két szélső szénatom csak egy vegyértékével kapcsolódik a szénat_omhoz, míg a középső szénatom két vegyértékevel kapcsolódik a szénatornokhoz Éppen ezért, ha
aprapánból egy hidragént elvéve képeiünk gyökot, más győköt kapunk, ha ezt a hidragént valamelyik szélső szénatornr ól vesszük le és mást, ha
a ~özépső szénatornról A propán bármelyik szélső
szen?tomjáról vehetjük el a hidrogént, mindig
l i*
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CH,
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CH
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CH,
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CH 3

8 sz ábra

A propánból (C3 H3 ) egy hidragént elvéve,
tehát kétféle egy vegyértékű gyök keletkezik,
rnelynek az összeg-képlete azonos (,-C3 H,), de ez
kétféle szerkezettel írható fel és a valóságban is
kétféle formában (propil- és izopropil-gyök) létezik Tehát izomerek (izoméria: azonos összegképletnek különböző szerkezeti képletek felelnek
meg).
Ha a metil-, etil-, propil- és izopropil-gyökök
szabad vegyértékéhez hidroxil-győköt kapcsolunk
a metil-, etil-, propil- és izopropil-alkoholok kép-
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letéhez jutunk (alkoholok: a nyiltláncú szénhidrogének hidroxil származékai; lásd 9. sz. ábra)
CH 30H
metil-alkohol
metanol

CH,CH 20H
etil-alkohol
etanol

CH 3CH 2CH,OH

képietet azonban úgy is elképzelhetjük, hogy a
benzolban (C, H,) az egyik szén és az egyik hidrogén
közé beszorítottunk egy oxigént Ezen az alapon
monoxibenzol is lehet a karbolsav neve

propil,alkohol
propanol

CH,CH (OH)CH,
izopropil-alkoho1 1 propanol ·-2
9. sz. ábra

A képlet alá írt második név a modern elnevezés (genfi nomenklatura) . Ez a név úgy keletkezik, hogy az alap szénhidrogén nevéhez ))-Ol«
szócskát írunk. Ez azt jelenti, ho·gy ebben a szénhidrogénben egy hidragént hidroxil helyette3ít
Az izopropil alkohol modern nevében a ''2" jelzés
azt jelenti, hogy a hidroxil az izopropil-alkoholban
a második szénatomhoz kapcsolódik.
A szé nhldrogének másik nagy csoportjában
zárt a szénlánc, azaz gyűrűs a kapcsolódás. Egyik
legfontosabb ilyen vegyület a benzol. Ez hát szénatomoi tartalmaz, melyek egymáshoz felváltva
egy, illetve két vegyértékkel kapcsolódnak A ben·
zol összegképlete C,H, Ez csak ritkán elegendő,
legtöbbször a szerkezeti képletére van szükség.
Ezt viszont nyomtatásban egy egyszerű hatszöggel
szakták ábrázolni Ez utóbbi természetesen ugyanazt jelenti, mint a teljes szerkezeti képlet (lásd
)0 sz ábra).
·

Karbolsav, ú. n. ·»fenol<c
\

Gyógyszerészi szempontból fontosak a kétértékű fenolok (dioxibenzolok) .. Ezekben két hrdroxil van a benzolgyűrűn. Altalános képletük
C,H,(OH)z
Ez a képlet azonban háromféle szerkezettel
írható fel és a valóságban is három különböző
dioxibenzol van : pirokatekin, rezorcin és hidrokinon (lásd 12. sz ábra) . A két hidroxid ugyanis
a benzolgytírüben háromféleképpen helyezkedhet el
L Két olyan szénatomon, amelyek egymáshoz közvetlen kapcsolódnak (orto helyzet; jelölése : o-).
2. Két olyan szénatomon, melyeket egymástól
egy szénatom valaszt el (meta helyzet ; jelölése :
m-l.
3 Két olyan szénatom, melyeket egymástól
két szénatom választ el (para helyzet; jelölése:
p-) ..

OH

OI-1

"~oH

""/

l

OH
meta

Orto

--'-- - - dioxi-benzolok

10 sz ábra

A hatszög nünden sarka tehát egy·egy (-CH=)
csoportot jelent.
·
A nyilt szénláncú szénhidrogének mintájMa
a benzolból is el lehet venni egy hidragént Az így
kapott egyértékú gyök a fenil-gyök (lásd ll. sz.
ábra) .

rezorcin

pirokatekin

12 sz. ábra

Feliiletes szemlélő el sem tudja képzelni az
orto- meta·· illetve para-helyzetet anélkül, hogy
az egyik hidroxil ne a benzolgyűrút szimbolizáló
hatszög felső csúcsán állna Az o-, m-, p-helyzetekre fentebb megadott definíció alapján azon·
ban világosan fel kell ismernünk e három helyzet
lényeges jellemzőjét s a más alakban felírt dioxibenzolokban is fel kell ismerni, hogy melyrkkel
állunk szemben (lásd 13. sz ábra)

/".-oH
! l
""/

11 sz ábra
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l
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CH 2 CH 3-CH

l

J
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feni!etilamin aktedron
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!

l

l

CH 3-CH

l

NH. CH 3
dopidrin

/""

'

l

"---/

l

CH .OH

l

CH 3-CH

l

NHCH 3
efedrin

13 sz. ábra

Akinek ezek után is még kételyei volnának abba'n
a tekintetben, hogy a 13 ábt a három képlete .nem

Ha a l lja-lVja képleteket jobban szemügyre
vesszük (takarjuk csak Ie az amino··csoportot !),
láthatjuk, hogy a fenil-gyökhöz három szénatomos
IS

l lb

I I Ib

!Vb

/"---

/"---

/""

l

1

\/

""/l

"'-./

l

l

CH,
l

CH 2
l

l
CH 3

l
CH 3

aktedron
fenilizop.ropilamin

Említsünk még meg egy egyszerű győköt is,
amely ugyan szervetlen kémiai .vonatkozású, de
mégis szükségünk lesz reá. Ez az amin-gyök. Képlete az ammaniáéból vezethető le, ha abból egy
hidragént elhagyunk: -NH 2
Ezek előrebocsátásával a most megismert egyszerű gyökökpől kezdjük meg az efedrin, adrenalin
képletének félépítését Kapcsoljuk e célból leg·
először is össze az etil-gyököt (CH 3CH 2- ) az amin·
gyökkeL Az etilamin (CH 3CH 2 NH 2) képletéhez
jutunk Az etilaminban van egy metil-csoport
(-CH,) . Ha ennek egyik hidrogénjét feni! (C,H,-)
gyökre cseréljük ki, megkapjuk a feniJetiiamin
(C, H,. CH 2 CH, NH 2) képletét Tulajdonképpen a
kiindulási képletünk ; ettől ágazik el az út az
efedrin, illetve az adrenalin képlete felé
A feniletilamin (L) képletében abban a metilen·
csoportban (-CH 2- ) , amelyik az amino-csoport··
hoz (-NH 2 ) kapcsolódik, helyettesítsük az egyik
hidragént metil-gyökkel (-CH 3 ) Ime előttünk
az Aktedron képlete (l la) . Ha meg az aktedron
képletében az amino-csoport egyik hidrogénjét
cseréljük ki metil-gyökre, akkor a Dopidrin (l I la)
képletét írtuk feL A dopidrinben a benzol gyűrű
höz egy metilen csoport kapcsolódik Ha ennek
egyik hidrogénjét hídroxiira cseréljük ki, készen
áll az Efedrin (IV) a képlete. (lásd 13 sz. ábra)
I

nyilt szénláncú gyök kapcsolódik, vagyis olyan,
amely a propánból származtatható Ie.
Irjuk fel a Jl--IV képleteket újból, de most
úgy, hogy a propánlánc egyenes legyen, három
szénatomja egy vonalba jusson:

CH~NH-CH 3

CH~NH,

(~--OH

/"'-

l

HO-i

!

A fenil-győköt hidroxil-gyökkel kombinálva a
karbolsav képletéhez jutunk Ebben a hidroxil a
gyűrűt alkotó egyik szenatomhoz kapcsolódik,
tehát aromásan kötött Az ilyen vegyületek általános nevé : fenol (A fenolok tehát az aromás
szénhidrogén hidroxil származékai ) A karbolsav

hidrokinon

"

azonos a 12 szánni ábra képleteivel, az forgassa
el saját niegnyugtatására ezt a lapot annyira, hogy
az egyik hidroxil a hatszög felső csúcsára kerül ,i ön.
Ha a dioxibenzolból elhagyjuk az egyik hidroxilt, olyan fenil-gyökhöz jutunk, amelyben a
hidroxil a szabad vegyértékhez képest o-, m- és
p-állásban van. Ezek közül számunkra most jelentős a p-oxifenil-gyök Elképzelhető azonban olyan
fenil·gyök is, melynek benzolgyűrűjében két hidroxil van ; a többféle lehetséges konfiguráció közül
számunkra fontos az o-dioxifenil-gyök képlete

CHOH
l
CH-NH-CH 3
l
CH,

dopidrin

efedrin

fenilizoprooilmetilamin

feniimetilamin opropanol

Lényegében. ugyanazok a képletek állanak
elnevezés szempontjá-

előttünk, de a tudományos
ból áttekínthetőbb alakban.

Az aktedron képlete (ll/b), ezek szerint úgyis
hogy a fenil-győköt (C,H,-) összekapcsoljuk a propil-gyökkel (CH 3--CH 2-CH~-).
Az így nyert feni! propánban (C6 H5 -CH 2 -CH 2 -CH 3 )
a propil-lánc középső szénatomjáról elvesziink egy
hidragént s az így nyert fenil-izopropil··gyököt
(C,H,~CH,-CH-CH 3 )
•
(
NH
1
az amm ··- 2 ) csolevezethető,

porttal kapcsoljuk össze Igy szemlélve az aktedron
kémiai neve : fenil-izppropil-amin Pontos tudományos elnevezés mint alapvegyüleiíll'i51 a propánból indul ki. A propán szénatomjait a görög a-b-c
betűivel jelöljük meg:
CH 3
alfa

--~

CH, ---- CH 3
béta

gamma

Az aktedronban a propán alfa-szénatomjának
egyik hidrogénjét a fenil-gyök, a béta szénatom
egyik hidrogénjét pedig az amin-gyök helyettesíti
Inne~. az aktedron : alfa-fenil-beta-amino-propán
Osszefoglalva : az aktedron neveit :
a) fantázia nevek: benzedrin, centedrin, amphetamin*
b) kémiai név: fenilizopropilamin, alfa-fenilbeta-aminopropán .
A dopidrin III/b képletét nézegetve, rögtön
szemünkbe ötlik az a különbség, hogy a propánbeta helyzetű szénatomjába az amin-gyök (NH 2- )
helyett egy metilamino-gyök (-NH-CH 3) van
behelyettesítve
Ennek megfelelőerr a dopidrin (fantázia nevei :
pervitin, methedrin) képletének kérnai neve :
alfa-fenil-beta-metilamino-propán, vagy egysze··
rűbben fenilizopropilmetilamin.
Ha viszont az efedrin !Vjb szerinti képletét
vesszük szemügyre, rögtön szemünkbe ötlik, hogy
a molekulának a benzolgyúrűhöz kapcsolódó pro-

* Megjegyzés: A Stimuloton nem egységes vegyület)
a fenilizopropil"amin mellett strichnint is tartalmaz
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pán-része alkoholos hidroxilt hord, tehát az efedrinpropil-alkohol, vagy modern nevén. propanol-származéknak fogható feL A prop;ln szénatomj ainak
~lőbbi "alfa béta, gamma<< sorrendjelölését megtartva, az efedrin olyan propán (CH 3-CH 2-CH 3 )
származék, amelyben az alfa-helyzetű szenatomról két hidrogén! is elvettünk Az egyiket az alkoholos hidroxiddal, másikat a fenil-gyökkel helyettesítettük ; a béta-helyzetű szénatom egyik hidrogénje helyébe viszont a metilaniin (-NH-CH 3 )
gyököt tettük
Az efedrin (fantázia nevei : eferit, efetonin,
racedrin) kémiai neve alfa-fenil-beta-metilaminoQropanol, illetve fenilmetilaminopropanol.
·Vessünk még egy pillantást az efedrin képletére (!Vjb). A hidroxil! hordozó szénatom négy
vegyértékéhez négy különböző gyök kapcsolódik.
Ezért ez a szénatom aszimmetriás.. Hasonló
mód négy különböző gyököt hord és szintén
aszimmetriás az a szénatom, amelyhez a. metilamino-gyök (- NH . CH 3) kapcsolódik. Erinek
következtében az efedrin mellett ismeretes egy
pszeudoefedrin is s ez· utóbbi éppenúgy mint az
efedrin molekula éppen ezért három optikai módosulatban létezhet: a poláros fénysíkját jobbra forgató,
balra forgató és racem.. A különböző optikai módosulatok fiziológiai hatásfoka más. A PH . Hg . IV-ben
a r acem efedrin a hivatalos, a külföldi gyógyszerkönyvekben viszont a fokozott fiziológiai hatású
balra forgató. A két hatáserősség kb. 3:5 arányban viszonylik egymáshoz.
Térjünk ezekután megint az ak tedron ( Ilja)
képletéhez : alakitsuk át fenollá s e célból vigyünk
be a benzolgyűriíjébe egy hidroxilt, még pedig az
izopropi!-CS<:~Jürthoz
képest meta-állásban. Igy
kapjuk a Pulsoton (V) képletét Para-helyzetben
még egy hidroxil! viszünk be a gyúrűbe és a benzolgyürühöz kapcsolódó .metilen-csoport (-CH 2 ) egyik
hidrogénjét hídroxiita cserélve ki a CorDasil (VI)
képletéhez jutunk A cor basi] tehát pirokatekinszármazék, rnert a benzolgyűrűben orto-helyzetben két hidroxil van . Egyidejiíleg azonban propilalkohol (propanol) származék is a corbasil: a
propilalkohol alkoholos hidroxil! hordozó szenatomjában közvetlenül kapcsolódik az o-dioxifenilgyök és a szomszédos szénatomhoz (béta) az aminocsoport.

v

I! ja

Most térjünk egészen vissza az eredeti kiindu"
lásunkhoz, a fenil-etilamin (l) képletéhez. Alakítsuk át most fenollá: a benzolgyűrűjébe p-állásba
víve be egy hidröxilt.. A t.iramin (VII) képlete
előttünk (Ez a tyrosin nevű fehérje-aminosav
'dekarboxidálódásakor keletkező bomlás-termék
kémiailag : p-oxifenil-etilamin.*)
'
Változtassuk meg a tiramin képletét az alábbei ·
rnódon:
·
L egyrészt alakítSuk át etilalkohol (etanol)
származékká azáltal, hogy a benzolgyűrűbe kapcsolódó metilen-esoport (~CH 2-) egyik hidrogénjét hidroxillal helyettesítjük ;
2. másrészt az amirro-csoportjának (-NH 2 )
egyik hidrogénjét cseréljük ki metil-gyökkel. Ezekután előttünk áll a Sympathomim képlete (VIII).: A
Sympathomim tehát olyan etilalkohol :

ali

i

l"-./ll
l

'
CH,

"-./

l

CH-NH 2

CH2
l
CH NH 2

CH,

CH"

l.

l

aktedron
fenii-iZoprof)Hamtn
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~--OH

l

l

pulsoton
m-oxifenil.:.izopropilamin

'

l

l

"-./

l

l

"-./

í

CH 2
l
CH 2

l

l

/"-. -OH

alfa

OH

VII

VIII.

IX

OH

OH

OH

l

l
/"-.

/"-.

\Í]

/"-.

CH,~

beta

származéknak fogható fel, amelyben az alfa. jelz.ésű szénatom 'a hidroxilorr kívül a p-oxifenil"
gyököt (HO-C6 H 4- ) is hordja, viszont a bétajelzésű
szénatomján egy: metilamino csoport
(-NH . -CH3 )
van. A Sympathomim (rnás fantázia nevek :
Sympathol, Synephrin), tehát vagy p~oxifenil
etanol-rnetilarnin vagy
alfa-oxifenil-béta-rnetilamino-etanol. **
·
Befejezésül vigyünk be a sympathomimbenzol
gyűrűjébe a már meglevő hidroxid mellé orto.helyzetben egy második hidroxi]t is . Eljutottunk
végre az adrenalin képletéhez (IX) . Az adrenalin
(fantázia nevei: tonogén, metanephrin, · suprarenin, epinephrin), tehát olyan etilalkohol (CH 3CH2-0H) származék, melyben
·
a) egyrészt az alkoholos hidroxilt hordó szén-

OH

/"-.

CH 3-

NH 2
l

eniletilamin

/"-

l

l

"-./

l

CH,

l

CH 2

l
NH,,,
tiramin
p-oxifeniletilamin

ll

l

"-/

l

CH. OH

l

CH 2

l

NH CH 2
sympathomim
p-oxifeniletanol-

ru etilamin

CH . OH

l

CH. NH 2
l
CH 3
corbas il
o-dioxifenil-bétaamino-propanol

l
/"-.,OH

l . l
"-./

l

CH.OH

l
CH 2

l

NH. CH 3
adrenalin
_ o-dioxi- feniletanolmetilamin

atom . egy hidragénje az o-dioxifenil-gyökkel
[-C6 H 3 (0H) 2] van helyettesítve;
b) másrészt viszont az etilalkohol metikso-

* A Hordenin képietébeQ. a _.tiramin a mino-csoportjá-nak két hidrogénjét két metil-gyök helyettesitt
·.
** Meta-sympathol vagy Neo-synephrinben a fenolos
hídroxid ru-állásban van

· -

-

'

2l)íJ.-201

A GYÓGYSZERESZ
portjának egy hidrogénjének helyén a metilaminogyököt (-NH--CH 3 ) találjuk
Ezt szem előtt tartvá megértjük kémia el~
nevezését is. Egyik nomenklatura szer int alfa(o-dioxifenil)-beta-metilamino-etanol, de találjuk
dioxifeniletanolmetilarnin néven is
A syrnpathornirnben is, meg az adrenalinban is
az alkoholos hidroxil! hordozó szénatorn aszirnrnd;,iás, .. rnert a n,ég_Y vegyértékéhez négy különbozo gyak kapcsolodrk (v. o. az efedrin képletével)
Ezért két optikailag aktív (jobbra forgató és balra
forgató), valarnint egy nem forgató (racern) módo~ulatuk. van. Az actrenalima vonatkozólag meg·Jegyezzuk, hogy a balra forgató m\idosulat fiziológiás hatása kb 15-szöröse a jobbra forgatóénak
A Ph --Hg. IV és általában a gyógyszerkönyvek
a balra forgató módosulatot írják elő. ·
A kilenc megtárgyalt vegyület szerkezetének
egymásközti összefüggése szepen elénk tárul, ha
vesszük a fáradtságot s a képleteiket a következő
elrendezésben !er ajzaljuk:
·

I.

•I
VI
VI' I I
•
IX

--->

Ilf a

---> Ill j a ----> IVj a

~
i
~l

A feniJetiiamin képletéből (l) levezethető fontosabb gyógyszereink szerkezeti képletének felépítéséből és nornenklaturájából láthatjuk, hogy
a szerves kérnia >>tolvaj nyelve« nem is olyan nehéz
Arról is rneggyőzqdhettünk, hogy ha nem látjuk
valamely szerkezet nünden finom árnyalatát,
nem is érthetjük meg sem a vegyület elnevezését,
sem a szerkezet felépítését
A tanulság mindebből az, szét kell szedni
ízekre az előttünk álló képietet s a részecskékből
újra felépíteni azt Nem sok gyakorlat kell hozzá
s otthonosan fogunk mozogni az eddigelé elzártnak hitt területen.

A Phytolacca, mint a belladonna-gyökér hamisítása
( Közlemény a Gyógynövénykísérle/i Intézetból.
Budapest, ll., Herman Ottó-u . 75.)
lrta : Modor Vidor dr.
A mult év késő őszén egy gyógynövénybeváltó,
belladonna-gyökérnek mondott rnintát hozott intézetünkbe vizsgálatra. A kérdéses gyökér anyagból kb. 20 q-t gyüjtött, ennek egy részét már a
vizsgálatr a hozatal előtt eladta, míg a nagyobbik
rész átvételét az átvevő megtagadta, gyanúsnak
vélvén az árút
A gyökér küllerni vizsgálatánál feltűnő volt
a Bryoniár a is emlékeztető répaszerű vastagság,
ami meglehetős hosszúsággal is párosuL A belladonna-gyökér, hacsak nem túlságosan idős, nem
vastagszik meg annyir-a, viszont a vén gyökerek
amúgysem használatosak drogkénL A kérdéses
gyökér keresztmetszeti vágásfelülete, a belladonnagyökerével szemben eltérő képet mutatott. A
rnikroszkópos vizsgálat során szembetűnő volt,
hogy oxálsavasrnész-raphidokkal telt sejteket találtunk, rníg oxálsavasmész kristálvhomok nem volt
megfigyelhető, ·- azonkívül keményítő! is tartalmazott, de nem mutatta a belladonnár a jellemző
szöveti szer kezetet
A beválló. váltig erősítette, hogy az általunk
neki megmutatott Atrapa belladannához hasonló
növény gyökerét gyüjtötte. Az világos volt előt..
tünk, hogy a vizsgált anyag nem bell_adonna-gyökér,
de kérdéses volt, hogy mivel azonosítható. Az
irodalomban talált adatok szerint a Phytolacca
arnericana L (decandra) jelenlétére gondolva, a
bevállónak megmutattuk a Phytolacca képét, de
tagadó választ adott, és kitartott az Atrapa belladannához való hasonlóság mellett Ezután a gyüjtési helyről érdeklődve, Somogy vm. Mesztegnyő

vidékét jelölte meg, me ly községnek határ a felerészben tudvalevően lapos, mészben szegény, homokos terület A Phytolacca a somogyi homokos
területen ma már elvadulva tömegesen is sokféle
előfordul, míg az Atropa belladonna ezen a hornokos
területen teljesen hiányzik. Igy kézenfekvőnek látszott, hogy a gyüjtő, -·bár ismerhette az Aliapa
belladannát - miután a két növény levele igen
hasonló, a termés és virágbeli nagy különbség
ellenére, a nagytömegű előfordulásból adódó
könnyű gyüjthetőségtől befolyásolva, a két növényt összetévesztette . Lehet, hogy jóhiszeműen
járt el, de semmiesetre sem a kellő gondossággal
és így nem a kívánt anyagat gyűjtötte. Intézetünk
kertjéből kiástunk egy Phytolacca !övet és a vizs~
gálatra behozott gyökeret külső és belső összehasonlító vizsgálat után könnyűszert el azonosítani
tudtuk a Phytolacca gyökeréveL Nagyon megkönnyítette az azonosítást a gyüjtőhe!y pontos
leírása, így a növényföldrajzi ismeretek és florísztikai adatok birtokában figyelmiink rögtön a Phyto-laccár a ter elődöt!
A belladonna-gyökér értékesebb drogjaink közé
tartozik, némelykor hiápy mutatkozik belőle . Vidéki
gyógyszertárak gyakran a helyi vagy környékbeli
gyűjtőktől szerzik be, így előadódhat, hogy durva
hamisításként vagy szennyezésként, értéktelen gyö . .
'keret tartalmazó árut kínálnak megvételre De
nem árt a fokozott vizsgálat megejtése a nagy . .
kereskedelmi átvétel előtt sem, rnint azt éppen
e lap hasábjain az utóbbi számok egyikében leírt
belladonna-levél hamisításának esete is bizonyítja.
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Mivel a belladonna-gyökér az érvényben l~vő
IV . kiadású gyógyszerkönyvünkben nmcs felveve,
szalgálatot vélünk tenni . kartársamknak azza!.
hogy mind a bell3donna-, mmd a PhXt?l~cca-.gyoker
külső morfológiai es szövettam le!!asat teszletesebben ismertetjük
.
.
Az irodalmi adatok, valammt a gyogyszerkönyvi előírások szerint a még virágot. és te~.mést
is viselő Atrapa belladonna-tovek 2-3 eves, asszel
gyüjtött húsos, gyorsan szárított gyökerei adjá~
a drogot A kereskedelemben kb 10 ~m hoss~u,
O 5-2 cm vastagságú, gyakran hosszaban t?bb
felé hasított alakban- kerül forgalomba.. Krvul
barnásszürke parával borított, sekélyen, hosszant
ráncolt vagy majdnem síma; belső felülete fehé;esszürke esetleg a tanyaláboknak megfelelően sárgásIJarnár~ márványozott Lisztes törésií, a tavasszal
gyüjtött gyökér törése szaruszerű, mert .a hidrolizálódott keményítő elcsirízesedett, amr szárítva
szaruszerú törést okoz.
Idősebb, vastagabb gypkér friss keres~tmet-
szeti vágásfelületén koncentnkus korokben vekony.
világos és sötétebb csíkok váltakoznak, a falestboi
a kéregbe haladólag világos radiális csíko!tság
látható Ugyanezen metszésfelületen a teljesen
kiszáradt gyökéren kör-körös kictudor adások. váltakoznak kör-körös bemélvedésekkeL Hasonlo szerkezetű a radiális csíko!6ág is, de a kictudoradások
és bemélyedések nem annxira. ~zembetűnők A
szaraz gyökér keresztmetszeti vagasfei;rie.ten, megegyezó képet kapunk, mrnt a fnss ~yokeien, csak
a sz ár adás következtében, mrnd a kor-koros, mmd
a r ad iá lis csík ok vékonyabbak Fiatalabb, vékonyabb, friss gyökér keresztmets.zetén finom ..radiális
csíkoltság Iatható, de csak egy J~llegzetes ko.~-kor_os
csíkalat a kambium vonal menten, azon belul szetszórtan, gyéren jelentéktelen sötétebb ponto~.ott
ságot találunk, olykor ezek koncentnkus k01 ok
mentén helyezkednek el. A vékonyabb gyökereket
teljes száradás után vizsgálva az előbbi vágásfelületen apróbb kidudorodásokat láthatunk. A
vékonyabb száraz gJ:ökér .ke.resztme~szetén., ~1szórtan vagy koncentpkus kmok menten, szurkessárga likacsos fanyalab.okláthatók, a f~~e~t külső
részén a hámbrum fele tomorebben gyuruszeruve
válik A kéreg keskeny, világosabb színű, - a sötét
kámbium-vonal választja el a fatesttől.
A Phytolacca-gyökér külső felülete sárgásbarna paraval borított, hosszában ráncolt Szárított metszésfeliilete szlirkés vagy s.zlirkésbarna
Törési felülete sárgás vagy barnásszürke, egyenetlenül szemcsés. A friss kereszimetsuti felületen, a
bamás parávaJ övezett fehéres szürke alapszövetben, a gyökér korától függően változószamú, barnásszímí koncentrikus kötökben elhelyezkedő, radiális
irányban megnyúlt edénynyalábokat ~szlelünk,
ugyanakkor a vágásfelületen világosabb radiális
csíkoltság is látható. Szárításkor a friss keresztmetszeti vágásfelület a koncentrikus hörök mentén
mélyen besilllyedt, ugyanis a száradás alkalmával
.a vékonyfal ú sejtekből álló alapszövet erősebben
húzódik össze, mint a vastagabbfalú edénynyalábok, melyek azután koncentrikusan kiálló. oromzatot alkotnak A vastagabb és vékonyabb Phyto-

lacca-gyökér képe azo~~s, csak ~ ~oncentri.kus gy~
rűk számában van elteres . Agyoker kozepet barnas
folt alakjában az elsődleges edénynyaláb alkotja.
A száraz gyökér keresztmetszeti képe mege~~~zrk
a friss oyökér képével, azzal az egyetlen kulonbséggel, Iwgy a friss gyökér keresztmetszetén. j~!
kivehető világos radialis csíkoltsága száraz gyoker
keresztmetszetén nem annyir a szembetúnő.
A szöveti szerkezetet mikroszkóppal vizsgálva
azt látjuk, hogy a belladonna-gyökeret kívül néhánysejtsoros para borítja, ezen belül a kéregállomány következik. Lipták* szerint >>a kéregbeyr
elsődleges és másodiagos kér get sokszor nehez
megkülönböztetni,. miután utóbbiban a bélsugarak
nem elég<> é kifejezettek .... « Vizsgálataink szwnt
a bélsuga~ak legfeljebb a fiatal, vékony, 4-'-5 mm
keresztmetszetű gyökérben nem különböztethetők
meg, ellenben a 2-3 cm .. es gyökérben már jól ~!
különülnek - a háncsrésztiil emyőszerű széttemIésükkel viszont ezeken mér elsődleges kér eg legfeljeb h 'csak foszlányokban található ... A. kéreg
tangenciálisan nyúlt parenchima-sejtekből áll, ~e ..
Iyeh nagyrésze keményítővel van tele, e~yes seJtek
oxálsavasmészhomokot tartalmaznak es ezek a
mikroszkópos vizsgálatnál sötétszürke vagy fekete
foltok alakjában láthatók. A háncsrészben rostok
nincsenek, a rostacsövek világosan felismerhetők.
A kérget hámbium választja el a fatesttől, mely
nagyobb részében keményítővel telt paren~hrma
ból áll benne kisebb-nagyobb csopor t ban vekony..
falu f~parenchima-sejtek közi:'t.t _nagyméretíi .e~é ..
nyeket találunk, ezt olykor nehany farost krsw.
A fatest hülső részén az ecténycsoportok tobbnyue
') Lipták: Gyógyszerismeli vizsg !940 p. 53

T dblamagyardzat :
Atropa belladonna
l Idősebb belladonna-gyökér friss keresztmetszet 1:1
2 Az előbbi keresztmetszeti felület teljes száradás után
1:1
.

3 Fiatalabb száraz belladonna-gyökér

keresztmetszet~

!·l

4 Belladonna-gyökér keresztmetszetének részlete 1:5
5 Belladonna-gyök~r keresztmetszetén,ek .rész~ete I :20.
6 Belladonna-gyöker keresztmets~eteből r~szl~t a
legyezőszerűen szétterülő bélsugarral, fa- es hancsrész a kámbiummal, 1:20
7 Részlet a aeliadonna-gyökér fatestéből l :25.
8 Részlet a belladonna-gyökér fatestéből, jólláthatók
a keményítő szemesék és oxálsavasmészhomok, 1:50.
I I. Phytolacca americana

1

Idősebb

Phytolacca-gyökér friss kereszt~etszet 1:,1.

2. Az előbbi keresztmetszeti felület teljes szaradás utan

l :l
.
3 Fiatalabb 1 száraz Phytolacca-gyökér keresztmetszete 1:1.
4. Phytolacca-gyökér keresztmetszetének ~észlete l :7
5 Phytolacca-gyökér keresztmetszetének r~~~lete l :20 .
6 7. 8. Részletképek a Phytolacca-gyöker ke:·esztmeszetéből 1 különbóző fejlettségű edénynyalabokkal1 1:40. A 6 képen jól láthatók a keményít.ő
szemecskék, a 7. képen az oxálsavasmészraphtdokkal telt sejtek

radiálís elrendeződésűek, többl;oros bélsugátr al
váltakozva . A bélsugar ak nagyon gyakran a gyökér
közepét elfoglaló elsődleges edények csoportjáig
követhetők A sok farastat tartalmazó gyökér drogként nem használható A tatestben is megtaláljuk
elszórtan az oxálsavasmészhomokot tartalmazó
sejteket A belladonna-gyökéne az oxálsavasrnészhomok nagyon jellemző.. Igen szórványosan
találunk a tatestben rostacső-csoportokat
A Phytolacca-gyökeret többsejtsoros para borítja, alatta aránylag tartalomszegény lapos sejtek
alkotta kéreg következik, a kéreg egyes sejtjei oxálsavasmészraphidokat tartalmaznak. A gyökér hözevét az elsődleges edénynyaláb foglalja el, ez hezdcl··
ben rendes kámbiummal vastagszik, majd a peri-

ciklusban egy új kámbiumgyrlrű alakul. mely sok
parenchima melle!t kollaterális edénynyalábokat
hoz létre. A gyökér élete folyamán több ilyen rend·
kívüli kámbiumgyűrű alakul, így idősebb gyökérben koncentrikus köröh mentén a nagytömeg(í
patenehimában különböző fejlettségi! kollaterális
edénynyalábokat találunk. A háncsrészből hiány··
zanak a hánycsedények és háncsrostok A farészben udvaros, gödörkés, hosszú faedények, néhány
tr acheida és többnyire szám os szűklumenú vastagfalú farost, ezeken kívül fínoman lyukasztott falú
faparenchima van. Mind a kéreg, mind az összes
kámbiumok által létrehozott parenchima-sejtekben, hivéve az oxálsavasmészraphidokat tarta!··
mazókat, keményítő van.

Anethol
Írta: Rom Pál dr .
Az anethol para-própenylanisol, az édeskö- Mint alacsony olvadáspontjából Jatható, a jó aroeményolaj (Oleum foeniculi) és az ánizsolai (Oleum thol alacsonyabb hőmérsékleten megszilárdul, ezért
anisi)• i!lóolajának jellegzetes alkatrésze. Az ánizs- h?sználatánál a hidegben megszilárdult anelholt
olaj 80%, az édesköményolaj 50-60% anetholt tartalmazó edényt, 40-50 fokos me legvízbe teszik,
tartalmaz. Az anethol nagyon érdekes vegyület, míg az teljesen el nem folyósodott, és csak akkor,
eléggé reakcióképes is, és ezért elég sok szánnazéka alapos felrazás után szakták felhasználni. Hogy a
ismeretes . Igy száraz klón al vagy brómmal triklor-, melegítést elkerüljék, vagy azt legfeljebb egyszer
illetve tribrom-anetholt alkot Ugyancsak száraz keiiien elvégezni, 10-20-szoros, de pontosan ismert
sósavgázzal is addiciós vegyületet képez. Víz- mennyiségií, 96%-os alkoholban oldják fel és ezt
elvonószerekkel, mint foszforsav, cinkklorid, ani· az alkoholos oldatot, mint törzsoldatot használják.
zoin és mcthaneton nevű kristályos vegyületekel A kozmetikai es likőrkészitmények egyik régi hialkotja, sajnos jelentékeny elgyantásoctás közben. bája, hogy télen megzavarosoctnak. Régi tapaszSzilárd káliumhidroxiddal hevítve paraallrlfenot talat alapján azonban leszögezhetjük, hogy l lrter
C,H,(OH)C3 H 5 képződik belőle, melynek másik 25%-os alkohol minden zavarosodás nélkül felold
0.15 g anetholt. Az anetholt keresettsége miatt
neve wwl. ~
Mégis legérdekesebb az oxidációval szemben nagyüzemileg állítják elö . A legolcsóbb nyers~nyag
való viselkedése. Tömény krómsavval oxidálva a csillaoos ánizs (1\.nisum stellatum, Magnairaeeae
ánizssav (lásd ott), híg krómsavval, vagy híg csalad) Íllóolaja, az Oleumanisi stellati. A csillagos
salétromsavval oxidálva pedig ánizsaldehid kép- ánizsolajat Dél-Kínából es Tonkingból régebben
ólomtartályokban, újabban fehér bádoghordókban
ződik belőle. Az anethol ipari alkalmazása érdekes
módon alakult. úgy a kozm'tikar, mint a likőr hozzák forgalomba.
iparban már régóta ánizsarónca előállítására hasz ..
OCH,
nálják Az ánizsolajok ugyanis 80- -85% anetfwlt
tartalmaznak. A 20-l5% idegen, közelebbről
/'....
csak nagyjából ismert kísérő anyagok az illatok
:
l
előállításánál mindig csak zavarokat okozrak Az
'....,/
anethol a következő fizikai sajátságokkal rendel··
CH~CH-CH 3
kezik: fajsúlya (25 fokon) O984-0 986, forrásAnethol
pontja 233-234, olvadáspontja +,22 5--;-+.23 fok,
szilárdulási pontja +,21--.,-+,22 fok, optikar forgaAz anizsolaj vizsgálalánal és feldolgozásánál a
tása O. Az anethol 95% -os alkoholban nlinden
arányban oldódik, 100 g 90 térfogatszázalékos alko· legfontosabb adat annak szilárdulási pontja, ez ba
IS
holban 18 g anethol oldódik Továbbá 7 g anethol +. 10 fokra túihűtjük; akkor + 16, !Iletve
fok.
Minél
magasabb
a
szilárdulási
pont,
anna!
és 93 g 80%-os alkohol alkotnak tiszta oldatot ;
2 5 o anethol és 97· 5 g 70%-os alkohol, l g anethol több benne az anethol Amíg k1pható volt a csrlés g 60 térfogatszázalékos alkohol, továbbá O 2 .g Jaoos ánizsolaj az anetholt abból fagyasztották ki,
anethol és 99·8 g 50%-os alkohol alkotnak meg m~st újabban 'az édesköményola)bói, .miyrt E~;óp<J
beszerezhető nyersanyagboi alllt]ak elo. , Az
+ 10 fokori sem zavarosodó oldator Az anethol ban
ánizs, illetve édesköményolaj at - 20 fokra hutrk
(lehűtve) hófehér kristályokat alkot, amelyek tiszta,
fínom ánizsillatúak, ezért az anethcl 20%-kal mm- le olymódon, hogy h?sszúkas, .. h~rganyzott vasdig kiadósabb. mint a legfinomabb ánizsolaj. lemezből készült tartalyokba ontrk, amrlyeneket
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a műjég előállításár a használnak. Ezek a fagyasztó- methoxypropenylbenzol vagy par a-propenylanisol.
cellák 10 cm hosszúak, mélységük 100, szélességtik Az alkoholos kálival az allil-csoport, a vele izomer
20 cm Felső részükön vaskapocs van, evvel teszik propenilcsoporttá alakul át Magát az átcsoportobe a klorkálciumoldatba, amelyet fagyasztógéppel sítá5t Fölsch sze r int a következőképpen végzik:
-20 fokra lehűtenek Egy-egy cellába 15 kg oiaiat kg 9 300 6%-os aikahoiba l 00 kg káliumhidroxidot
öntenek és addig hagyják a hútőfolyadékban, míg tesznek és visszafolyó-hűtőn a káli teljes oldódásáig
az megszilárdul Amikor a cellát a hűtőfolyadék melegítik, majd hozzátesznek 100 kg présolajat és
ból kiveszik, néhány másodpercre melegvízbe te- avval még 48 óraig visszafolyó-hűtón forralják
szik, ezzel elérik, hogy az olajtömb a cella faláról Ezután indirekt-gőzzel az alkoholt folytonos keverkönnyen leolvad. Az olajtömböt azután fehér- gelés közben Jepárolják, amikoris az üst hőmérsék
bádoggal kibélelt, 10 cm magas kerettel ellátott lete állandóan emelkedik Amikor a hat légköri
asztalra öntik, majd gyorsan tojásnagyságú dara- nyomást már elérték, az indirekt-gőzt leallítják,
majd direkt·gőzzel az alkohol nyomait és a már
bokt a törik össze
átalakitott
olajat lehajtják Az üstben visszamaradt
Ezután beleteszik a hidraulikus prés kosarába,
maid ebbe helyenkint és rétegenkint l cm vastag kálilügot azután besűrítik, megolvasztják és újból
acéllemezeket helyeznek Az egész műveletet elő felhasználják A rektifikált olaj gyengén sárgásszinú, rnost mar metilkavikolrnentes és 50-70%
zőleg jól lebütött kosárban és acéllemezekkel végzik, lehetőleg gyorsan Kezdetben lassan engedik anetholt tartalmaz Az anetholleválasztására, mint
azt a csillagosánizsolajnál leírtuk, megint a lehű
rá a nyomást és csak a végén préselik 300 atm
tés!
használják, kipréselikés a nyers anetholt aztán
nyomással A prést addig tartják nyomás alatt,
rektifikálják
A préselésnél nyert olajat azonban
míg csak olajos részek távoznak el A préselés végén az anethol kerek pogácsák alakjaban marad külön fogják fel, miután már nincs benne metilvissza. A tiszta anethol olvadáspontja legalább kavikol, nem is alakítják át, hanem közönséges
+21 fok legyen, a nyers anethol azonban rnindig nyomáson lepárlásnak vetik alá . A párlat elején
tartalmaz rátapadt illóolajrészeket, amelyeket főleg terpének mennek át, a parlat közepét aqetholtartalmú frakció képezi, amelyből az anetholt lecsakis vízgőzl~párlással lehet eltávolítani belőle
A nyers anetholt ezért vízgőzzel újból áthajtják, hűtéssel és préseléssel választják ki. Az anethol elrektifikálják, rendesen alumínium-üstökből és alu- távolítása után visszamaradt fr akciókat olcsó ipari
mínium-hűtővel dolgoznak, mert a rézből készült illatosilóknak használják fel, így cipőkrémhez,
berendezés esetében színes, rendesen zöldszínű pár- kenőszappanhoz, WC-hez Az anethol sajátságailatot kapnak Az anethollepárlásánál is nagyon kell ban messze felette áll akár az ánizs- akár a csillagosügyelni, nehogy az a hűtőben kristályosan kivál jék, ánizsolaj nak, miután egységes összetételű vegyület,
- ezért a párlat hőmérsékletét állandóan ellen- amelynek tisztasága könnyen ellenőrizhető A sziőrzik, nehogy
25 foknál J:lidegebb legyen Más lardulási pontja a legfontosabb kritérium, és foneljárás szerint a nyers anetholt vagy csökkentett tos, hogy ez + 21-22 fok közölt legyen. Az an enyomáson (vacuumban), vagy rendes nyomáson th ol pontos mennyiségű meghatározását a Zeisel'
Jepárolják. A tisztítás abból áll, hogy néhány szá- féle eljárással végezhetjük Az anethol ugyanis
zaléknyi (10%-ig mennek el), előpárlatot külön a jódhidrogénes kezeléssei elbomlik, a benne lévő
fognak fel - ez az előpárlat ugyanis a szennyezés- metoxilcsoportból hidroxilcsoport lesz, miközben
ként felfogható, kiindulási nyers illoolajmar adé·· jódmetil válik szabaddá A jódmetil pedig alkoholos
kokat tartalmazza A lepárlás végén visszamaradó ezüstnitráttal melegítve, ezüstjadidot ad, amelyet
a Winkler-féle eljárással meghatározhatunk
1-2%-nyi sárga maradékot is külön fogják fel, A Jegjobb rninőségú anetholnál is előfordul az
a lepárlóberendezésben visszamarad még az illóolajok lepárlásánál mindig keletkező gyanta. Az a jelenség, hogy lehűtve nem akar megszilárdulni.
Ilyenkor nemcsak a forráspont, hanem a szilárduanetholgyártás tehát úgy alakul, hogy 68-70%
tiszta anetholt kapnak, 8-10% elő- és utápárlatot lási pont is elmar ad Ha azonban az ilyen túlhűtött
és 20% kipréselt olajat Az elő- és utápáriatok ren- anetholhoz üvegbottal egykristály szilárd anetholt
desen még 95% anetholt tartalmaznak, azért az teszünk hozzá, úgy az egész tömeg percek alatt
elő- és utópárlatokat vagy újból frakcionálják,
megszilárdul Az anethol állandó jellege hönnyen
vagy lehűtéssel tisztítják, vagy oxidációval ánizs- ellenőrizhető, tisztasága miatt több gyógyszer··
aldebidet gyártanak belőle A préseléssel nyert könyvben is hivatalos A gyógyszerkönyvek kiolaj csak gyengén ánizsszagu, miután az ánizs- kötik, hogy alkoholos oldala lakmusszal szemben
illatot az anethol okozza, azt pedig eltávolítottuk semleges legyen, felhívják a figyelmet, hogy levegő
belőle Általában azt tartják, hogy az anethol kiés fény hatásár a bomlik Éter, kloroform, alkohol
préselésénél nyert olaj 65-75% anetholt és a vele jól oldják, víz azonban csak nyomokban Törésisomer metilkavikolt tartalmazza, a 25-35% mutatója 25 fokon l 5570-15610 Aldehideket
pedig terpénekből és szeszkviterpénekből áll. A és ketonokat ne tartalmazzon, amiről úgy győződ
metilkavikolt át szakták alakítani anethollá, még- hetünk meg, hogy 10 ml anetholt, 50 ml telített
pedig úgy, hogy alkoholos kálihidroxiddal mele- nátriumbiszulfit-oldattal beosztott mérőhenger ben
rázogatunk, 6 órai állás után az anethol térfogata
gítik
ne csökkenjen és kristályok se váljanak ki
ME TILKAVIKüL
( Folvtatjuk)
A metilkavikol szerkezetileg para-methoxyallylbenzol vagy paraallylanisol, míg az anethol para-
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Vezérfonal a gyakorlati gyógyszerészet oktatásához
A teakeverékek fejezetében a gyógyszerkönyv száríts~k meg 40°-ot meg nem haladó hómérsékhogy a gyógynövényeket tárolás előtt leten es szrtáljuk át a megfelelő szitán, hogy egyaz idegen portól az V sz. szitán való szitálással forma nagysagú port töltsünk tartály edényeinkbe
szabadítsuk me~ Ez az ~tasítás helyes, de nem min- Mr~den poralakú gyügynövényt jól záró üvegden esetben hajlhato vegre, pL a kamilla tea eseté- edenyb~n vagy fatartályban tartsunk. Seca!e cornub~~ A chan.wmillae !Ios, amint tudjuk, fészek
tc:mot es frlrx ;;1ast nem szabad porított állapotban
vrragzat A vrragzatr vackon sok apró virág foglal keszlet~en tananr. Ezeket egészben tároljuk égehelyet, melyek ha a drog megszárad érintésre tett .mesz felett; A drgitalis porról már megmeléleesnek, elpor lódnak és a kamilla tea poros lesz
kezt~nk, legf~ljeb~ még . annyit jegyzünk meg,
Ez a por azonban nem szennyes, hanem a ható- hogy helytelenul meg mrndrg papírzacskóbarr kerül
anyago! tartalm~z? virágok pora Ha a drogo! ·forgalomba A gyógyszertárban így nem szabad
nagymerteku szrtalasnak vetjük alá akkor a szitán tárol. ni a _digitalisz levél port, átve'tel után azonnal
~z értékes, illóolajban dú~ him~ős virágrészek ontsuk . at üvegbe és égetett mész felett, vagy
athullanak, felulmarad az ertekteienebb kocsány- lep ar affrnozott dugóval lezárva tartsuk
~ész é~ a nJ:elves női vh ág~ at; Ugyanez az eset
ali elo a trhae flos szrtalasanal. A hársfa viráa
Teakever ék ek . (species)
fellevelével (m~rvale':él) együtt kerül forgalomba~
. Többféle gyógynövény, vag>: gyógynövénynek
mely utobbr osszevagva sárgászöld színií levéldarabkák formájában látható a hársfa teában. rnas gyogyszerekkel v~Ió keverekét a gyógyszerA fellevél tartalmaz ugyan illó olajat, de jóval konyv specresnek nevezr. A tea-keverékekre vonatkevesebbet, mr!lt maga a virág. A virág apró vékony kO.zó rendelkezés~k n;egtalálhatók a gyógyszerszrromleveler es még apróbb porzói szárítás alatt konyv specres feJezeteben Itt példaképpen csak
letöredeznek Ha ezt az összevagdalt és száraz virá- két teakever ék készítesével foglalkozunk :
Spe,cres laxantes. A gyógyszerkonyv szerint
got szitáljuk, a drog legértékesebb része kerül
>>ne,dvesrts meg permetezéssel vékony rétegben kia porba
Hasonló az eset a berniariae herba-nál is. terrtett sennalevelet l. és szitalj rá egyenletesen
Vigyázzunk tehát a szitálással Alkalmazni kell eloszlalva savanyú borkősavas káliumport (V.)
minden esetben, amikor lehet, de kerüljük el, stb.<< Mrndannyran tudjuk, hogy a kálirrmhydro·
ha fdesl~ges Igen fontos azonban, hogy teáinkat ta!tarat ~z íg~ készített tearól lepereg és a tartály
raktarozas alatt pormenteserr tartsuk. Fiókba be- al_lan gyulrk ossze ~ne ;'onatkozik a gyógyszeröntött teát még papirossal letakarva sem ajánlatos konyvnek az az rntezkedese rs, hogy kiadás előtt
tartani, mert a félreestiszott papír mellett a por ~. teát mindig jól össze kell keverni Helyesebben
belepr leánkat Tegyük a teát dobozba, legvégső prunk el, ha a sennalevelet nem permetezéssel
nedvesítjük át, hanem kéz közölt morzsolgatva
esetben, ha doboz nincs, papírzacskóba.
A felaprítás mértéke gyógynövényeink szöveti apró részletekben arinyi vizet használva erre ~
célr a, hogy.~ Scnnalevél jó .nedves legyen s így a
szerkezetétől függ . A leveleket a gyógyszerkönyv
az I. és Il. rosta fonalköz átmérőjének megfelelő raszríalt kalrumhydrotartarat por nagyrésze ráoldódjon, a nedves levélre . 1Ezután vékony rétegben
nagyságúra apríttatja. Az uva ursi folium-nál
terítsiik ki a teát s gyakran kevergetve, teljesen
ez az aprítási fok nem felel meg, mert a medveszárítsuk meg . A káliumhydrotartarát így az oldatszölő levél bőrszövete igen vastag és legalább I l I
ból igen finom kristályokban rákristályosodik a
aprításúnak kell lenni a teakeverékben
sennalevélre, s megszáradás utan nem pereg Ie
A sennalevél keskeny, a rostán hosszában át- róla könnyen . A kiszárított teához adjuk a Üibbi
esik Helytelen az a nézet, hogy átrostálom megfe- alkatrésezket s jól keverjük azt össze
lelő számti rostán és az azon átesik, akkor meg is
Species antiastflmaticae ad fumigationen E teafelel az aprítási foknak A rosta méretét kocka- keverék készítésénél a három solanaceék családjába
alakban, tehát szélességben kell érteni
tartozó atropin, hyosciamin tartalmú drog levelét
Hasonló az eset a harántkorongra vágott ipe- káliumnitrát oldattal nedvesítjük áL A gyógycacuanhaenál Az ipecacuanhae gyökér vastagsága szerkönyv levélnyéltől mentesített leveleket haszpl megfelel a lll számú szita fonalközének, de a náltat erre a célra Ha jól akarjuk elkés7íteni a
gyökér átmérője nagyobb annáL Ha így ertelmez- teakeveréket, nemcsak a levél nyelét, hanem a
nénk a porítás mértékét, akkor a haránt korongra vastagabb főér darabokat is ki kell szedni a teából,
vágott ipecacuanhae gyökérből készített kivonat rnert a hyosciamus levél főere a legnagyobb levelek
igen kevés hatóanyagat tartalmazna
rnellék erei igen vastagok. Ha ezek a teában mar adnának, nein lehetne a teát cigarettapapír ba tölteni
Por it ott gyógynövények
és ellüstöln i, mert egyenellenné tennék a teakeverék
égését.
Általános szabály, hogy minden porított draA megfelelő rnódon előkészített, tehát főértől
got évenként meg kell újítani A poralakban beszerzett gyógynövény sok esetben a nedvességtől és levélnyelektől megfosztott és kitisztított levélösszetapadt állapotban kerül hozzánk Ezért a keveréket terítslik ki vékony rétegben és parfüm
porított drogo! impleálás előtt mindeh esetben szóróból permetezzük rá egyenletesen a vízben
előírja,
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oldott kálium-nitdeumot Permetezés közben kevergessül< gyakran a fűkev~réket 1 ~9gy az minden rés;Jetében egyenletesen atitatodjek a ,kahummtrat
oldattal Azután szárits.uk ki 50° körüli hőmérsék
leten.
Ez a teakeverék atropin hyosciamin tartalnlll
drogokból készü! Hatóanyagának egyrésze az
égés alkalmával a füsttel együtt szublimálódik,
belélegezve a tüdőbe kerül s ott felszívódva a
hörgőknek a görcsét oldja A tea füstjéből az asztmás beteg a hatóanyagat közvetlen belégzés formájában kapja Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a tea egyenletesen jól égjen. Ezt a célt
szolgálja az égést tápláló káliumnitrát hozzáadása

Porkeverékek
A porkeverékek készítésének általános szabálya, hogy a hatóanyag a keverék minden részében
egyenletesen legyen elosztva Ezért keverteli a
a gyógyszerkönyv a 10 g-on felüli porkeveréket
mindenkor szitálással A szitálással való összekeverés célja tehát az, hogy nagyobb porrészletek
ne legyenek egymás mellett. Ha azonban különböző
fajsúlyú porokat szitálva keverünk össze, a szitálás alkalmával a porok fajslilyuk szerint szélválnak és rétegződnek A nagyobb fajsúlyú hamarabb,
a könnyebb fajstilyti később e&ik át a szitán és így
a fínom eloszlatás ellenére egyenetlen a porkeverék.
Ezért az átszitál! port ismét alaposan össze kell
kevernünk. Ugyeljünk a keverésnél arra, hogy
újabb részletnek mindig csak annyi port vegyünk,
amennyi már amozsárban van, tehát eleinte kisebb,
később mindig nagyobb és nagyobb mennyis~get
Nézzük meg pl a Pulvis alkalinus .cum belladonnae
készítését. Ez a nundennapos recept legjobb példa
az osztatlan porok készítésére.. Itt három különböző tulajdonságú anyagunk van Az extractum
belladonnae nedvszívó, többé-kevésbbé tapadós,
néha d ar ab os, erőshatású sze r, Legelsősorban ezt
kell érdesfal ú mozsárban egyenlő mennyiségű szódabikarbónával dörzsölgetve fínoman porítam. A veszteség elkerülése végett először a natr hydrokarbonátot dörzsölgetjük a mozsárban, s nuután
ilymódon a mozsár redÖlt betömtük, hozzáadjuk
az extr . belladonnae lemért mennyiségét és fínom
porrá dörzsöljük Ennek megtörténte után apró
részletekben hozzákeverjük a nátrium hidrokarbonát többi mennyiségét.
A magnézium oxydatum igen laza por, melynek diszperzitási foka az előállításához felhasznált
magnéziumkarbonát származásától és minőségétől
függ. A gyógyászatban használatos MgO 100 cm 3 ének súlya általában 20-25 g közölt váltakozik,
de van olyan is, amelynek ugyanolyan térfogatmennyisége 45-50 g súlyú. A jó minőségű áru
20 g-jának térfogata 160-200 cm 3 Ennek következtében egy kávéskanályni putvis atkalinus cum
belladonnae súlya és a benne lévő extractum menynyisége igen nagy ingadozásnak van kitéve a magnézium oxydatum disperzitásának különbsége miatt.
Mindez indokolttá tenné ellnek a porkeveréknek
osztott por alakban való elkészítését l
Az extraktum és szódabikarbona keverékéhez
a magnézium oxydatumal folytonos kevergetés
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·----------közben kis részletekbert adagoljuk A darabosan
csúszó nátrium hidrokarbonát a hozzákevert kismennyiségű magnézium oxydatumtól finomarr guruló porrá válik és ilyen formában nagyon jól eikeverhető
Ezután fokozatosan adjuk hozzá a
magnézium oxydatum többi részét
Az összekevert port szitáljuk meg. Ha az extractum belladonnae nem volt kellően elporítva,
szitálás után vagy a porkeverék tetején, vagy a
szitán marad Ilyenkor szedjük vissza az extracturnot a mozsárba, ismételten porítsuk és jól ke ..
verjük össze.
A porok eltm tásá es impleálása. A pofatakban
tárolt kemikáliáink egyrésze nedvszívó Nagy
gondot fordítsunk ezeknek tárolására A gyógyárukereskedelem sok esetben ezeket a nedvszívó
kemikáliákat, pl. a brómsokat is papírzacskóban
szállítja. A só nagymennyiségú vizet vesz fel, ezért
ezeket elhelyezés előtt mész felett szárítsuk ki,
aztán száraz mozsárban porítsuk és jól záró edényben tartsuk
Általában minden poranyagat raktározas elót!
impleáláskor dömöljünk fínom porrá és úgy tegyük
azt a megfelelő edénybe Ezt a követelményt
legaláhb az officinai impleáláskor teljesítsük, mert
a gyógyárukereskedelemből
beszerzett
porok
mechanikus sz:ennyezéseket is tartalmazhatnak
Ez vonatkozik különösen a nátrium boracikumra,
kálium klorikunrra, minden exikkált sára. A zincrmJ
oxydatumra különös gondot fordítsunk Az acidum
boricum puJvisi selyemszitán szitáljuk át.
Osztott por ok

Az osztott porok elkeverésére érvényes a porkever és általános szabálya Néhány fontos körülményre hívjuk fel ítt a figyelmet. Különös gondot
fordítsunk a kismennyiségű alkaloidák és általában
az erőshatású szerek egyenletes eloszlatására. Helyesen járunk el, ha az üres mozsárban előbb kevés
vivőanyagat dörzsölgetünk és ehhez adjuk az erős
hatásu, kismennyiségű gyógyszert. A hatóanyag
tapadásának elkerülése végett a kr istályos anya··
gokat előzőleg dörzsöljük fínom porrá.
Nedvszívó anyagokra, különösen ha azok kristályos alakban fordulnak elő, pl kálium, nátrium
rhodanatum, különös gondot fordítsunk Erősen
tapadó anyagokat, ha nem erőshatásúak, pl
stibium sulfuratum aurantiacum, utoljára adjuk
a már összekevert por hoz
Vigyázzunk arra, hogy olyan mozsár, amelyben
fenolftaleines por kever ék készült, elmosásnál ne
kerüljön a többi közé A fenolftaleines, karbo
medicinalisos, stibium pentasulfidos és az erősen
szagos porkeverékek elosztásához mindig külön
kártyát használjunk
A porok elosztásának pontossága az OKI
megállapítása szerint a szemmértékre osztott
poroknál 14-16~ 0 közölt ingadozik Igyekezzünk
ennél alacsonyabb eltérést elérni és időközönként
ellenőrizzük szemmértékünket az elosztott porok
leméréséveL Felhívjuk erre az oktató gyógyszerészek figyelmét, akik kezdő gyógyszerészeket és
laboránsokat tanítanak

----'-----2 g-nál nagyobb porokat ne osszunk szemmértékre. Ezekhez mindig mérleget használjunk.
Triturációt szabad és célszerű készíteni minden
olyan erőshatású szerből, amelyet kis mennyiségekben rendelnek és amelyek állás közben nerri változnak Tartsunk készletben triturációt acidum arseni-

és így veszteség származik. Ne használjunk cerátkapszutál olyan nedvesedő poroknál, amelyeknél
a nedvesedés vagy összeállás a gyógyszerel< egy ..
ma sr a hatásától, esetleg kémiai okokból áll elő.
Pl acrdum acetilo amidopirin keverék, antipirin és
savanyú sók keveréke, caícium acetylo keverék stb
cosum, atrapinum sulfuricum, strichninum nitri- Ilyen esetben, ha egyszerrí kapszulát használunk,
cum, homatropinum methylbromatumból stb. A a nem kívánatos melléktermék, víz vagy ecetsav
triturációt mindig azonos arányban l+§ készít- esetleg elpárologhat és a por szárazon marad.
sük Nagyon helytelen volna, ha a triturációk Cerát-kapszutál használva a pároJgásr lehetőség
aránya gyógyszertáranként változna. A trituráció- csakken és a por még inkább átnedvesedik A
kat szabályos cín;kével ellátva, melyen a legna- . szalal nem nedvszívó, sőt nem is oldódik vízben.
gyobb egyszerr es napr adag van feltüntetve
Cer át-kapszulába való expediálása felesleges, ezt
szabályszerűen a méregszekrényben kell tartaní i nem indokolja még az sem, hogy szagos, mert
Célszerú a triturációs edényt még külőn jellel is a szaga nem erős.
- pl. zöld sávval -- megjelölni, mert ez biztonMindig cerát-kapszulában expediáljuk azonságosabbá teszi gyors munka közben az edény ban a digitalis port és keverékeit, a valeriana
felismerését
port keverékben, a brómsókat és minden nedvszívó
A parosztó kártyákat mindig azonos módon anyago!.
tegyük magunk elé, mert ezáltal elkerülhetjük azt
Recepturai tablettázás.
a tévedést, hogy l O helyett több, vagy kevesebb
A tablettakészílés ma már . nagy általánosrészre osztj~k a port. A kártyákat tetőcserép
szemen rakjuk egymasra, hogy azok kis helyen ságban a gyáriparban történik, (gyógyszerészi
elfér jenek Az osztott porok így közelebb kerülnek f!yakorlatban a galenusi gyógyszerészetben készíegymáshoz, ami javítja szenunértékünket
tünk tablettákat). Előfordul azonban, hogy orvosi
Soha ne osszunk egy kártyát a két port, mert rendelette olyan hatóanyagokból, vagy hatóanyag
' kapszulába töltéskor könnyen összecsúszhatnak
keverékekből kell tablettát csinálni, amelyeket
A porkapszulákat befúvással kinyitni nem a gyáripar nem készít, nem fogynak nagyobb
szabad. A legújabb rendeletek már előírják, hogy _tömegben, s az orvos csak egy-egy alkalomra
csak olyan ragasztott kapszutál szabad használni, írja fel magisztrálisarr a beteg részére Ilyen pl.
amelyek nyomásra könnyen kinyílnak Annak meg- a szakottól eltérő adagban rendelt kodein, etilelőzésére, hogy ne osszuk több vagy kevesebb
rnorfin, vagy papaverin, továbbá minden olyan porrészre a felírt porkeveréket, a ragasztott kapszu- keverék, amelyet az orvos a beteg részére valarnilyen
lákat tizenként szélválasztva tartsuk készenlétben. oknál fogva tabletta alakban r end el.
A recepturai és nagyüzemi tablettázás alapA !O-nél több részre osztandó összekevert
porokat elosztás előtt előbb mérlegen osszuk kisebb elvei, továbbá a tabletták jóságának megállapítárészletekre Ot, legfeljebb tiz pornak megfelelő sára használatos módszerei is azonosak.
Mivel rendszerint 20-40, vagy legfeljebb
-·· mennyiségeket ossszunk. azután tovább szemmértékre.. Helytelen, bármilyen gyakorlattal rendel- l 00 tabletta készítéséról van sz ó s az idő rövidsége
kezik ís valaki, nagyobb mennyiségú port venni és a kevés anyag miatt granulálásra nem gondolegyszerre munkába, mert az feltétlenül az elosztás hatunk, kötőanyagat pedig adnunk kell· a hatóanyaghoz, hogy abból megfelelő tablettát csinálrovásár a me gy.
Az ostyatokokban rendelt porokat előzőleg hassunk, ezért ajánlatos egy olyan előre elkészített
mindig osszuk el kártyán és egyenként töltsük ti n >>gr an u la simplexet« készletben tartani,
az ostyatok alsó részébe. Nem szabad a porokat amellyel az előírt hatóanyag összekeverés után
közvetlenül az ostyára dividálni, mert így az el- minden további manipuláció nélkül azonnal tabosztás nem pontos. Ostyatokban rendszerint rossz- lettázható Ene a célra az V. Gyógyszerkönyv
a következő »gtanulatum simplex ad tablettast<<
ízű porokat rendelnek Pl. kinin!, digitalist, stb.
Vigyázzunk arra, hogy munkaközben ne szennye- szándékszik előírni
Amylum solani
ződjön az ostyatok külső része a porral, mert leSaccharum lactis aa 30
nyeléskor keserű lesz
Saccharum album (V) 25
A cerat-viasszal vagy par affinnal átitatottTalcum venetum 7
kapszulák használatát a gyogyszerkönyv különböző
E porkeveréket 30 gr éterben oldott 5 gr
okból írja elő . A theobrominum nátrium salicylicumnal a gyógyszerkönyv a cerát-kapszulák használa- stearinnal, azután 3 gr gelatina alba IO gr vízben
tával a levegő széndioxid tartalmának hatásától vízfürdőn készült oldatával átgyúrjuk Az így
akarja megóvni a port, illetve annak oldékony- készült granulát a IV sz. szitán átdörzsöljük és
ságát Ez voltaképpen felesleges, mert a theobro- szobahómérsékleten félszáraz állapotig szárítjuk,
minum nátrium salicylicum ·osztott porban oly majd a IV. sz szitán ismét átdörzsöljük Teljes
rövid ideig van kitéve a levegő hatásának, hogy kiszáradás után először az V. sz. szitán, azután pedig
azalatt az nem bomlik el, illetve ha meg is változik, a IV. sz szitán átszitáljuk Igy egy lírrom szemcséjű
a theobrominum purum maga is hatásos Ezzel és egy durvább szemcséjű granutához jutunk
szemben a theobrominum nátrium salicylicum Ezt az elöre elkészített gran u lát használjuk a recepmint tapadós por hozzátapad a cerát kapszulához turai tablettázáshoz
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keresztül, ahol adva vannak azok a kémiai, mechanikai és biológiai feltételek, melyek a gyógyszert
felszívódásra késztetik, a kémiai feltételeket a
gyomor-bélhuzam egymástól eltérő pH viszonyai,
a mechanikai feltételeket a perisztaltika és végül
a biológiai feltételeket a különböző enzim-hatások
biztosítják, - addig a rektális gyógyszerbevitelnél
az említett feltételek hiányoznak. A felszívódás,
azaz a gyógyszer ek távolhatása csak abban az esetben fejlődhet ki, akár peros vagy _.perrektum történik az adagolás, ha az anyag vízben oldódik vagy
a szövetnedvek hatásár a oldhatóvá válik Az ehhez ..
szükséges feltételek megteremtése a végbélkúpoknál, legalábbis részben, a gyógyszerész munkáján
múlik
Mivel a nehezen oldódó anyagok oldhatósága
diszperzitásuk növelésével fokozható, a végbélkúp
nehezen vagy nem oldódó hatóanyagát kistömegű
közömbös oldószerben gondosan eldörzsöl ve, oldódó
hatóanyagát pedig feloldva visszük be a végbél··
kúp alapanyagába, me rt ezzel ter a piás hatását
előnyösen tudjuk befolyásolni Rendkívül fontos
ez egyrészt azért, mert a végbél mint felszívódási
felület nagyon szegény szövetnedveket kiválasztó
mirigyekben, másrészt azért, mert a gyógyszer
felszívódása többnyire felszívódás! gátló olajos ,
közegből történik A végbélkúp klasszikus alapanyaga a kakaovaj ugyanis a végbélben elolvadva
a hatóanyagat olajos burokkal veszi körül, mely··
nek emulgálására vagy elszappanosítására, a bél··
követelményeitől.
nek ezen az első szakaszán, már hiányzanak vagy
csak kismértékben vannak jelen a zsírbontó ferVégbélkúpok, hüvt>lygolyók és pálcikák mentumok, főleg pedig a lipaze. Ezért nem töké··
Suppositoriae analiae, globuli vaginales et bacilli letes itt a felszívódás, éppen ezen kedvezőtlen helyi
A végbélkúpok, hüvelygolyók és pálcikák a felszívódási viszonyok miatt kell a rektális gyógy··
test természetes nyílásaiba vagy sebcsatornáiba szerbevitelnél a perorális adagnál nagyobb adagot
alkalmazni és a bevitt gyógyszer diszperzitását
helyezhető kúp-, golyó- vagy pálcikaalakú gyógyszerformák. Alapanyaguk lehet .a testhőmérsék gondos eldörzsöléssel, vagy kis mennyiség eselén
leten olvadó valamilyen zsír, vagy a felszívódási - ha lehet - oldással megnövelnünk, hogy ezzel
felület váladékában oldódó szappan, glicerines felszívódását kedvezően befolyásoljuk A már
említett kedvezőtlen felszívódási viszonyok ellezselatin és más szintetikus anyag.
nére a végbélkúp a gyógyszeres terapiában nélküA végbélkúpokról általában.
lözhetetlen gyógyszerforma, - mert vannak eseA végbélkúpok helyi és általános gyógyszer- tek, amikor a gyógyszer valamely okból perosz
nem adható, vagy injekcióban nem készíthető eL
hatás kifejtésére alkalmas gyógyszeralakok.
Helyes elkészítésük szempontjából fontos isAzok az új abb törekvések, melyeknek célja a
merni a rektálisan alkalmazott gyógyszerek hatás- végbélkúp alakjában felszívódásra kerülő gyógyszer
mechanizmusát, mely alapvetően különbözik a hatásmechanizmusának megjavítása és ezzel teraszervezetbe perorálisan bevitt gyógyszerekétőL
piás értékének fokozása, lényegében a végbélkúpMíg ugyanis a perorálisan alkalmazott gyógy- alapanyag felszívódását gátló tényezők kiküszösz.erek a száj nyálkahártyán, nyelőcsövön, gyomor-· bölésére irányulnak A felszívódás! gátló tényezők
belhuzamon áthaladva a májon keresztül jutnak a kiküszöbölésének egyik módja az, ha a hatóvérkeringésbe, addig a végbélkúpokkal bevitt anyagat egy O/V típusli emulzióban visszük be
gyógyszer közvetlenül a végbélből, a vena hae- az alapanyagba, melyből a felszívódás könnyebben
morrhoidales útján, tehát a máj megkerülésével megy végbe mint a tisztán olajos fázisbóL Emulju~ a vérpályába. A felszívódásnak ez a módja gatorként ez esetben a lecitin a legalkalmasabb
szamos esetben nagy előnyt jelent a tetapiás hatás Azok a kísérletek, melyek a hatóanyagnak egy
szempontj ából.
V/O típusú emulzió alakjában történő bevitelével.
.
A várt gyógyszerhatás elérése szempontjából történtek, nem vezettek eredményre, miután az
rtt sokkal nagyobb szerepe van a gyógyszer helyes emulgátorként alkalmazott lanolin éppenúgy maelkészítésének, mint egyéb gyógyszer alakoknál, gába zárta a hatóanyagat és gátolta a felszívódás!,
ugyanis míg a perorális gyógyszerbevitelnél a be·· mint a nélküle készült kakaovajas közeg
vitt gy~gyszer. a fent jelzett sorrend szerint a táp( Folytatjuk j
csatornaban tobb olyan felszívódási felületen halad

Kismennyiségű erőshatásli szert pl. 40 cg
etilmorfint először l g-nyi V porfínomságú, majd
2 6 g durvább szemcséjű granula simplexxel lazán
kevergetve egyenletesen eloszlatunk, majd médeggel vagy kártyán 20 egyenlő részre osztjuk. A por··
osztást mindenesetre olyan gondossággal kell végeznünk, hogy a porok egymásközti sulya az átlagsúlytól (0·20) 10%-nál nagyobb eltérést ne mutasson. Az elosztott por okat egyenként tablettiizzuk
Jól használhatjuk ene a célra az automatikusan
töltő gépeket is, csúsztatópapucs nélkül.
Nagyobb mennyiségű !00-200 db tablettának recepturai készítésénél már automatikus töltést is alkalmazhatunk Ilyen esetben azonban
a granulatum simplexből és a hatóanyagból a veszteség pótlasa végett 5%-kal többet kell vennünk
Nagyobb mennyiségű porkeverékek recepturai
tablettázá3ához annyi granuJaturu simplexet használjunk, hogy rosszul tablettázható anyag esetén
a tabletta-massza fele legyen a gr anula, jól
tablettázható anyagnál azonban egynegyed része
is elegendő.
A gyakorlatban kialakult szokás hogy 1-2 cgnyi hatóanyagat tartalmazó tablettákat 20 cg-ra,
10- 15 cg hatóanyagtartalmúakat 30 cg-ra, 30 cg
hatóanyagtartalmúakat 50 cg-ra, 50 cg tartalmúakat maximálisan 75 cg-r a tablettázzunk A tabJetták egymásközti súlyát méréssel ellenőrizzük,
hogy ne tér jenek el a tabletták átlagsúlyának
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Javaslat egységes

hatásértékű

anyarozs-kivonat gazdaságos
Ismeretes,, hogy az anyarozs száraz esztendcben vagy egy~b _kedvezőtlen körűlmények között
nem feJlodrk kr s rgy ez az igen fontos drog gyakran
nem áll kellő mennyiségben rendelkezésre.· Ez a
hely~et ,J~lenleg is é.s a drog hiányának tudható be
a Nepjoletr Mrmszte!lum nemrég megjelent 10.140'
12-'7/195? N. M. sz. rendelete, amely megengedte:
hogy a gyogyszertarak az orvos által rendelt extr ac··
tum. secalis cor~ uti fluidum helyett - amennyiben
abbal mncs keszletuk - . további rendelkezésig
Er ga~ ~oL Rrch.ter, rll. Secom forte Chinain gyógyszerkulonlegessegeket is kiszolgáltathatnak
.. Az anyarozsban immar ismételten mutatkozó
hránr egyre sürgetőbbé teszi olyan rendelkezés kiada.sat, amely a folyékony kivonatnak a IV Magyar
Gyogyszerkonyvben felvett, ma már nem meafelelő előállítási eljárását megváltoztatja..
"
Az anyarozskivonatok előállításával és azok
vizsgálatával már régebben foglalkozam (a Magyar
Gy~gyszerésztudományi Társaság Ertesitője l 939
2. es 1940 4) Kolorimetriásan végzett alkaloidatartalmr., vrzsgalatarm szerrnt, melyeket biologiailag
rs elleno!lztem, a száraz és a félsűrű kivonatok
alkalordatartalma a bepároláskor alkalmazott hő
l;at,ás~r a !egnagy?bbtészt tönkremegy és csekély
ertekuk mratt e ket krvonatot terápiás célr a alkalm~tlannak kell mondani (A félstírű kivonat alkaIorda~artalma vizsgálatom szerint az elméletileg
szamrtott O 99% helyett annak csak kis töredéke :
O 021 %l:·~A folyékony kivonat előállítása során az
aJkalordaknak vrszonylag rr.ár nagyobb része vonható ki és ebből több is marad meg a kivonatban
l~y megállapítottam, ho~y 1~00 g O !66% alkaloidat tartai;nazo drogboi kiindulva . ugyanennyi
mennyrseg11 002('0 -.os folyék~ny kivanatot kapunk
A drog alkalordarbol lehat tobbet vonunk ki mint
3·· félsűr ű kivonat előállításakor, de itt is mindössze
az alkal01dák 12%-a került a kivonatba. Más szávai
ez annyit jelent, hogy 8 kg drog alkaloidáiból csak
e~y k~ ~rag hatóanyagtartalmát tudjuk teljesen
krvonnr es a kivonatban hasznosítani. Tekintettel
az anyarozs értékére és nehezen beszerezhető voltára, a gyógyszerkönyv módszerét valóban nem
tekinthetjük célszerűnek és gazdaságosnak
. Az ~nyarozs alkaloidáinak kivonhatóságát a
v~gzett reszletekb~ menő vizsgálataim eredmények~nt. - a ,bnt ,gyogyszerkönyv eljárását lényegbe:'.a&oan modositva - krdolgoztam- egy olyan el··
Jarast, amellyel az alkaloidak lényeaesen jobban
vonhatök ki Az eljárás lényege a következő : a
p~troléterre l zsí.rtalanított anyarozsport olyan folyadekkal perkolaljuk, mely 50%-os szeszben oldott
l% borkösavat tartalmaz A perkolációt ad dia
folytatjuk, míg l kg magból 2 kg perkolátumot
kapunk. Ezután meghatározzuk a kivonat alkaloidatartalmát és szeszesfahéjas vízzel úgy hirritjuk hogy
° · '
az O 02% legyen
Eljárás_omm~l a kivon~ t a IV Gyógyszerkönyvben megjelolt aranytol eiterőleg nem a vele egyenlő

előállítására

súlyú drogból készül, hanem a perkolációval kapott
kivanatot O 02% alkaloidatartalomra állítjuk be.
Ilymacton, l ~g ?rogból - az anyarozs alkaloida:a~taln;atol fuggoen -':- 5-6 kg kivanatot nyerünk
M<:s .sz?val ez an~yrt Jelent, hogy l kg kivonat elő
allrtasahoz a gyogyszerkönyvben megjelölt 1 kg
drog ~elyett elegendő 160-200 g anyarozs Igen
Jelentos t~hat a drogban mutatkozó megtakarítás,
ami ?rszagos vonatkozásban nagy mennyiségre
teheto
Az.. e_Jjárá~ egyszer ú, mert hiszen a perkolátur_not szures utan kozvetlenül felhasználhatjuk Nem
jelent tob b ~~~szfogyasztást a kivonófolyadék szeszko~centracroJanak a ,gyógy~zerkönyvben megjelölt
2~ Y"·;rol 50%-ra vala emelese. A gyógyszerkönyvi
elp;~ssal 20%-os szcsszel ugyanis a drog teljes kivonasar g kell folytatm a perkolációt, ajánlott eljárásommal pcdrg_ c.sa~ a drog súlyának megfeleló kétszeres mennyrsegu folyadék lecsepegéséig
. Amennyiben re;;ct~lkezés folytán a IV. Magyar
Gyogys~er~onyv elJarasa helyett a javasolt eljárassal keszulne az extradum ~ecalis comuti fluidum
a mái említett gazdasági szempontok mellett ko:
maly előnyt jelentene még az is, hogy a kivanatot
O02%, alkalOida-tartalomra beállítva, szemben a
Jeleniegr gyakran nagy különbséget mutató hatóanyagtartalommal, állandó hatásértékű tehát meabízható galenusi készítmény állna az drvos rendelkezésére
·
. Megemlitem, hogy a budapesti Egyetemi
Gyogyszertarban már bosszú évek óta az itt ismertetett eljárásom figyelembevételével készül az
anyarozs kivonat és azt a klinikák igen megfelelőnek találták
J~domásor;r .~zerint ~z anyarozs mesterséges
ferlazessel torteno tennelese má• biztatóan halad
előre . Békési Miklós és tőle függetlenül Novák Ernő
vege~nek ez nanyban eredményes kutatásokat..
Novak magántanár által az _elmult nyáron mesterse.gesen termelt anyarozsmrntákat megvizsgálva,
tob b esetben találtam olyat, amely már megközelítette a !ermeszetes anyarozs alkaloida-tartalmát
Igy, reme~y vanarra, hogy az anyarozs-hiány ezen
az uton rdovel csakkenthelo lesz. De ha e tekintetben
rövidesen sikerülne is eredményt elérni, a meglakantott anyarozs akkor is jól felhasználható lesz
mert a drog értékes export-cikk
'
, Az itt eimondottak alapján nyujtottam be eljárasomat, mrnt újítást a Népjóléti Minisztériumba
és .a budapesti Orvoskari Újító Bizottsághoz azzal
a Javaslattal, hogy a megfelelő rendelettel a IV.
Magyar Gyógyszerkönyvnek az extr act um se cal is
comuti fluidum előállítására vonatkozó eljárása helyett a szóbanlévő eljárásom szerint készüljön a
kivonat és igy r_nég az V Magyar Gyógyszerkönyv
megjelenese elott eredményesen rendeződne az
anyarozs-kivonat előállítása

Kedvessy György dr.
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A faex rnedicinalis spissum egyszerű és gyors előállítása

Közlemény a budapesti Egyetemi Gyógysmeszeti Intézetből.
Irták: Némedy Imre dr. egyetemi magántanár és
Farkas Andor dr egyetemi gyakornok

másunk szerint ·- az említett készitmények beA pilulak helyes elkészítésének fontos előfel szerezhetősége korlátozott; így addig is, míg a
tétele, hogy megfelelő kötő· és alakítóanyagok nagyipari gyártás e téren megindul, ismertetni
álljanak a gyógyszerész rendelkezésére A jó pilula- óhajtjuk azokat a kisérleti eredményeket, ame-massza könnyen szétesik, még hosszabb eltartási lyeket a készítmenyek előállítása, felhasználasa es
idő után is, ha a kötő- és alakítószereket helyesen
vizsgálata tekintetében végeztünk
választottuk meg a pilula elkeszítésénéL A IV.
Minclenekelött lássuk a készítmény alapanya·
kiadású Magyar Gyógyszerkönyv a pilulák általá- gátrl szolgáló nyersélesztő nyerési módját, sajátnos fejezetében-mint ismeretes- kötőanyagként
,
vizet, szeszt, glycerint, mézet egyszerű szirupot, s<'gaitAzésa összetételét
szürkéssárga, lágy ál!ományú, jellemző
at abmézga-oldatot és folyékony édesgyökérc kivoillatú és ízű anyag, amely a mindennapi konyhai
natot ír elő ; alakítószerként pedig a cukrot (V.) készitmények
íkenyér,
tészták)
készítésénél
tejcukrot (V.) édesgyökér (VI) és zilizgyökérport éppenúgy, mint az erjesztőipar termékeinél nél-·
(V l ) ajánl. Ezek köz ül a zilizgyökér pora szívós, kiilözhetetlen, egy gombatömegből áll, amely a
vízben nehezen széleső pilulát ad, éppen ezért ~ombák osztályának (ascomicetes) egyik fajához
használata nem ajánlható. A gyakorló gyógysze- a Saccharomycesekl'ez tartozik Mint úgynevezett
részek újabban igen szeretik az élesztő készítmé- nemes élesztőt hatalmas mennyiségben gyártja ezt,
nyeket kötőanyagként felhasználni, ezek azonban a szesz- és söripar, ahol az élesztő egyrészt az erjea;· utobbi időben nem voltak beszerezhetők, éopen dési folyamat megindítójaként, másrészt ugyanezért Kun Ferenc szaktársunk ajánlatára az Egye- cs~k a bekövetkezett szeszes erjedés mellékterméketemi Gyógyszerészeti Intézet laboratóriumában
szerepel
foglalkoztunk egyszerű és gyors elóallításukkal. ként Rövid
dolgozatunk szrik keretei nem engedik
A fentemlített kötőanyagok közül igen fontos a meg, hogy az élesztiígyártás meglehetősen bonyo-pilulák keszítés~nél alkalmazott tisztított enzim- lult folyamatát és nyerési módját részleteiben is
mentes sörélesztőkivonat, illetve oZ élesztőből elő leírj uk, így röviden csak az élesztő hatását és össze··
állítható enzimmentes és száraz készítmény. Egyismertetilik
részt azért, mert ezek a legtöbb gyógyanyaggal tételét
Tudjuk, hogy az erjedési folyamatokat enziszemben közömbös hatásúak, másrészt, mert gyógymek okozzál<. viszont ezeket az enzimeket mikroszerésztechnikai szempontból sok esetben alig organizmusok termelik Igy az alkoholos erjedés!
7
megoldható pilulák előállításánál az élesztőkéS Íl
mények az eddig ismert legjobb kötőanyagoknak főleg a zi máz nevű enzim okozza, amelyet a Sac(habizonyultak. Az így előállított pilulák mé?; hosszú romyces nevü gomba,· illetőleg ennek tömege, az
eltartási idő ut;ín is a Jegjobb szétesési jelensége- élesztő termeli
Az élesztősejteket már 1680-ban észlelték
ket mutatták ·
szeszes
erjedésben lévő folyamatokban. de csak
Nem véletlen tehát, hogy a mai gyógyszermutatták ki kísérletileg azt a tényt,
1839-ben
tarmak közölt még mindig igen elterjedt pilul8k
hogy
az
élesztő
jelenléte és szaporodása arra alkalkészítésénél az újabb gyógyszerkönyvek csaknem
és az azt követií er iedési folyamas
folyadékokban
kiuétel nélkül előírják kötőanycgként az élesztő
közölt
szoros
kapcsolat áll fenn, és hogy az
mat
készítményeket, így a \'I I I. Szavjet Gyógyszerkönvv
élesztii
az
erjedés
megindítója
Csak a mult százád
a >>Pilulae« fejezetben a következő módon : >>a
vPgén
lett
bizonyossá
az
is.
hogy
az éleszt/osejt egy
pilulamassza készítéséb~ olyan anyagok szolgálmai
ismereteink
szelint a zienzimet
termel
nak, mint az édesgyökér, vagy más indiffer-ens
kivonat,. édesgyökérpor, glicerin, tr agakanta-nyák, mázt. - amely az alkoholos erejedéot houa létre
Az élesztő egysejtű gombái alig 4-10 míkron
mely utobbrt egyrész tragakanta, két rész víz és
nagyságúak
Szapot odasuk sarjadzás által történik
'ét rész glicerinből készítünk ; használatos még
cukorszirup, melasz, élesztőkivonat és szárítutt A levegő jelenlétében arra alkalmas folyadékokélesztő<<, sőt nem egy gyógyszerkönyv a készít- ban az élesztőgomba sejtjei csomókba tömörülnek,
mény előállítását és vizsgálati módját is közli, ezeket sejtfal veszi körül; spórák képződnek,
minden bízon~yal azért, hogy a gyr\gyszerésznek amelyek különbözií hehatolásokkal szemben igen
alk~lmat nyujtsan a készítmény esetleges előállí rezisztensek
Az élesztök közül ismeretes az ü n vadtasar a, tilelve a gyógyszerve;;yészeti gyár ak által
élesztő, amelyből az általunk targyalt nemes éleszfo,r~al_omba hozott élesztőkészitmények megvizs-tőt (kulttirélesztő) ter me lik h Ez utóbbinak ismét
galasara
két
faja ismeretes, ügy mint az erjedő folyadék
A. most sze;kf;S~tés alatt álló V Magyar Gyógy·
szerkonyv valoszmuleg szintén felveszi hivatalos felülélén összegyűlő ú n >>felső erjedésú« és az
készítményei közé a s"iírű -- és száraz állományú erjedó folyadékban alul található ú n. >>alsó erjee~zimn:e~tes. élesztőkészítményt, s annak előállí désíL élesztő Miután az élesztőt il szesz és a s<dtast modJat ts rsmertetni fogja. Jelenleg - tudo- gyártás termelimint mellékterméket, megkiilönböz-
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tetnek szesz-- és sörélesztőt ; mind!.:ettő alsó erjédésű élesztőt szolgáltat, vitamintar t alma azon,1an
a sörélesztőnek nagyobb .
Az él~s~tős :rjedé~ opt~malis hőmérs~klete
28-30 0 , sore!eszto eseteben ~-10'. Az eriesztő-
hatás 40'-on felül rnegszűnik, hővel szemben' tehát
az élesztősejlek meglehető~en érzékenyek, bár a
hrdeggel szemben rgen ellenállóak, mert még
-19'-on sem pusztulnak el
\
Az ~lesztö sejtje!re _mérgező hatásúak az erős
s~va~, lugok,. oxrdalo- es redukálóanyagok, nehéz
temsok ~ldatar Szaporodásuknak legjobban kedvez
a. gl:"en,gen s~vanyt; ~Idat; bár a semleges- vagy
krsse Jugo~ k~mhatasu oldatban is szaporodnak ·-ct: az utobbrakban az élesztősejtek elsatnyúÍása
k?vetkezrk be:. Alkohol JelenJete már l% rnennyísegben rs csakkent r szaporodásukat, 5-7o/c0 ~os
szeszes oldatban szaporodásuk megszűnik.
e~jesztést. az élesztő enzimjei végzik. Az
eqedes kozvetlenul csak a 6 szénatomú cukoroldatokban megy végbe. Magasabb szénatomot
tartalmazó szénhidrátok oldalait, ha eriedőké
pesekké akar juk tenni, úgy azokat 6 szénatomú
cukrokra kell előbb lebontanunk
Az. élesztősejtek szaporodásához a meafelelő
t~ptalaJon, kívül_Ievegő is (oxigén) feltétleriül" szüJ;se~es. A taptalaJokban rgen fontos a már említett
s~enhrdr,átokon kívül a foszfor-, nitrogén-, kalcrum- es kalrum-vegyületek jelenléte. ··E.rctekes
hogy a trszta desztilláltvízzel készült cukoroldat~
ban az élesztősejtek nem szaporodnak.
A friss sajtolt élesztő adatai a következők·
75% víz és 25% szárazanyag. A szárazanyag kb.
10')),-a s~ervetlen és kb 90%-a szerves anyagbói
tevodrk ossze . A szer':'etlen .anyag túlnyomó részben ,fos~fot savas kalcrum-- es magnéziumvegyületekbal al!, csekélymennyiségű kovasavas és vasvegyületek m~llett A szerves anyagok közül legma~a.sabb sz~zalékban a szénhídrát szerepel, a
fei;erJe es szenhrdrat mellett csekély mennyíségű
zsrr es lecrthm rs található benne. Legfontosabbak
a~onban az élesztő enzimjei, így a már említett
zrm~ze,, amilaze, _invertaze, lipaze, nukleaze stb.,
l?vabba a yrtammok, amelyek közül főleg a Bvrtamrn tagpr (B 1 , B 2, B,, B4 , B5-vitamín) szerepelnek, bár ezek mellett találhatók D, E és H
vrtamm is.
Gyógyszer ként az élesztőt friss állapotban már
régóta ~as~nálják furunkulusok stb. gyógyítására,
9e a ,trsztrtott, enzrmeket már nem tartalmazó
e!esztokrvonatokat és készítményeket alig két évtrzede alkalmazzák, főleg a pílulák készítésénél
mint kötőanyagat A gyári élesztőkivonatok elő:
ál~í~ásánál főleg a sűrűállományú kivanatot ké~~rtrk, mert ez mint kötőanyag a már említett célra
Jol felhasználható, míg az élesztő beszárítása által
nyert és leginkább ízesítő anyagokkal (cukor) ke'ert szárított élesztő, csak vízzel vagy glicerinnel
keverve ad megfelelő labdacs gyúrmát . A súr ű élesztőkivonalot (extractum faecis
sprssum) eddig főleg gyárilag állították elő mert
a készítési mód nehéz és hosszadalmas v~lt. Ez
a következőkben foglalható össze :
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L A friss élesztő tisztítása vízzel való kimosás
<rltal:. atp~lynél igen fontos a kimosó víz megfelelo hutese.
2 ':; már kimosott tiszta élesztő mentesítése
a keseru anyagoktól, amit 2%-os NaoCO -oldattal
vagy l %-os ammóniumkarbonát-oldattil végezn~k, amely művel_et. ut~n, a karbonát fölösJegét
sosavas oldat~al kozombosrtrk és vízzel kimossák.
, 3:. f': mar keserű anyagat nem tartalmazó
elesztoseJlekben levő tartalmi anyagok kimosása
(autohzr~ vagy drffuzió által). Ez a művelet só-sayas kozegben megy végbe 100--1 10'-on amely
uta.~ .. ll!e~felel? . ülepítésseJ az élesztő sejttalának
elkulonrtese _vahk szükségessé. Ez a legtöbb eset·
ben kb . 12 ora alatt bekövetkezik.
. 4 . Az. ülepített folyadék szűrése után követk,ezr~ a kr":onat besűrítése, amelyet csökkentett
legterben vegeznek. Jlymódon sörélesztőből a kivonatnyerés gazdaságosnak nem mondható mert
100 kg sorélesztőből a fenti eljárással cs~k kb
7 kg tisztított élesztökivonatot kapunk
·
A rendelkezésünkre álló vizsgálati adatok
szenni a _már említett módon előállított extractum
faecrs sprssum a következő alkotórészeket tartalmazz_a: Z,5% vi~et, 4·9% nitrogéntartalmú anyagat, 30· 6 )'0 feheqe-anyagot, 138% nítrogénmentes
eh ből
krvonatanyagot, 29 5% ásványianyagat
16 7% kony~~só és 52% foszforsavas sÓ. A kivonat 100 g-Jaban van l ü OOO L E B1 vitamin és
1500-2000 biológiai egység B2-vitami n.
A fent vnolt hosszas és bonyolult eljárási mód
,
es n~m utols? _sorban a meglehetősen csekély ki·
nyerest lehetoseg az~. er edményezték, hogy a ma
nehezen beszerezhelo extradum faecis spissum
hely~_tt egl:" ,olyan élesztőkészítmény előállításár a
tegyunk krserletet, amely egyszerű módon, idő
behleg gyorsan, gazdaságosan végezhető el s ez·
alta! a gyakorló gyógyszerésznek is módot nyujt
arr a, hogy házilag is elkészíthesse e fontos anvagot
~a a .~J:ógyszervegyészeti ipar valamely okbóf a~
elesztokrvonatot nem állítja elő.
.. ~ problé~a megoldása teljes mértékben sikenrit rs rntezetunk galenikus laboratóriumában. Az
élesztőkrvonat előállítása során alkalmazott hosszas
és gyógyszerészi laboratóriumban nehezen kivihető
kryonásr elj<lrást mellőztük, mint ahogyan luctamasunk szerint ennek elhagyásával álfította elő
Ten~esváry Istvár.z dr._ szaktársunk is glicerinn~l
b~pa,rol~gta~va regebbr forgalomban levő élesztő··
keszrtmenyet. Az altalunk alkalmazott eljárés a
következő:

100 gftiss élesztőt ·- amely a kereskedelemben. bármikor kapható --- ép, zománcos fém paten-dulaban egyenletesen eldörzsölűnk olyan fo1tó
s~mr_ppal, amelyet 50 g, c~korból és 50 g desztilláltv~zbol »ex tempore<< keszrtettünk el Az így nyert
hrg keveréket gőzfürdőn állandó kevergetés közben 75 g súlyra p~rologtatjuk be, majd 30 g glicerrnt adunk hozza es gondos elkever és után a főzést
még 20 percig folytatjuk
, , Az így nyert készítn:ény n;ezsűrűségű, édesrzu, vrszkozus anyag, kemhatasa semleges élő
élesztősejteket már nem tartalmaz, és a ~ázolt
egyszerű készítési mód ellenére mindazokat az
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előnyöket nyujtja, mint a fenti hosszadalinas eljárással előÁllított extracturu fae~is sprssum_ Ny~-

'se igen gazdaságos, mert egy r esz nyers el~szto
ugyanannyi élesztőkészítménY: kaphato, . ~-z
alapanyagok pedig kellő mennyrse~ben es mmoségben állanak mindig rendelkezesu~kre Konzerváló szetek hozzáadása nelkul rs valtozatlanul
eltartható · erre a célra különöse~ ajánlJuk. az
alumíniumtubusokban történ~ eltartast, ~mr konynyií, egyszerű és tiszta kezelest rs brzt~~rt: .
A készítmény elsősorban mmt, küunq pilulakötőanyag nagy fontosságú ; de klserletemk s~e
rint igen előnyösen alkahnazhato pl. a higanyker;?cs
készítésénél is gyapjúzsH helyett, mert a ke~ocs
alapanyagokban csak nehezen eloszlathato femes

~~1

higanynak percek alal:ti finom eloszlatásár~ az
eddig ismert legjobb kenőcsalapanyagamknal is
célszerűbbnek bizonyult
.
Ez úton is köszönetet mondunk Kun F eren_c
szaktársunknak, hogy figyelrnünket, az ele;zto;
készítmény egyszerű előáilítására felhivt~, tovabba
Kedvessy Gyb'rgy dr . egyetemr magantanar~ak, akr
az Egyeterni Gyó&yszerészeti, In~ézet kérnra.r lab?,ratóriumában az altalunk eloal!IIott fenti eleszto,
készítmény megvizsgálását elvegezte
IRODALOM. VIII. Szavjet Gyógyszerköny~ -- Bari
zsi mond dr. · A sör élesztő, szárított orvos1 ele.szto (!~e~ t;ne-

cticft1alis) és

élesztőkivonat (ext~actum fa~c1s) elo~lhtasa:

orvosi és gyógyszerészi alkalmazasa.
Kémia és vívmányai

V asony L aJ OS dr . .

A digitalis folia titrata készítése
Irta: Spergely Béla és Spergelyné Balkay Erzsébet

r1
A drog ne legyen láthatóan sáros vagy túl
poros Kellóképpen rostált drog, összemorzsolás
alkalmaval, ne porozzék erő~~bben. Hanyag_ul
kezelt árunál, ha mintat veszunk a csomagba),
a levelekből már kis rázogatásta sok homok szorodik egy kiterített f~hér papir~~ra Túl homoko_s
levél gondatlan szedesre utal; sot gondatlan szá~r:
tásra is, mer t gyakon forgalas alkalma val, a sz~.'
képletek által nem kötött homok lehull a le':'elekrol
Műszárítóknai az eaymas felett elhelyezett es rostaszövetekből készülf tálcákról a forgatásnál a homok
legnagyobb része az alsó tálcákr a szóróqrk Ezeket
a részleteket különös gonddal kell rostalm csomagolás előtt.
,
,
, ,
Az eddig elmondottak a termelessel ~s, szantással kapcsolatos teendők rövid ismerteteset tartalmazzák, míg a további munkálatok a
galombahozónak gondját képezrk Mmdenekdott azt kell
megemlítenünk, hogy a feldolgozando drogo! n;agunknak. kell egységesíteni, mert az o~sze~e,ver_est
a termelőre bízni nem lehet Az egysegesrtes ugy
történik, hogy a bálákból, vagy . c_somag?kbol
kiöntött D levelet egy tágasabb helyrs_egben oss~e
öntjük és vasvillával (sohas~m lapatt.al), szetrázogatással huzamosabb rderg osszekeverJ uk.. A keverés alatt a hibás vagy sárgult leveleket kr kell
szedni a halrnazból, az esetleges csornókba tapadt
leveleket szétrázzuk, ugyanakkor igen sok homok
is leszóródik a száraz levelekről.

!Ol

A jól összekevert leveleket ezután homoktalanítaní !celL Ez a legnehezebb feladat, mert ~ ~omok

olyan erősen van megkötve a levelek fonakan _kr:
emelkedő erek hónaljában, ahol a levelek a sum
szőrképletektől molyhosak, hogy an_n~H: ·eltávolí:
tása egyszerű rázogatással, vagy rostalassal ~edd?
fáradozás volna. Megkíséreltük ros_t~szovetbol ke-szült forgó dobban a homoktalamtas~, _amr csak
annyiban sikerül!, hogy a feluleten levo, de ner_n
kötött talajpot egy része hullott le a forgalas
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alatt Ez azonban olyan kis százalékát tette ki a
kötött hornoknak, hogy az ezzel járó drog_yeszte.sé~
nem állt arányban a hon;oktartalon; ~sokkenese
veL Ezt a módszert lehat , felad~~R. es helyet~e
egy sokkal nagyo~b- ves~tese~gel pro, de radr_kalisabb homoktalamtast vegeztunk. A drogo! szar azon közelítőleg l-es rostaaprításúr~ megvágtuk,
majd a megvágott levelek~! 4-e; r?sta~ I_eszrtaltuk
A vágás alkalmával a level ~onakan levo tnhot;wk
meglazulnak és a megkolott homok egy resze
kiszabadul, ami így könnyen. lerostalhato. Ez a
módszer volt az egyedüli, arnivel a drog hornoktartalmát le tudtuk 5-20%-ról O3-1-2 6%-rg
csökkenteni Hogy a homoktartalom ilyen f!!agas
határok közölt mozog, annak, az a m~~yarazat~,
hogy a nagyrészt, vagy egeszben ~_ol~velekbol
álló szállítmányokban a homok, de fokeppen _az
agyagos homok, olyan .erősen tapa.d a levelekhez,
hogy azt lejebb nyomm nem srkerult. De ha me~
gondoljuk, hogy nem egyszer 20% hornokot IS
találtunk a leveleken, akkor a 2 6% csak egy
külbnösen aondos tisztítás eredménye lehet. A lerostált lev~lek a száritóba kerülnek, ahol kb .
40o-on tartjuk addig, míg meg nem őröljük I_tt
különösen felhívjuk a Digrtahssal foglalkozak
figyelmét, hogy a drog megvágásán~l ner~ engedhető meg az a módszer, amrt egyeb leveldrogok
feldolgozásánál alkalmaztak, hogy a , l~veleket
vágás előtt megnedvesítrk,_ ~ehogy a vagas ~l~tt
széltőrectezzenek A Drgt!ahs levelek ned':'esr.tese
egyértelmű volna a hatóany~g.ok ~agy ~esze~ek
elpusztításával A hornoktalamta_s elobb !err! _m?dszere legtöbbször a droa 10%-anak elvesztesevel
jár ugyan, ezt azon~~n a , D: készítmények_et
feldolgozó üzemek telJeS e~eszukben felhasznalhatják a- különbőző extr akciokhoz

A porttás csak olyan géppel

végezhető, m~ll'ben

a drog nem rnelegszik _fel ~~~yeges~bben Ezer! a
dezintegrátorokkal v~lo ~ont~st_mar .eleve el ~ell
vetni, mert az abbal krhullo orlemeny egyreszt
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naayon rneleg, éppen ezét! a színét is veszti, meg-- nyugati szelek a felkavart port a magaslati vidéken
ba~nul, megég.. Egy alkalommal _megfigyeltük így a Málta déli lejtőin, lerakják és a magasra
por itás közben a gépet, amely annyn a felmelege- növő Digitális természetesen telítődik a leülepedő
dett hogy kézzel nem is lehetett megfogni Kizá- porral. Ezért rninden gondos portalanítás ellenére
rólag dobmalom az, amivel minden tekintetben sem sikerült a titrálásta előkészített levélpornál
megfelelő drogpor nyerhető. A dobmalomban acéla 7-9% hamutartalmat elérni, hanem ennél csak
golyók törik és dörzsölik szél a drogo!. A dobok 5-12%-kal magasabbat A megfigyelés _helyesfordulatszáma rendesen alacsony, így a malom sége mellett bizonyít az a tény is, hogy a Karmend
tartalma több napi forgatás után se melegszik fel vidékén gyűjtött szárlevelek hamuja egészen más
észrevehetően. A dobmalomban a legfinomabb por
tulajdonságú, rnint a tőlevelek hamuja. A tőlevelek
is előállítható, aminek színe azonos a drog színével, hamu ja rnindig jellemző ana_ a talajra, amelyen
és ami a legfontosabb, a Ievél erezete, amely a drogo! gyűjtik, míg a szárlevelek homoktartalma
dezintegrátorban nem őrölhető meg, a dobmalomban egészen idegenszerú.. Két évtizeden át végzett
nagy részben porítható.. Egyedül az elfásodott hamu, és homoktartalom meghatározások alapján
rostok maradnak meg és ezek a por kiszedésekor, az egyes Digitális szállítmányokból nyert ha;nu
mint vattagomolyag hullanak ki a dobbóL Nem színéről meg tudtuk állapítani, hogy mely vrde~
is volna kívánatos a rostoknak további porítása, ről származik a begyüjtött áru. Ez a felismeres
mert egyrészt glukozidákat nem tartalmaznak, a szárlevelek hamuja alapján sohasem volt megmásrészt a fehér színű szálkák rninőségileg is bízható. Az ostrom alatt feljegyzéseink legnagyobb
elrontanák a drog szép zöld színét, sőt. pl. a kúpok- része, de külőnösen hamu-minta gyűjteményünk
ban helyi izgalmat okozhatnak Ezért a gykvnek tönkrement, ezért rendkívül érdekes és tanulságos
igen bölcs az a kifejezése, amit a porok fejezeténél volna egy ilyen gyüjteményt. újból összeállít~ni.
alkalmaz, hogy a drogokat >>lehetől~g« maradék Ez nagyon hasznos útrnutatast adna a drgrtal!s
nélkül kell porítani
áruismeretére vonatkozólag.
Abból, amit eddig a Digitális~Ievélpor hamuNagyon kényes kérdés, amit azonban mégis
tartalmával
kapcsolatban írtunk, érdekesen elmeg kell tárgyalnunk, hogy a Digitális,-levélnek
különül
a
drog
hamutartalma és homóktartalma .
úgy a finom, mint a durva porát szabalyszen~t
ha egyenlő hatásértékú készítményt akarunk CSI- Ha a hamutartalmat úgy határozzuk meg, hogy
nálni, lehetőleg maradék nélkül kell porítani és abban a homoktartalom is bennfoglaltatik, úgy
elvileg nem volna megengedhető az, hogy a du~va a hamuszámmal a hazai viszonyok mellett hamis
por őrlésénél a fínoman porított részt a durvabb képet nyerünk. A hamuszám tulajdonképpen a drog
tisztaságát van hivatva meghatározni, és ez helyes
porról leszitáljuk.
is akkor mikor a drognak határozott" keretek
Ezt az elvet azonban a gyakorlatban nagyon között m'ozgó hamuszáma van. A D. -nál ez o_Iyan
nehéz betartani, mert a durva por készítésénél tág határok közölt váltakozik, hogy maganak
elkerülhetetlen, hogy a drog egy része ne őrlődjék a homokmentes levélnek kétszer magasabb hamumeg finomabb porrá, amely azután 4-es szitán száma lehet, mint amit a IV. magyar gykv megtermészetesen keresztül hull és a durva porral enged. Altalában a szár- és tőlevelek l : 2 arányú
6-os szitával leszitálható . Legjobb eredményt úgy keverékéből álló körmendi áru porának nitrát
értük el, illetve akkor kaptunk legkevesebb fínorn hamutartalma, homoknélkül, középériékben 12 7%.
port a durva őrledék mellett, mikor a dobmalom Ettől az értéktől alig volt eltérés akkor, ha kevert
forgását rövidebb időközökben megszakítottuk, drogo! kaptunk Ha azo~ban tisztán tőlev_elekből
a malom tartalmát kiürítettük, lesziláltuk 4-es készült por hamutartalmat ves~zuk, anu a Jele~I~_g
szitán a grossus port. A leszitált mennyiségnek érvényben lévő rendeletek szennt hrvatalos mmomegfelelő egész levéllel mindig pótoltuk a malom
ségnek tekintendő, úgy annak hamutartalma a
töltését és így teljes őrlés csak az utolsó forgatásnál 15%-ot meghaladja. Abban az esetben, tehát,
történt. Igy aránylag kevés finom p~í -~n~llett ha a gykv 2% homoktartalmat engedelyezne,
a drog majdnem 90%-a durva po_rra orlodrk
úgy a drogporban ezek szerint már 17% harnuEz az őrlési rnódszer azt eredményezi, hogy az a tartalomnál tartanánk, mint leginagasabb hamu-homok, amely a vág?tt drog rostálá~a~or még határnál. De az irodalmi adatok szerint, a nyéltől
a levélen maradt, a fmom por leszrtalasaval leg- megfosztott tőlevelek, rnint arnilyen a sarlózva
nagyobbrészt a finom porb_a megy át. E~ _a magya-- gyűjtött áru is, homok nélkül IS 5% harnusza;not
rázata annak, hogy a fmom porok JOVal tobb adnak. Ilyen körűlmények közölt azt javasoljuk,
homokat tartalmaznak, mint a durva porok, hogy a D. levélpornál ne a hamutartalom legyen
..
melyek majdnem homokmentesek..
szigorúan meghatározva, hanem a homok~_artal~m,
Már az eddig leírtakból is láthatjuk, hogy vagyis az ú. n. homokszám, mert egyedul ez Jel. _,_
, , . , •
a drogpor készítésénél a homoktalanítás az, amr a lemzi a drog tisztaságát
Utolsónak hagyjuk a Drgrt,a!Is-po_r keszr.te~ene),
legnagyobb gondot okozza a feld~lgozó_ üz~!llnek
A hazai droggal szemben felalhta~do _koyete_l- a legnehezebb és igen ~agy korultekr~t.es_t rgenylo
ményeket nem lehet összhangba hozm a kulf~ldr~l rnunkálat megtárgyalásat, a por felhrgrtasat, abban
behozott áru hamutartalmával, mert a hazar kli- az esetben mikor a hatásfok a megengedett nemzetmatikus viszonyok nagyban különböznek a _kül~ . közi egységnél magasabb. A magya.rországi _dr~~ok,
államok drogterületeinek klimatikus és talajtam amint már előzőekben is említettuk, mmdrg JOVal
viszonyaitóL Az alföldön keresztülfutó déli és dél- magasabb glukozida-tartalmúak, mint arnennyrt
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a nemzetközi előírás megenged, így mincten esetben
higítani kell azokat
·
A hatásfok megálla p!lását a gykv macskamódszerrel íria elő, me! y szerint O l g Digitalislevél-por
1 I. E.-nek felel meg, mely értéktől ±15%-kal
eltér het Ez annyit jelent, hogy a O 85 és. l 15 l. E.
határok közölt mozoghat a forgalomba hozott
Digitalis-porok hatásértéke A magyartermésű Digi·talis-levélnek csak egy esetben volt hatásértéke
az l l. E alatt, dé ennek közelebbi körülményeit
adatok hiányában nem tudjuk leírni A többi évek
termése l 2-2 l E közölt mozgott. Különösen
a Mátrában termelt levél volt igen magas hatásértékű. Ez a magas glukozida-tartalom teszi szükségessé, hogy a levélport higítsuk
A hígítás legegyszerűbb megoldása volna,
ha az erős leveleket gyengébb hatásu levelekkel kevernők Itthon azonban ilyen gyenge hatásértékű levél sohasem volt beszerezhető, ezért ahhoz
a módszerhez kellett folyamodnunk, hogy valamely
indifferens levélporral, vagy hatástalanított Digitalislevéllel keverjük a titrálandó drogo! Az előbbi
módszert, amiről a külföldi irodalomban többször
olvashattunk, már eleve elvetettük Nem tartottuk
megengedhetőnek, hogy egy olyan fontos drogot,
mint a D., anatómiailag idegen porr al keverjünk,
mert az így előállított keverék, ha színében nem is,
de ízében, szagában más tulajdonságú készítményt
szolgáltat, mint a tiszta D. levélpor.. De meggondolandó az is, hogy ugyanazon év különböző hónapjaiban begyüjtött drog hatásfoka is különböző, és
így a hígítás százalékos mennyisége is változni
fog. Ez maga után vonja, hogy ugyanabban az
évben is különböző tulajdonsirgú készítményeket
kell forgalomba hozni, bár mindeniknek a hatásfoka megfelel a nemzetközi követelményeknek
Kísérleteket folytattunk abban az irányban
is, hogy a vegyi gyár akban kivont D . --port használjuk fel a higításta Ez a megoldás úgy látszott,
hogy megfelel a célnak és több éven át jobb megoldás hiányában a Richter gyártól kapott kivont
levélponal kevertük a titrált Digitális-levélport
Rövid idő alatt azonban rájöttünk arra, hogy a
gyárilag kivont levélpor nem alkalmas a higításta
A kivont por színe barnás, mert az organikus
szolvensek, amivel az extrakciót végzik, kioldják
a klorofilt és nagyrészt a Digillavont és Tapsint
is, mert mind a két sárga színanyag jól oldható
szerves szolvenciákban. Ezenkívül az üzemekben
felhasznált O.-levél nincs homoktalanítva, mert
ennek nem is volna célja, és így ennek a kivont
levélnek a hamutartalma olyan magas, hogy a
D.igitális-por hamutartalma, a hígítás után, igen
magasra szökött Ezenfelül a kivont levélpor sohasem volt teljesen hatástalan, és így a benne maradt
glukozida mennyiséget is számításba keJiett venni
a keverésnél Tehát ezt a módszert is el keiiett
vetnünk, mint olyant, amivel a D. -por hatastani lag
beáiiítható ugyan az előírt ti terre, de minőségileg
mégsem ad kifogástalan készítményt

A továbbiakban megkíséreltük hővel hatás·
talanitani a D. -port Ez tökéletesen nem siketült,
mert órákon át 100° felett ke JI tartanunk a Q.-port,
hogy az hatásaban erősen meggyöngüljön Ezen
idő alatt azonban színét is teljesen elveszti, és keliemetlen égett szagot kap, ami befolyásolja a titrált
por szagát is.
Mindezen sikertelen próbálkozások vezettek
bennünket a legmegfelelőbb megoldáshoz, hogy a
D. -port durva őrlet alakjában kivonjuk 5 : 100
arányban 80 fokos vízzel. A víz a O.-ban lévő
saponinok segítségével a glukozidákat ilyen arányú
keverékben, 80%-ban kivonja, továbbá kioldja a
flavon-glukozidák egy részét is, ezenkívül annyi
baJlaszt anyago!, hogy 10 kg levélporból 4 5 kg
megszárított extrahált levélpor mar ad vissza. A víz
nem vonja ki a klorofilt, ezért a kiszárított por
szép zöld színú, valamivel még élénkebb is, mint az
eredeti por. A kiszárítás után a port Jesziláljuk az
5-ös szitán, hogy ezzel a homokot tökéletesen eltávolítsuk, utána pedig szükség szerint porítunk
finom vagy durva port a készítménybőL
A mosott por hatóértéke O 2 I E. körül mozog,
homoktar t alma nem számottevő, alig több O I%nál, vagy csak nyomai vannak a homoknak
Hamutartalma a kevert levélnél 5 5% középértékben Ez a mosott por már nagyon alkalmas a higításhoz, de természetesen elöbb meg keJI
állapítani hatásértékét és csak azután számítjuk ki a hígításhoz felhasználandó mennyiséget.
Figyelemmel kell Jennünk arr a is, hogy a számtaniJag kiszámított arányú keverés élettanilag nem ad
egyező eredményt. Ez alatt azt kell érteni, hogy
két élettanilag betitrált por összekeverése után
legtöbbször magasabb értéket ad, mint amennyit
a kiszámítás után várunk Ezért minden keverés
ucán a kész O.-por ismételten ellenőrzés alá kerül.
A mosott por megoldja azt a problémái is, hogy a D
levélpor sokszor magas hamutartalmát ezzel leszállíthatjuk. Az utolsó évek szállítmányainak
hatásértéke (körmendi telepről) l 4--1 6 I. E
körül volt, középériékben I 5 I E., vagyis 100 kg
eredeti levélporhoz számítás szerint 40 kg O 2 l. E.
erősségú mosott port keJiett adni, hogy annak
O I g-ja l E..-nek feleljen meg. A kontroJivizsgálatnál kiderült, hogy a hatásérték l l I E. volt:
Igy teljesen megfelelt az előírásnak
Ez a készítmény az infuzomok és tinkturákkészítésénél teljesen úgy viselkedik, mint a higí,
tatlan Jevélpor, míg az alkoholos kivonattartalom
abban az esetben, ha a higító levélpor 25%-nál
nagyobb mennyiségben van a D -porhoz keverve,
nem éri el a gykv értekét és a tapasztalatok szerint
maximálisan csak 27%-ot ad. Ezért az alkoholos
kivonattartalom megállapításánál. a készülő gykv- ·
ben némi engedményt kellene adni, mert nagyon
valószínű, hogy a jövőben a jobban megmíívelt
talajon nevelt D még az eddiginél is magasabb
glukozida-tartalmú termésre vezet, és így a hígítás
százaléka is magasabb lesz.

Néhány egyszerűbb vegyi gyógyszer
előállítása a gyógyszertárban
G~ógyszerészd~ktor i értekezés rövid kivonata. Készült a Pázmán ,
PMeter Tudom;myegyetern Gyógyszerészeti Intézetében ( Igazgad
ozsonyr Sandor dr. egyet. ny r. tanár)

Ir ta: Csere Elemér. Az értekezést ismerteti: Szepes sy Angela dr .
I l.

. Calcium lacticurn. ·A Jegmegfelelőbb előállítási
modnak Csere a következőt találta .. 2 literes
Jombrkba !80 g te_isavat öntünk és felhigítjuk azt
600 ke~ .. desz,trllalt vrzzeL A higított tejsava t
felmelegrtjuk es teszletekben adunk hozzá kb
!05 g lecsapo!t kak: karb?nátot. A szénsav fejlő
des -megszu~ese utan meg addig adunk hozzá
J~csapoU mes~k~r bon á tot, míg az oldat gyengén
Iugos kemhatasu lesz es ezután az oldatot kb
I óráig melegítjük Ha a reakció befejeződöt!
amit a pezsgés megszúnése jelez, az· oldatot forrón'
gyorsan leszűrjük A megszűrt oldatot kihüJni
hagyjuk, amik?r is víztartalmú, nedves anyaggá
szrlárduL Ebbol a nedvesseget leszivaljuk s a
visszamaradt _ tömeget acetonnal, majd éterrel
m~s~uk és szobahőmérsékleten megszárítjuk. A
szarrtást magasabb hőmérsékleten nem szabad
végezni, mert a ~é~zítmé~y saját kristályvizében
~1egolvad .A, kr.szar.rtott tomeget porrá dörzsöljük
. es .a VI szrtan atszrtaljuk. Az igy előáJiított készítmeny szagtalan, vízben elég jól oldódik vizes oldala
'
egészen tiszta és átlátszó,
la~t.ic~m .. oxydalatum cryst. Csere a
elo.allrtasara a következő eljárást
apniJa: 55 g ferusavat teszünk egy 2 literes Jombrk.ba, a!l'elyben már előzőleg ISO g tejsavat és
I lrter vrzet elegyíteUünk A lombikat míndaddig
melegítjük, mílf'a hidrogén-fejlődés tart Az oldatot gyorsan leszűrjük, még mielőtt feloldódott
volna az összes vas Hogy a hidrogén szúrés közben
is fejlődjék, a még kissé savanyú oldathoz adunk
a szíírőben kevés vasreszeléket Általában az egész
előállítás alatt vigyáznunk kell arra, hogy a készítmény ne oxidálódjék Ha az oldat már oxidálódott
kékeszöld színe piszkoszöldbe, inajd sárgába É~
barnába megy át A leszűrt oldatot bepárologtatjuk
A be~arologtatás meggyorsítása céljából porcelláncseszeben szabad Jángon melegítjük az oldatot és
hidragént ve.zetü:rk bele Ha vigyázunk, hogy a
beparologtatas hrdrogén-áramban történjék, igen
szép halvány kékeszöld készítményt kapunk, amely
még l évi szabályszerű eltartás után is teljesen
változatlan marad. A kitermelés 94%
·
Ferrum oxálicum oxydulatum. A készítmény
legmegfelelőbb előállítási módja a következő:
278 g kristályos ferroszulfátot oldunk 600 kcm
desztillált vízben. Az oldatot gyorsan 2 literes
hengerpohárba szűrjük Ehhez adunk 510 g reagens
kal. oxalátot Előbb barna színeződés áll elő, majd
gyorsan barna amorf csapadék válik Je, mely azonban átalakul citromsárga csapadékká. Az oldatot

. ,Fert um

k~~zrt.meny

f~I~rai állás után szűrjük és vízzel szulfátmentes-- segrg mo~s~k A készíiményí végül szabahőmérsék
leten szantJuk. ElőáiJítás közben vigyázni kelJ
hogy az oldat ne oxidálódjék A készílmény
mrnd,enben megfelel a IV. Gyógyszerkönyv követelmenyernek
. Natdum citdeum neutrale. Nagyon jó és tiszta
keszrimenyt nyerünk a következő eljárással: cit ..
rom' a' at semlegesíiünk n atr. karbonáttal úgy
hogy 84 g c!tromsavat oldunk 200 kcm desz:
trilaJt vrzben es az oldatot porceiiáncsészébe szűr
JUk Ezutan natr. karbanátot adva hozzá az oldatot
semlegesitjük. Semlegesítéshez 172 g natr. karbocátra van szükség, ha a natr. karbonát nem mái.Jott
el, , amikor is kevesebb rnennyiség szükséges
Ezert kell az oldat kémhatását áJiandóan ellen:
onzni Mivel az oldatból bepárologlatással áJiítjuk
elő a _kés~ítményt, fonto?, hogy an ban se sav,
se pedrg folosleges karbonat ne Jeayen amit csakis
úgy tudunk biztosít~ni, hogy az egymással reagáló
savesbazrs mennyrsege eppen megfelelő. Azoidatot
hogy a Gyógyszerkönyvnek megfelelő dihidrátot
k~pJunk, 50 C0 feletti hőfokon párologtatjuk be,
mrg az csaknem telJesen rnegszilárduL A kész
készítményt gyorsan szárítjuk. A kitermelés 100%.
Kalrum slllfoguajacolicurn. Vizsgálatai alapján
Csere a következő eljárást ajánlja: temérünk
5,0 ~ gvajakoJt és óvatosan 60 g tömény kénsavat
ontunk hozza 300 kcm-es Erlenmeyer lombikban.
Vízfürdőn melegítjük áJiandóan eJienőrízve a hő
fokol, hogy az 70-80 C0 közölt legyen . A szulfonáJás ?ef~jeztével az oldala~ kihűini hágyjuk és porcellantalban 500 kcrn vrzzel felhigítjuk. Ezután
a savanyú oldathoz adunk báriurnkarbonátot
hogy az oldat éppen lúgos legyen. A semlegesítés:
hez kb. !20 g báriumkarbonát szükséges. Az oldatot
a keletkezett fehér csapadékról Ieszűrjük, és hozzáadunk tömény káliumszulfát oldatot (100 g kaL
szulfát oldva 100 g vízben). Mivel az oldható
báriumsó igen veszedelmes méreg, ezért a káliumszulfátot feleslegben kelJ venni a bárium--ionok
bizt~s lecsapása céljából Ezután az oldatot leszúrjük és kénsavval báriumra vizsgáljuk Ha
meggyőződtünk róla, hogy az oldat báriumot
nem tartalmaz bepárologtatjuk és.)ra már a bepároIogtatáskor kristályréteg keletkezik, félretesszük
és kikrhstályosítjuk, végül szesszel mossuk és
szabahőmérsékleten szárítjuk.
A készítmény a
Gyógyszer könyv követelményeinek inegfelel, a kitermelés azonban csak 60% Ajánlatos a kész
gyógyszert báriumr a újból megvizsgál ni.
Acther acetiws . Etilacetátot legegyszerűbben
a következő módon állíthatunk elő 50 kcm 96% .. os
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Egyik ilyen nyersanyagfordis a gyógynöv~~Y ·
·s A Szovjetúnió hatalmas brrodalma rendkrvul
~Írltozatos geográfiai és klimat~k~s viszonyaival;
továbbá a micsurini halado brologra ko:szakalkoto
eredményeivel lehelóvé teszik, hogy mrnd a S~:k
kör alatti vidék, mind pedi? ~ szubtropr.k~s !aJa)<
kölönböző növényfajtái a krvant men~yrsegben es
a szükséges változatokban termeszthetok legyenek
A tudós szerző az Össz-Oroszországi Termé..
szeitudományi Gyógynövénykutató .Gy~korlatr In~
tézetben - V I LÁR ·- vegzett krvalo kutat~s~r
alapján ismerteti _a gyógynöv~nyek ter~esztes.e
nek, gyüjtésének es f<;lh~sznalas~nak modozatart,
így a könyv nagy _segrtseget . nyu)t abt.an, hogy. a
sikeres begyüjtés es beszerzes mrndenutt brztosrtható lesz.
Számolt a könyv szerzője a titoterápia növe~vő
jelentőségével és a haladó szavjet ~rvostudomany
anyagait tanulmányozva, felhasznalta a rendel ..
kezésére álló legfrissebb adatokat rs Ezeknek
alapján kb. 300 gyógynövényfajtát ismertet, kü~
lönösképpen azokat, amelyek akár a gyakorlatr
felhasználás, akár pedig a nyersanyag szempontjából számításba jöhetnek
A könyv rendelteté~e _az, hogy fő~éppe_n a
gyogynövények beszer~esevel foglalkozo gyogy..
szertári dolgozókat, szovetk.ezetr s.zerveket, botanikusokat, tanárokat, agronomus-fuveszeket, allatorvosokat szakszerűen irányítsa.
Hasznos útmutató a könyv azonban az orvosoknak, vegyészi:knek, a szerve::etek ~ud~mányos
kutatóintézeteiben dolgozóknak rs, tovabba mrndazoknak, akik érdeklődnek a gyógynövények irá.nt
A könyv négy főrészből áll
Az I rész a gyogynövényekre vonatkozó általános ismereteket tárgyalja. Az orosz gyógynövényügy rövid történeti áttekintése a bevezető rész.
Foglalkozik a beszerzéssel, begyüjtés~eC !eld?lg9·
zással, szárítással, isrnertetr az elokeszrto elJarasokat
.,
Azok részére, akik a növénytani terminológraval kevésbbé ismerősek, a növény egyes szervernek
morfológiáját és az áttalár;osa_n elfo~adott !udományos elnevezéseket, tovabba a gyogynovenyek
közli
_ _ nomenklatúráját
A fejezetek címe : A gyógynövények nomenklatúrája, alkaloidá~, _gli~ozidák, galenikU.~ ~észíf,
A Moszkvai Természetkutató Társaság a mult mények, kémiai keszrtmenyek, a begyu]tes foévben adta ki Zemlinszkij Sz. O. tollából »A Szovjet- szabályai, a begyüjtés ideje és a növény fejlődéséne~
únió gyógynövényei<< cimű gazdagon illusztrált és szakaszai, a begyüjtés technikája, . a gyógynovenyek első feldolgozása, a gyógynövények szárítá~~
színes műmellékletekkel díszített könyvét.
A kiváló szerző előszavából megtudjuk, hogy (a szárítás jelentősége, a nedve~ség. befo~J:á~a, hoaz állam és a Párt állandó és fokoZódó figyelemmel mérséklet, virágzas stb.), a szarrtasr elpras sza:
bályai, a szárítás módja, szárítóberendezések, a
kiséri a szovjet ember egészségvédelmét
A SzovjetúJ:)ióban az egészségvédelem céljaira gyogynöv~nyek begyüjtésének rnegszervezése (bnsok milliárd rubelt irányoztak elő. Kifejlesztésére aád szerinti gyüjtés, a gyüjtőmunka rajonírozása,
pedig olyan feltételek állnak rendelkezé~re, ami- ~1unkaszervezés), a begyújtölt nyersanyag átlyenek ·egyetlen kapitalista államban sem lehet- vétele, tárolás, csomagolás, szállítás, rövid ismeretek a kártevők ellen, harc a kártevők ellen, a
ségesek
·
.
..
A szavjet egészségvédelem arr a törekszik, hogy gyógynövén~védelern. forrásai .
A I I. reszben r eszletesen rsmertetr a gyogymegteremtse a hatásos gyógyítóeszközöket, és a
termelés biztosítására ·rendelkezésre bocsássa a növényfajtákat és csoportosítja aszerint, hogy
?Zük jelenleg a gyüjtés céljábol mennyire jöhetnek
szükséges gyógyászati nyersanyagokat

szeszt és 50 kcm tömény kénsavat szélesnyakú
lombikba teszünk A lombikat jál záró, bep~taffmo
zott kétfuratú dugóval látjuk ~l es ?la)- v.a~y
homokfürdőbe helyezzük A lo~brkot Lr~brg-h':'t?
vel kötjük össze. A dugó masrk furataba tazotölcsért helyezünk, amelybe szesz:ecetsav elegyet
öntünk (500 kcm tömény ecetsav
500 kcm
96%·os szesz) Ha az olajfürd.ökb. 140 c•-ra felmelegszrk, megrndul a deszhllacw, ekkor cseppenként engedjük le a szesz-ecetsav d~gyet Ha az
egész elegy már elfogyott, a ledesz~rll.a~t ecetsavasetilesztert megtisztítjuk szennyezesert?l:. ecetsavtól szesztől és víztőL Az ecetsavat tomeny natr
ka;bonát (l : l) oldattal történő kirázással távolítjuk eL Szesz eltá\;'olítása. végett .3-~zor 50%-os
kalciumkloriddal razzuk ossze Vegul 10-15 g
kálciumkloridot adva hozzá, egy napig állni hagyink. A víztelenített oldat tisztáját leszűrjük és
vízfürdőn ledesztilláljuk A desztillálási hőfok kb
80 c•-ig emelkedhet Kitermelés 82%, a GyógyszErkönyv követelményeinek megfeleL .. "
". . ..
Hexamethylentetramin Killonbozo eloall1tasr
módok közül a szerző a legmegfelelőbbnek a kovetkezőt találta : 300 kern-es Erlenmeyer lombikban
lernérünk 100 g formaldehid oldatot (35.,--36%-os)
és ehhez állandó hútés közben adunk 70 g 25%-os
ammoniát. A hőmérsékletnek állandóan 10-12 co
közölt kell lenni Az oldalhoz két ó r ai állás után
ismét adunk 10 g 25%-os ammoniát és 24 óráig
állani hagyjuk Másn~p ví~fü;dő~ addrg pirr?lo~
tatjuk be, míg a felületen krrstalyrdeg nem ke~zo·
dik aztán kristályosodás végett hrdeg helyre felretes~zük A kristályokat leszűrjük és tisztítjuk,
az anyalrigot viszont bepárologtatjuk A bepárologtatást addig végezzük, míg a kristályos massza
csaknem kiszárad A nyert kristályokat 96%-os
szeszből átkristályosítjuk. Ha az anyalúg sötét·
színű lenne, úgy csontszénnel derítjük úgy, hogy
minden 100 kcm oldatra ko . O 5 g csontszenel
teszünk A nyert anyag a Gyógyszerkönyvnek
megfeleL A kitermelés kb. 87%

+

~ÖNYVISMERTETÉ._S

számba. Az egyes növények leírásában részletezi
a növénytani szempontból jellemző fajok lelő
helyét, leírását, hasznosításának módját, a begyüjtés idejét és módját, a növény szabványos
minőségének főkellékeit

A I I I. részben a kevésbbé használt vagy olyan
gyógynövényeket ismerteti, amelyeknek előrglát·
hatólag jelentőségük lesz a jövőben; akár gyógyászati nyersanyag, akár pedig közvetlen felhasználás
szempontjábóL Ebbe a Csoportba kizárólag a nö,
vénytani szempontból jellegzetes növenyek és a

L

népi gyógyászatban használatos növények vannak
beosztva
A IV. részbe az állati eredetú gyógyítóanya..
gak tartoznak Felsorol itt olyanokat is, amelyek
a gyógynövények felhasználása kapcsán mint
gyógyászati nyersanyagok jöhetnek számításba .
A kiváló szovjet kutató értékes könyvéből több
szemelvényt fogunk időnként ismertetni, hogy ezúton· is megismertessük az élenjáró szovjet természettudomány legújabb eredményeit a gyógy..
szertári dolgozókkal.

Halmai János dr.
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Dybowski · Beta-feni/izopropilamin és N-metil4-pipetidilkarbomav-származékai, a toxikologia
szempontjából tárgyalt narkótikumok. Farm. Pols
1950 1/17.
Psychedrin (Beta-fenilizopropilamin) a központi ideg··, légzési- és vérkeringési rendszert izgatja,
összehúzza a véredényeket és a vérnyomást emeli,
emésztési utak mozgásait gátolja, ezzel nehezíti
az emesztést és étvágytalanságot okoz . Hasonló
hatású a pervin (l fenil-2-metilaminopropan). Irodalom szerint a psychedrint mint elhízás elleni sze rt,
a pervint pedig mint diuretikumot alkalrriazzák
N-metil-4-piperidilkarbonsav származéka a dolantin, fájdalomcsillapítóként használják Hatása a
morfinnál tízszer gyengébb.

Der kowska Lola dr.

Bitter B.-Manis I Aqua Lauracerasi ésaqua
amygdalarum amararum meghatározás. (Hodnoceni
8-qua La"urocerasi a A qua amygdalarum amararum.)
CasopisCesekho Lékárnictva 1949. 4-6 . sz. 60.
A két aromás víz benzaldehid tartalma alapján
pölarográfiásan határozható meg.. Azt . találták,
hogy azon készitmények, melyek hidrogéndanidot
és benzaldehidet tartalmaznak, olyan ar án y ban,
mint a glikozida enzimes lebontása által készültek, megfelelnek a gyógyszer könyvnek, míg a többi
minták nem voltak elfogadhatók

Pilar A

elején magas . az acetaldehid·mennyíség, később
állandó értékre lesüllyed. IO rngjlit. alatt Nesslerpróbával mutatjuk ki mg-nyi pontossággal fehér
opalizálássaL A gyakran jelentkező sárgászöld
színeződést okozó szennyező anyag valószínűleg
az acetaldehid vizes oldala által a desztilláló
készliiékből kioldott réz kation. A KOH pró!1a
a DAB6 szelint aether dep . -nál Jh, aether pro
narc.-nál 6 órán belül negativ legyen. E próba,
mely etilalkohol jelenlétében intenzívebb, teljesen
megbízhatatlan.
Peroxidokra vizsg . oldat : O 05 Kj-al és keményítő jelenlétében . 10 kcm éter, 15' ne okozzon kék
színt. Azaether pro narc ... nál 3h A DAB6 vanadiumos próba a legmegbízhatóbb, mely azonnal
indikáL Stanun féle fenolftalein próba a peroxidok
hatására keietkező aJkalitikus közeget jelzi.
Sokszor használnak fel narkozishoz hosszabb
ideje tárolt étert negativ Nessler és KJ -os próba
után, pedig ugyanaz az éter vanadiumos próbával
peroxidos bomlást mutatott, mely valószínűleg
okozója a kellemetlenségnek (cianozis stb) Sokszor
többszörös mennyiség szükséges a narkozishoz
Berdnov prof.. vizsgálatai szerint negativ vanadiumos próbával régebbi éter sem okozott komplikációt Stabilizátorok hozzáadása még nincs megoldva.

Horváth Béla

Szepesy Angela dr.

Broda B Néhány nyálka fiziko-kémiai tulajdonsága Acta Poloniae Pharmaceutica 1948. 1-2.

Az etiléter és tisztaságának problémái

sz. 65. o.
A Sinapis alba, Lepdium sativum, Cydania
vulgaris, Plantago Psyllium, Linum usitatissimum,
Trigonella Foenum graecum, Ceratonia siliqua,
Althaea officinalis- (gyökér, sz ár, levél), Orehis
Jatifolius és Maculatas (gumó) . nyálkaanyagai a
növényi kolloidok csoportjába tartoznak A növényből vízzel készült mucilago nem tiszta kollord oldat,
mert igen finom molekulákat is tartalmaz, melyek
a félig áteresztő hártyárt átmennek, pH-ja 6354 6 közölt van A tiszta növényi nyálka vizes oldala
tiszta· vagy gyengén opálos, pH-ja 5.82-·3 83.

Casopis Ceskeho Lekárnictva. 1949. évf. 23-24
szám. 285 és 327- o.
Problémát okoz az acetaldehid és peroxid
vizsgálata.
.
Az acetaldehidet módosított Schilf-próbával
kolorimetriásan vizsgálják A standard siín elér ésének idejéből grafikon segítségével számítható
ki mg/liL A gyártáshoz felhasznált szeszben talál·
ható acetaldehid a gyártás alatt 28-80%-kal
növekedhet, amit a gyártás többszöri megszakítása
még növelhet. A folyamatos szabályos gyártás
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A növényi nyalkák fiziko-kémiai tulajdonságai
kémiai alkatrészeiktől függenek A szerző ismerteti
kémiai alkatrész szerint csoportosítva a felsorolt
növények nyálkaanyagainak ·fajlagos vezetőképes
ségét, relatív viszkozitásat, felületr feszültséget,
a gél és szol kolloidok csoportjába tartozó nyálkák
tulajdonságait A nyálkában lévő kaliDid-rendszer
fiziko-kémiai mííködése fontos a növény fej!ődése
szempontjábóL Ez a mtíködés szabályazza a szükséges vízmennyiség és meleg megőrzését, g felületi
feszültséget, pH-t, viszkozitást, fajlagos vezető
képességet, és '" elektromos töltést

---------·-----'--'.

vitamintartalmáról; 2.milyen az A-vitamin tartalom a belföldi és importált gyógy-ha!olajban;
Leírja a Carr-Price reakeión alapuló meghatározási módszert, amely alkalmazásánál kiinduló
anyagként 5 g olajat használt. Az olajat elszappanosítja !5 kcm n alkoholos KOH-al és vízzel
higítja. Elszappanosítás után kétszer kirázza 60
kcm és 30 kcm aetherrel, azután haromsz or vízzel
(60 kcm, 30 kcm, !5 kcm) massa ki és szárítja.
Száraz maradékot 25 kcm choroformban oldja fel.
Az oldatból 5 kcm--hez 30 kcm chioraform ot ad és .
2 kcm 25%-os SbCI,-t, utána koloriméterrel méri .

DerkolVska Lola dr.

Szepesy Angela d1
Vrtilek Vladimir. So/anaceák . Datura sira-monum Casopis Ceskeho Lekar nictva !949. évf.
!7. szám 167. old.
A szerzó _a Solanaceák közül a Dat. stram.
Csehországban való fokozottabb termesztését szeretné elérni. Az ismert füstölő keverékeken kívül
újra használjak a parkinzonizmus tünetei ellen
sup p alakban (O 20 g pro die). A főleg levelekben
és a magvakban levő O 30-0 50 % bioszeiamin
átalakulasát a racem atropinné meg lehet gyorsítani alkáli lúgokkal és hővel (118°) s ez lehetőséget
ad az atropin nagybani előállításához a herba
st r ammaniibőL A sze rző termesztett Dat. st r am t,
s ez kevesebb munkával járt és kiadósabb volt,
mint azAtropa belladonna tennesztése Virágzáskor 4 fázisban szedte a leveleket, 50°-on 48 óráig
szárította, majd 24 óráig levegőn szellőztette.
Kellő időpontban való különféle tr ágyázással O 50%
fölé is lehet emelni az alkaloida tartalmat An övény
nagysága nincs összefüggésben az alkaloida %-os
mennyiségével. Az ellenőrző vizsgálatoknál jól
beváll mikrokémiai reakció a pikrinsavas kikristályosítás, amellyel a bioszeiamin megkülönböztethető az atropintól

ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI
A J:lvlagyar TUdományos AkadéiDia Könyvtáta
május r-én megnyitotta újonnan épitett folyóiratoh asótermét A tudósok, kilt;:ttók és művelődni _vágyó
dolgozók itt kézhez kaphatnak minden magyar nyelve-n
megjelent tudományos folyóiratot, első évfolyamától
kezdve
A külföldl folyóiratok között legnagyobb számmal
~l Szovjet Tudományos Akadémia kiadványai szeu~~pel- _
nek de igen sok folyóirat jár a népi demokráciák országaiból is
A folyóirat-olvasóterem hétfőtől péntekig 9 órától
zo óráig szarohaton g-től J6 óráig van nyitva

Gyógyszer-, vegyszer- és laboratóriumi
üvegáruk
nagy választékban

kaphaták

Vas- és Edénybolt NV

Kudrzycka- Bieloszabska Illóolaj és azulen tartalom az AclrilleaMiUefolium-ban Farm. Pols. !950

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

Derkowska Lola dr.

W ierzchowski : Az A-vitamin tartalom vizsgálata a halolajban Farm Po ls !950 I (!3) Befe-jezés
A halolajjal foglalkozik, mint igen fontos
A--vitamin forrással. Két problémaról számol be :
L az eddigi technikai célra használt halolajok
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Belladonna-kivonat helyett
datura-kivonat alkalmazása a gyógyászatban
Közlemeny a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti

H orvát/l Béla

l (9) Folytatás.
Az Achillea-Millefoliun) virágja!, levelét és
sziuát vettevizsgálat alá. A Lengyelországban található drogban az illóolaj tartalma a következő :
O 405%-0 572%, levélben: O 107%-0 764%,
szárban: O 206%-0416%
A munka során arra a megállapításra jutott,
hogy az illóolajtartalom a fejlődő levelekben nő,
azután esik, további növekedésével ismét kissé
emelkedik az állandó nívóig Egyidöben változik
az illóolaj tartalma és színe, amelyet az azulenol
okoz .

SZAKSZERVEZET

Irták: Mozsonyi Sándor
A par aszimpatikus-kolinergiás végkészülékeket
bénító szerek közül a trapeinek csoportjába tartozó atropin és bioszeiamin fontos gyógyszerünk,
amelyeket a gyógyszerkönyvben is hivatalos, a
solanaceae-családba tartozó három drog is tartalmazza, esetleg csekély mennyiségú szkopolamin
mellett
A hioszciaminnak két optikailag aktív alakja
van. Az atropin a racémás, optikailag inaktív
forma, vagyis egyenlő mennyiségű d-, 1-hyosciamm keveréke. A galen11si készítményekben főkép
pen az atropin van az 1-hyosciaminnal szemben
túlsúlyban, de kímélő kivonó- és besűrítő módszerekkel (magas vákuum) olyan extraktumokat
is nyerhetünk, amelyekben az alkaloidák nagyrészt
eredeti 1-hyosciamin alakban vannak jelen.
Az említett optikai izomerek nem azonos
farmakologiai hatásúak. Igy pl a d-hyoseiamin
40-100-szor gyengébb hatásu, mint az 1-hyoscia-.
min, vagyis gyakorlatilag alig hatásos. Az atropin
pedig, amely mint említettük, egyenlő mennyiségű
1- és d-hyoseiaminből áll, csak fél olyan erős hatás ú,
mint az 1-hyosciamin, viszont mérgező hatása az
utóbbinál nagyobb Kísérletes vizsgálatokkal kimutatták pl., hogy az 1-hysoeiamin a trémart kétszer oly erősen csökkenti, mint az atropin
A szóbanlevő alkaloidák - mint ismeretes igen fontos gyógysurek, amelyeknek rendkívül
sok gyógyászati alkalmazási Iehetőségük van
A nyál-, az izzadság- és gyomormirigyek, továbbá
a pankreas, valamint az orr, a bronchusok és a
19

ar.

Intézetből

és NéJ?edy Imre dr .

torok nyálka-elválasztását csökkentik, a pupillákat tágítják s ezért bizonyos szemészeli esetekben
is alkalmazást nyernek Mérséklik a hisztanúnak
által kiváltott gyomorsósav-termelést is, s általában
egyes szerveinkre gyakorolnak g'ircsoldó hatást,
amelynek fo!ytá:1 sok esetben fájdalomcsillapító
hatásuk is van A központi idegrendszerre is
hatnak
A belladonna-, hyosciamus- és datura-kivonatok hatásai terápiás szempontból nem azonosak
minden tekintetben az atropinhatással, ami valószínűleg azzal magyarázható, hegy az említett
gyógynövények kivonatai a h oszciamin mellett
csekély szkopolamint is tartalmaznak egyéb hatásos
anyagokon kívül
A bioszeiamint tartalmazó hazai gyógynövények _közül három hivatalos a IV. Magyar Gyógyszerkonyvben : az atrapa belladonna, hyoseiamus
niger és a datura stramonium A nadragulyalevelekből készül, mint ismeretes, az extr bellad. sicc
és a tine!. bellad , a beléndeklevélből az extr.
hyosc száraz-kivonata, míg a maszlag Js redöswom vagy datur al evél az előbb említett két droggal együtt csupán az >>asztmaellenes füstölő keverék<< alkotórésze.
A szóbanlevő gyógynövényeknek nyilván azért
hivatalosak a levelei a gyógy'szerkönyvben, mert
a gyökerek gyüjtése (magasabb alkaloida-tartalmuk
lévén) - a növények kipusztítáoát vonná maga
után, míg a leveleket a következő évben újra termeli
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