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Nemcsak a régi orvoslásnak, hanem a modern gyógyászatnak is 

egyik nélkülözhetetlen és hatóanyagainak sajátos physiologiai hatá* 

sa miatt, pótolhatatlan droguája az anyarozs. Ennek a gombának bo

tanikai fejlődési folyamata igen jól ismert, de kémiája, bonyolult 

vegyiszerkezetü hatóanyagai még ma is megoldatlan problémái a phar- 

makochémiának.- Több mint egy évszázados múltra tekint vissza az a 

tudományos törekvés, mely az anyarozs hatóanyagainak kiválásával, 

majd ennek megtörténtével a dróg hatékonyságának mérésével foglal

kozott és amely a jelenben is foglalkoztatja csaknem minden ország 

pharmakognosztáit és pharmakologusait.- Ezeknek a kutatásoknak át

tekintésére szükséges, hogy különválasszuk azokat a munkákat és ku

tatókat, akik a XTX. század elejéről -- az 1820-as évektől kezdő- 

dőleg — az anyarozsból hatékony kivonatokat vagy épen alkaloida 

természetű anyagokat állítottak'elő, azoktól a szerzőktől, akik a 

legutóbbi évtizedben az anyarozs hatékonyságának megmérésére szol

gáló eljárásokkal gazdagították a szakirodalmat.-

Hosszú ideig kísérleteztek a hatóanyagok előállításával és még 

a legújabb időkben is izoláltak önálló vegyi szerkezettel biró anya

gokat annak jeléül, hogy az amorph és gyanta természetű anyagoktól, 

valamint az amin származékoktól a kristályosodó alkaloidák csak igen 

nagy nehézségek árán választhatók le.Időbeli sorrendet tartva azok 

között akik beható vuszgálataikkal igyekeztek e zavart megszüntetni, 

elsőknek kell emliteni a göttingeni WIGGERS-t, aki 1831-ben két anya
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got vont ki, a nem oldodó ergotint és a könnyen oldodó osmazont; 

majd BOMBELON és BONJEAN gyógyszerészeket, akik összhatóanyagokat 

tartalmazó kivonatokat készítettek. WENZEL már alkaloidáknak tu

lajdonította az anyarozs hatását és az ergotinsav mellett levá

lasztotta az ecbolin és ergotin nevű nem egységes alkaloidákat. 

Ugyanabban az időben DRAGENDORF savtermészetü anyagoknak tulaj

donította a secale cornutum hatékonyságát és a sclerotinsavat va

lamint a picrosclerotint tartotta hatékonynak. Későbbi vizsgála

tok megállapították, hogy ezek mind keverékek és több hatékony 

anyag vagy amorph gyanta és alkaloida keverékéből állottak.TANRET 

francia tudós volt az első, aki önálló vegyiszerkezettel biró ha

tékony anyagot izolált: az amorph ergotinint /C35H41N5O6/, mely 

vízben alig, de alkoholban, aetherben, chloroformban jól oldódik. 

Előállította a kristályos ergotinint is, de az hatástalannak bizo

nyult. A kristályos ergotinin /C35H39N5O5/ színtelen tűkben kris

tályosodik, gyengén lúgos kémhatásu, vízben alig oldódik. Organi

kus oldószerek jól oldják, kivéve az alkoholt, melyben kevésbbé 

oldható. Sói jól oldódnak, oldatai a fényt jobbra csavarják; méh- 

kontrakciót nem vált ki és nincs vérzéscsillapító hatása. Ha 3

rész jégecetben oldjuk, 100 rész vízzel felhígítjuk és 10 napig 

állani hagyjuk, akkor HgO felvétele mellett ergotoxinná alakul,

hatékonnyá lesz.- Később 1909-ben sikerült a kéntartalmú ergothi-

oneint is leválasztania. Az ergotionein egy 

gyenge bázis, mely színtelen kristályokat 

képez. Kezdetben szagtalan, állás következ

tében kellemetlen illatúvá lesz. Káliluggal 

és chloroformmal főzve zöld szint ölt, mely
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megsavanyitva kékessé lesz. Forró vízben, acetonban könnyen oldó

dik, aetherben és benzinben oldhatatlan, savakkal kristályos sókat 

képez és hatástalan alkotórésze a drógnak.- A továbbiakban megemlí

tendő KÖBÉRT neve, aki 1884-ben a cornutint különítette el, mely

nek hatékony varietása egyenlő a Wenzel ekbolinjával, majd KELLER 

következik, aki szintén egy cornutin nevű anyagot állított elő,de

— amint Barger és Dalé vizsgálatai kimutatták -- az ergotinin és 

a hydroergotinin keveréke volt; ennek sói vízben jól oldódnak, ki

véve a normális sulfátját, mely vízben nagyon rosszul oldható.Ezen 

tulajdonsága alapján leválasztható az ergotinintől. A hydroergoti

nin vagy a Barger nevét viselő ergotoxin methylalkohollal főzve

— víz lehasasdásával -- átalakul kristályos ergotininné, tehát az 

ergotinint az ergotoxin anhidridjének tekinthetjük. BARGER és DALÉ 

foglalkoztak a méhkontrakciót kiváltó amin anyagokkal is és rá

mutattak arra, hogy az anyarozs alkaloidái mellett a sokkal ellen- 

állóbb histaminnak és tyraminnak is van therapeutikus értékük.

1918-ban STOLL közölte egy még addig ismeretlen, igen nagy 

jelentőségű alkaloidának az ergotaminnak izolálását, mely determi

nált vegyi tulajdonságokkal és az anyarozs jellegzetes hatásával 

biró egységes hatórésze a drógnak. Az előállítás módszere szaba

dalmazva van és csak nagy vonalaiban közöltetett. Stoll — módt 

szere szerint -- svanyu sóval /alum.sulf./ megköti a drógban az al

kaloidákat és az igy elkészített drógot benzollal kivonja, miál

tal kioldódnak a festékanyagok, sterinek, zsíros olaj stb., de 

visszamaradnak az alkaloidák. Azután lúggal szabaddá teszi az al

kaloidákat és ismét benzolos kivonást alkalmaz. A második benzo- 

los kivonatból átkristályositással nyeri a vegytiszta ergotamint
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^33^35^5^5* vízben igen rosszul oldódik és gyengén lúgos kém- 

hatásu. Organikus oldószerek — a benzin és petrolaether kivéte

lével — jól oldják. Az ergotamin sói vízben jól oldódnak és csak 

sulfátja képez kivételt, mely mint az ergotoxin sulfátja is, rosz- 

szul oldódik. Az ergotamin oldataiban hosszabb idő alatt külső be

hatások nélkül is, de methylalkohollal főzve gyorsabban átalakul 

isomérjévé: ergotamininná. Az átalakulás — az ergotoxin esetével 

ellenkezőleg — vizlehasadás nélkül történik meg. Míg az ergotoxin 

ból keletkező ergotinin hatástalan, addig az ergotamin isomérje az 

ergotaminin hatékony, de ez a hatás sem erősségben, sem tartóssá

gában nem egyenlő a változatlan alkaloida hatásával. Stoll közölte 

elsőnek az ergotaminint is, melyről a legújabb vizsgálatok is azt 

tartják,hogy nem genuin alkaloidája a drognak és amelyet nem vagy 

csak elenyésző csekély mennyiségben tartalmazza. Valószínű, hogy 

az előállítás ideje alatt keletkezik az ergotoxinból és az ergota- 

minból, de keletkezhetik a sensibaminból is,

1931-ben S .SMITH és M.TWIS leírják az ergotoxin isomér ve- 

gyületének a pseudo-ergotininnek sajátságait, majd 1932-ben sike

rült a ühinon vegyészeti gyárnak a hatodik hatékony alkaloidát, a 

sensibamint isolálni, melyet a gyár egy igen kíméletes eljárás se

gítségével a külön fractióba leválasztható kristályos secale alka

loidáktól jól letudja választani.

Végül, mint ezeknek a munkálatoknak legújabb eredményét a né 

metországi secale cornutumból előállított ergoclavint említem meg, 

melynek előállítása és imsertetése W.KÜSSNER közlésében az E. 

Merck's Jahresberisht 1933. évfolyamában jelent meg.

A két legutóbbi alkaloida közül a sensibamin a magyarországi



anyarozsban aránylag nagy százalékban fordul elő. Nevét érzé

kenységétől kapta, fény és hő hatására igen könnyen bomlik.Kémi

ailag különbözik a Stoll-féle ergotamintól, de hatásában megegyezik 

vele és amint ISSEKUTZ és LETNZTNGER biológiai kísérletei során 

bebizonyosodott, közöttük semmiféle hatáskülönbség nincs. Methyl- 

alkohollal főzve átalakítható sensibamininné. Egyenlő mennyiségű 

ergotamin és ergotaminnin chloroformos oldatából a sensibamin vá

lik ki, nem kondenzálódás, hanem más még eddig ismeretlen vegyi 

folyamat kapcsán. Rendkivül nagy érzékenységére jellemző az a sajá

tossága is, hogy az úgynevezett nem közömbös szerves oldószerekben 

igen könynyen oldhatatlan anyaggá alakul át. Ez az átalakulás ae- 

thylalkoholban, methylalkoholban, acetonban és aetherben is végbe 

megy.
Az ergoclavint, mely a németországi secale cornutum alkaloi

dáinak 18-20 %-át képezi, a darmstadti E.Merek gyár állította elő. 

Vizben igen jól oldódik és nagy pharmakologiai hatással bir. Elő

állítása úgy történik, hogy cca 1 % összalkaloidát tartalmazó gyen

gén savanyu oldatot meglugositunk és aetherrel kirázzuk. Az aethe- 

res oldatból 0 C°-on kikristályosodik az ergotinin. A vizes rész 

90 $-ostejsavval megsavanyitva és aetherrel ismét kirázva szolgál

tatja az ergotoxint. Az igy fennmaradó oldatot meglugositjuk és 

trichloraethylénnél rázzuk ki, majd vacuumban ledesztillálva az 

oldószert, kikristályosodik az ergoclavin.Képlete:Cg|HgyN^0g.H20 

és hosszú, 170-171 C°-nál olvadó, szögletes lapokban kristályosodik 

1 7o-os chloroformos oldata a fényt* 115 -al csavarja és bár olvadás

pontja, valamint hygroskopikus tulajdonsága közel állanak a sensi-
♦bamin hasonló állandóihoz, mégis alkoholos és aetheres oldata mar 

sokkal állandóbb, azokban fizikai tulajdonságait nem változtatja
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meg.-
Az említett alkaloidák közül az 1908 évi francia gyógyszer

könyv felveszi az ergotinint, melyet tömény tejsavban oldat hatás

növelés céljából; az uj angol pharmakopea /1932 évi/ az aethansul- 

fosavas ergotoxint iktatta be a hivatalos szerek közé.?

Az anyarozs hatóanyagainak második csoportjét az amin szárma' 

zékok képezik, melyeket TSCHTRCH zwischenbasen ” névvel jelölve 

elkülöníti a kezdeti bázisokat képező alkaloidáktól. Ide tartoznak 

az agmatin, mely a dróg argininjából képződik az anyarozs kivona

taiban, továbbá a leucin és a belőle képződő izoamylamin, a cholin 

valamint bomlás termékei: a bétáin és a trimethylamin.- Külön em

líthetők a ciklikus amin vegyületek, melyek az anyarozs kivonatai

ban már hatástani szempontból is jelentőséggel bírnak. így a tyro- 

sinból képződő tyramin /p.oxyphenylaethylamin/

nh2

mely méhkontrakciót kiváltó anyag és véredényösszehuzó hatásában 

hasonló az adrenalinhoz; továbbá a histamin, mely a histidin bom

lástermékének tekinthető:

nh2
A dróg számos más ha tás tál a<^SIí^yegyü létén, organikus sava

I %in, sterinjén, és ssénhidrátain kkvül^étdbzinanyagot is tartalmaz,



az ibolyaszinü scler^ythrint és a sárga scleroxantint. A sclere- 

rythrin azon tulajdonsága, hogy ammóniában és alkali lúgokban ibo- 

lyás-vörös színben oldódik, igen fontos az anyarozsnak a lisztből
1

való kimutatására, mely nagyobb fertőzőttsége esetén/ergotismus 

convulsivus és ergotismus gangrenosus alakjában/tömegmérgezés eket 

okózhat.-

A hatékony alkaloidák előállításával párhuzamosan szükséges

nek mutatkozott a dróg hatás értékének megállapítása is. Tekintet

tel arra, hogy az anyarozs hatékonysága specifikus és nem specifi

kus anyagok hatásából tevődik össze, pontos értékmeghatározása is 

igen körülményes. Számos módszert találunk erre vonatkozólag, me

lyeknek egy része kémiai utón, más része fiziológiai utón határoz- 

tatja meg a dróg hatásértékét. Az előbbi eljárásoknál tekintetbe 

kell venni a hatóanyagoknak a vegyszerekkel szembeni renkivül nagy 

érzékenységét, valamint a levegő és fény állandó elbontó befolyá

sát. A biológiai eljárások pedig, ha a drogból készült kivonatokkal 

végeztetnek, azért nem megbízhatók, mert az extractumckban a készí

tésük alatt a fermentumok és vegyszerek hatása folytán biológiai

lag hatásos, de a secale alkaloidáit nem pótoló amin származékok 

keletkeznek /hismtamin, tyramin stb./ melyek növelik az eredménye

ket, jél-lehet az alkaloidák részben vagy teljesen el is bomlottak.

A különböző értékmeghatározási módszerek közül a legrégebbi, 

de ma már alig használatos a KELLER-FROMME-féle cornutin- meghatá

rozás, mely közelitő felvilágosítást nyújt a dróg ergotinin és er- 

gotoxin tartalmáról. Tekintettel arra, hogy az anyarozs hatásértéke 

egyenes arányban áll a benne talált alkaloidákkal, melyek csak haté 

kony formában fordulnak elő, az újabb módszerek ezeknek az alkalo

idáknak izolálását és mérését Írják elő. A gyógyszerkönyvek közül



NQOH-val színeződésig titráltam. Sok esetben az alkoholos rázadék 

annyira színes volt, hogy a szűréshez csontszén hozzáadása vált 

szükségessé. Az elfogyaztott cc.-ek és törtrészeinek számát 2-vel 

szoroztam, hogy a drog savszámát kapjam. A fenti módszerrel 11 kü

lönböző anyarozsmintának határoztam meg a savszámát. Ezekből a mun

kákból általában megállapítható, hogy minél régibb az anyarozs, 

annál nagyobb a szabad zsírsavak mennyisége. A sorozatos meghatá

rozásokból ezen szabályszerűségen kívül sem a zsíros olaj és sav

szám viszonyára, sem a savszám és az alkaloida mennyiségének ösz- 

szefüggésére következtetni nem lehetett.-

Annak megállapítására, hegy ezek az ismert savszámu anyarozs 

mintá^ mennyi hatékony alkaloidát tartalmaznak a WESSEL-féle gra

vimetriás eljárással meghatározásokat végeztem. Magam ellenőrzé

sére a fenti mintáknak nephelometriás utón is meghatároztam alka-

loida tartalmát.
í,

A Wessel eljárás leírása “Über die quantitative Bestimmung 

der Alkaloide im Mutterkorn" cim alatt közöltetett és a következő»

120 gr. anyarezsport petrolaetherrel mindaddig perkolálunk, mig 

a lefolyó petrolaether 5 cc.-e elpárologtatva zsíros maradékot nem 

hagy hátra. A1 igy zsírtalanított drógot szabad levegőn vagy va-

cuumban kiszárítjuk és belőle 100 gr.-nyit poritunk, majd 4 gr.

M 0-val pocellán csészében

40 cc. vízzel átnedvesitjük. E

összekeverünk és lassan hozzáadott 

keveréket egy 1 litese üvegbe tesz-

szük /quantitative/ és 400 cc. aether depuratussal — jól beduga

szolva — 3-4 órán át rázzuk. Az idő elteltével 100 cc. vizet

adunk hozzá újra összerázzuk és 5-10 gr. tragacantha por hozzáadá

sa után a vizes réteg összeállásáig erősen rázzuk. Az aetheres rész 

bői 200 cc.-nyit leszűrünk a további feldolgozás céljaira. Ha a



folyadék nem volna elég tiszta, 1-2 gr. talcum és 30 cc. víz 

hozzáadása után filtráljuk. Legtöbbször azonban ez szükségtelen. 

A kétszáz cc.-es aetheres szüredéket rázótölcsérben előbb 20 cc. 

1 ^-os sósavval, majd 20 cc. vízzel és utána ismét 10-10 ccm. só- 

savval kirázzuk. Egy-egy rázadék leeresztése után néhány csepp 

sósavval utánmossuk a tölcsér szárát és végül újra hozzáadott 10 

cc. rázadékból ellenőrizzük Mayer reagenssel a kivonás tökéletes
ségét. A lombikba gyűjtött sósavas kivonatokat 50 C° vízfürdőn 

melegítjük, mig az aether elillan. /A zsíros olajat kivonó pet- 

rolaethert is kirázhatjuk 15 cc. sósavval, hogy az esetleg kiol

dódott alkaloidákat is hozzáadhassuk a fenti rázadékhoz./ 1-2 gr« 

talcum hozzáadása után pohárba szűrjük, a filtert kétszer 1C-10 

cc. sósavval utánmossuk,majd a folyadékot 10 %-os ammóniával ki

fejezett lugosságig lugositjuk, /mig a feltisztult részben újra 

cseppentve már csapadék nem keletkezik./ 12 órán át hűvös helyen 

állani hagyjuk és azután egy állandó súlyra beállított mérőüveg 

szűrőpapírjára gyűjtve mossuk a csapadékot mindaddig, mig HN03-al 

megsavanyitott AgN0g-al már csapadékot /A Cl/ nem ad. A quantita- 

tive összegyűjtött csapadékot 90-100 C°-on állandó súlyig szárít

juk és mérjük.-

A Véssél eljárás a VT.kiadású lémet gyógyszerkönyv -- mely 

elsőnek közölt a pharmakopták közül anyarozs alkaloidát meghatá

rozó módszert -- alapelvein épül fel és annak menetét megtartva a 

következő szempontokból szenvedett változásokat: 1./ előírja a 

zsirtalanitást, 2./ gravimetriás meghatározást végeztet, 3./ am
móniával lúgosit.-

A B.A.B. VT. zsíros drógbél határoztatja meg a secale alkalo

idáit, azonban a zsíros olajból felszabaduló zsírsavak a hozzáadott
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MgO-val a rázás alatt kolloidális természetű emulziókat, magnézia 

szappanokat képeznek, melyek egyrészről a sósavas rázadék szűrését 

akadályozzák vagy éppen lehetetlenné teszik, másrészről aetherben 

oldódva titrálás alá kerülhetnek. Ez az eset adódott elő GAAI? anya

rozs meghatározásai során is, amikor biológiailag hatástalan drog

nak a D.A.B.6.szerint mért alkaloida tartalmát 0.37 %-nak találta» 

Minden eáetre a német gyógyszerkönyvben közötl eljárással friss 

drog sokkal precízebben értékelhető, mint az avas anyarozs, mely

nek zsiros olaja -- a fennti értelemben -- hibaforrásul szolgálhat.

A sulyméréssel való meghatározás a német gyógyszerkönyv me- 

thyorange melletti titrálásával szemben azért pontosabb, mert 100 

gr. firógból kiindulva mintegy 0.5 cc. HC1 n/10-ről van szó és még 

nagy analitikai gyakorlattal rendelkező sem tudja 0.1 cc.-nél keve- 

sevv mennyiségnél a szinváltozást megítélni, ami cca. 20 % - dif

ferenciát adhat»- A natriumcarbonát helyetti ammoniákos meglugosi- 

tásnak előnyei: a pezsgés elkerülése, a keletkezett só /NH^Cl/ köny- 

nyebben kimosható mint az Na'31, melegítésre elillan és a kicsapódás 

is finomabb,amivei elkerülhetjük, hogy a csapadék a képződött sóból 

magába zárjon.-

Ezen módszerrel végeztem elsősorban a meghatározott savszámu 

anyarozsmintáknak értékmeghatározását. Módosítást csak annyiban esz

közöltem,hogy a szürőpapirra gyűjtött csapadékot a vacuumban nem 100 

G -on, hanem — az esetleges oxidáció elkerülése céljából — 50 C°- 

on szárítottam sulyállandóságig. Fokozott fegyelmet fordítottam to
vábbá arra is* hogy a sósavas rázadékból az 50 C°‘’os vízfürdőn az 
aethert teljesen elűzzem, ugyanis aetherrd telitett vizes oldat a 

kicsapott alkaloida bázis egy részét oldatba vinné, miáltal az 

eredmény kisebbedne. Az alább feltüntetett adatok kiszámításánál
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nem mulasztottam el tekintetbe venni , hogy a kapott mennyiség zsír-

talanított drógra vonatkozik, tehát a reális érték meghatározás 

hoz a zsiros anyarozsra kell átszámitani.-

Sorra tárgyalom az egyes mintákat, melyek mindegyikének meg-

határoztam a savszámát a már leirt módon és zsiros olaj tartalmát 

is ugy, hogy a drógpor Sohxlett készülékben petrolaetherrel kivon-

tam. A petrolaether több nap alatt kioldotta az olajat / alkaloidá-

kat csak elhanyagolható nyomokban mutatott néha Mayer reagens hoz-

záadására / s ismert sulvu edényből ledesztillálva mértem a drór 

zsiros olaj tartalmát, valamint az ismeretett Wessel eljárással az 

alkaloida tartalmat is.-

1 . Az első meghatározást egy 1 éves / l Q 33-as/ poritva tar-

tott és nem zsirfelanitott drogon végeztem. Savszáma n megengedett 

határt túllépte: 3 , zsíros olaj tartalma 12 .57 % volt , alk-Ioida 

tartalma első meghatározással Э.14 második meghatározással 0 .147 

2 . A második minta 1934-es évfolyamú Thalmayer és Seitz pa-

kolásában kapott friss anyarozs volt , mely egész sclerotiumokból 

állott és közép szép drógnak nevezhető, ennek savszáma: 2 , tehát ép 

a megengedett határérték, zsiros olaja 12 .6 % alkaloida tartalma 

első meghatározással 0 .071 % , második meghat. 0 . 079 % *>lt .-

3 . Harmadik mintám egészben eltartott, 1931-es évfolyamú 

intenziv illatú anyarozs, melynek savszám 3 . 2 , zsiros olaja 17 % , 

alkaloida tartalma 0 .085 % volt.-

4 . A negyedik mintát az Egyetemi Gyógyszertárból kaptam.Fér-

ges, zacskóban tartott gyenge dróg volt , melynek savszámátt 2 . 2 , zsi-

ros olaját 23 Jg-nak, alkaloida tartalmát 0 . 0 9 2 %-nak találtam.-

5 . Egykb. 5-6 éves papirzacskóban őrzött és a Gyógyszertani 

Tntézet muzeumában sötét helyen elraktározott anyarozs minta volt, 
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melynek savszáma 3.4, zsíros olaja 21.6 %, alkaloida tartalma

0.076 % volt.-
6. Hatodik mintámat egy 1931.évi és ugyanabban az évben porí

tott és zsírtalanított anyarozsport használtamfel, melynek savszá

ma a zsírtalanítás miatt nem volt meghatározható. Alkaloida tartal

mát 0.11 %-nak találtam.-

7. Ezen meghatározásomat egy 1926-os évfolyamú Caesar e. 

Loretz A.6. eredetű "deutsch" jelzésű drogon végeztem. Ennek az 

apró, kicsi sclerotiumokból álló anyarozsnak zsiros olaja 21.5 % 

volt, savszámát 2.8-nak, alkaloida tartalmát 0.068 %-nak találtam.-

8. Ugyanazon évfolyamú, ugyanazon cégtől eredő "russisch” 

jelzésű, töredezett dróg savszáma 2.6, zsiros olaja 24 %, alkalo

ida tartalma 0.062

9. Kilencedik vizsgálatomat egy lengyelországi származású 

’’Herbapol” jelzésű anyarozson végeztem, ennek zsiiartalma 24.2 % 

savszáma 1.8, alkaloida tartalma aránylag alacsony: 0.053 % volt.

10. Ez a minta ugyancsak lengyel származású, de”celeritas 

signálásu drog, melynek zsiros olaja 23,8 %, savszáma 2.4, alka

loida tartalma 0.084 % volt.-»

11. Utolsó meghatározásomat egy 1934-es évfolyamú, tehát 

friss, nagyon szép 3-5 cm. hosszú sclerotiumokból álló, Erdélyben 

gyűjtött anyarozson végeztem. Ezek a küldőleg értékesnek Ítélhe

tő dróg a következő eredményeket adta: zsiros alaja 21.6 %, sav

száma 1.4, alkaloida tartalma 0.0528

Azt a föltevést tehát, hogy az a savszámon alapuló, közve

tett bizonyítás nem adhat reális eredményt sem túl gazdag, sem

pedig alkaloidában szegény dróg esetében az 

eredményeim igazolják. A megengedettnél szám esetében

j. meghatározási
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/Ph.H.TV = 2/ csaknem minden esetben meg volt a D.A.B.6-ban előirt 

minimális határértéknek megfelelő alkaloida mennyiség /0.05 %/ és 

előfordult olyan drog is, melynek savszáma 1.4 azaz a megengedett 

maximumot el sem érte és mégis alkaloidában nagyon szgénynek bizo

nyult. Mig az első minta egy alkaloidában gazdag anyarozs, melynek 

savszáma a megengedettnél magasabb mégis alkaloida tartalma csaknem 

háromszorosa a német gyógyszerkönyvbenfelvett minimalás határértéknek 

addig a 11-es mintámnál pl. a savszám nem túl magas, még a megenge

dett maximumot sem érte el, mégis olya szegény ható anyagokban,hogy 

orvosi célra eredményesen alig volna alkalmazható

Az eddig részletezett eredményeket a könnyebb áttekintés cél

jából táblázatban foglalom össze, melyből kitűnik, hogy az anyarozs 

savszáma és alkaloida mennyisége között semmiféle szabályszerűség 

nincs. Bár állás következtében a dróg alkaloidáinak egy része el

bomolhatott, de még mindig tartalmazhat hatékonyformában is szüksé

ges mennyiséget. A savszám meghatározásból következtetni lehet az 

anyarozs idejére, de — a már emlitett okok alapján -- nem szol

gálhat hatásértékének méréséül.-

Sor
szám

A dróg 1 Zsiros 
olaj %

Savszám Alkaloida
%

Datum

1. 1933-as poritott 12.57 3 0.14 0.147 934.XT.
2. 1934-es évf.bpesti 12.6 2 0.C71 0.079
3. 1931-es évf.egész 17 3.2 C.085 »11

4. 1934-es gyógyszertári 23 2.2 0.097 934.XIT.
5. 6 éves egészben őrzött 21.6 —ra— 0.076  n
6. 1931-es évf.zsirtalanitott 0.11 h

7. Németországi "deutsch"1926 21.5 2.8 0.068 H L - l—•* •-
8. 1926-os '*rusisch"jelzésü 24 2.6 0.062 II«■» ■»

9. Lengyelországi "Herbapol" 24.2 1.8 0.053 935.1.
10.
11.

Lengyelországi "Celeritas" 23.8 2.4 O.OSÍ” —im—
Erdélyi 1934.évf. 21.6 1.4 0.0528 935.11

Meghatározásaim helyességének qualitativ ellenőrzéséül a nyert



alkaloidákkal a Keller-Fromme féle próbát végeztem el: egy kevés 

anyagot tömény ecetsavban oldva FeClg-t tartalmazó tömény H$04 fö

lé rétegeztem, amikor is az érintkezési felületen kékibolyás gyűrű 

keletkezett. Napok múltán az ecetsavas rész ibolyás szint öltött a 

kénsav pedig zöldessé lett. Ezt a reactiót minden egyes alkaloidám 

adta. p.Dimethylaminobenzaldehid kénsavas közegében kék színeződéssel 

oldottak. Ez utóbbi reactióval dolgozatom más helyén ismertetett mód

szerrel kolorimetriás meghatározásokat is végeztem.-

A különböző meghatározásoknál nyert alkaloida mennyiségek %-os 

helyességét nephelometriás utón is ellenőriztem« Ennek az eljárásnak
f.

részletes ismertetését az anyaozs alkaloidáival kapcsolatosan TUKATS 

közölte: "Über die WertbeStimmung des Mutterkorns mit dem Nephelo

meter" címmel. Ez egy olyan analitikai meghatározó módszer, mely

nél egy oldat koncentrációjára annak valamely reagenstől szenvedett 

zavarosodásának erősségéből következtetünk. Analog a színintenzitás- 

ból következtető kolorimetriával. Különösen biológiai meghatározá

sokkal kapcsolatosan található sok adat a nephelometriás módszerről 

/vér, bakterologiai, ferment, kolloid meghatározás/, azonban egysze

rűsége és aránylag rövid idő alatt elvégezhető volta miatt a gyógy

szerek /drogok alkaloidái/ quantitativ vizsgálatainál is alkalmaz

ható. Amint a kolorimeterben ismert töménységű oldat szinintenzitá

sát vetjük össze a keresett koncentrációval, úgy a "zavarodás mérő

ben" az ismeretlen oldat zavarosodását hasonlítjuk össze az ismert 

standarddal. A készülék -- mint a polarimeter is -- optikailag töké

letesen konstruált ?szköz /Kleimann-féle/, melynek szabályai igen 

egyszerűek. A fény függőleges irányban halad át a folyadéktartó csö

vön és az itt visszavert úgynevezett Tyndall-fény mennyiségét olvas-
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suk la a skálán, miután a folyadékoszlopot oly magasságban vilá

gítjuk meg, hogy a látómező igyszinné legyen. Szükséges, hogy a meg

határozás ideje alatt az oldat zavarosodása állandó legyen, csapa

lék ne képződjék, homogén maradjon. Az összehasonlítandó oldatok kö

zötti koncentráció különbség az 1:4 arányt ne lépje túl. A meghatá

rozás úgy történik, hogy sötét szobában 75 cm.-re a készüléktől, a 

nyílásokkal egy magasságra fényforrást helyeznünk /150-es Osram- 

lámpa/. A csöveket megtöltjük, egyiket az ismert, másikat az isme

retlen oldattal, majd a standardot 10-15-20 skál/ía beosztásra ál

lítva keressük, hogy a látótér minkét felének egyenlő megvilágítása

kor milyen állás felel meg a vizsgálandó oldat skálájának. Az egyé

ni leolvasás hibaforrásának kiküszöbölésére szükséges, hogy többször 

olvassuk le és a kapott értékek középarányosáét vegyük. Kiszámítása 

a következő képlet szerint történik:
X z conc» x a standard skálájával 

vizsgálandó oldat skálájával

Az anyarozs alkaloidái Mayer reagenssel igen nagy hígításban 

/1:100.000-1:200.000/ már jól észlelhető zavarosodást okoznak. Ezen 

az alapon a nephelometriás eljárással bizonyos mennyiségű anyarozs

ból kivont alkaloidát igen könnyer meghatározhatunk. Technikája a 

következő: parafadugóval jól elzárható cca. 30 cc.-es centrifuga

csövekben 1 gr. porított secale cornutumot 20 cc.petrolaetherrel 

1 órai rázással zsírtalanítunk és centrifugálás után egy guirmilab- 

dával ellátott pipettával a folyadékot eltávolítjuk. 2 x 10-10 cc. 

petrolaetherrel ugyanezt megismételjük, majd vacuumban /csőben hagy

va/ kiszárítjuk. Meghatározásaimhoz szükséges mintákat a gravimet

riás eljárás zsirtalanitásakor nyertem. 1 gr. porra 2 cc. MgO sus- 

pensiót töltöttem, 10 percig állani hagytam, majd 10-10 cc.aetherrel 

1/2-1/2 óráig ráztam és centrifugálás után a rázadékot választó töl-
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csérbe gyűjtöttem, majd 0.5 %-os bórkősavas oldat 20-15-10 cc.- 

ével kiráztam. A lombikba gyűjtött rázadékokból gyenge hőnél elűz

tem az aethert és egy 100 cc.-es edénybe szűrve 0.5 %-os bórkősavas 

oldattal 95 cc.-re töltöttemfel. Az igy nyert alkaloida oldathoz 

20 csepp Mayer reagenst tettem és 100 cc.-re egészítettem ki. Gyen

ge tejszerű zavarosodás képződött és hogy ez homogén legyen, ovatos 

san meglóbáltam az edényt. Ezt tölöttem a nephelometer egyik csövé

be, mig a másik csőbe az összehasonlításra szolgáló oldatot, melyet 

a következő képen készítetteméi: 1 mgr. ergotamintartarátot /Gyner- 

gen inj^Sandoz/ o.5 %-os bórkősvas oldat 48 cc.-ével higitottam,20 

csepp Mayer reagens hozzáadása után 50 cc.-re egészítettem ki / 

/0.002 %/ A képletbe való behelyettesítéssel 1 gr. dróg alkaloida 

tartarát tartalmát kaptam meg mgr.-okban. Az alkaloida bázás kiszá

mítására az eredményt megszoroztam 0,84-el. A fenti módon meghatá

rozott minták eredményeit a következő táblázatban foglalom össze:

Minta Savszám Alkaloida tartalom
gravimetriával nephelometriával

1 számú 3 0.14 0.147 0.11 %2 2 0.071 0.079 0.078 %3 3.2 0.085 0.082 %4 "---- ------------ 2.2 0.097 0.087$ J5 " 3.4 0.076 ----------- Ö7WO---------
6 0.11' 0.1050 %

IT- 2.8 0.068 0.0503 0.0467 %8 2.6 0/0Ö2 0.04ÖÖ %~9 1.8 C.053 0.064 %
10 2.4 0.084 0.0035 %11 1.4 ’ 0.0528 0.0546 %

E táblázatban felvettem dolgozatom más helyén már közölt Wes- 

sel eljárással kapott meghatározási eredményeket is, összehasonlít®; 

áljából. A 6-os számú mintánál megjegyzendő az a körülmény,hogy a 

vizsgált anyag már zsírtalanítva volt,tehát ismeretlen zsírtartalma
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folytán a dróg eredeti értékére nem számíthattam át. A gravimetri

ás és nephelomotriás eredmények közötti kis eltérések onnan származ

nak, hogy — amint Tukats is megjegyzi — az anyarozs hatóanyagainak 

ergotaminos része Mayer reagenssel erősebben zavarosodik mint a nem 

ergotamines rész. Ezeknek az eltéréseknek megvizsgálása céljából az 

önálló vegyi szerkezettel biró hatékony alkaloidáknak, névszerint az 

ergotaminnak, sensibaminnak, ergotoxinnak és ergotamininnak, melye

ket a Chinoin vegyészeti gyár bocsájtott az Intézet rendelkezésére, 

összehasonlitottamjzavarosodási fokát eredeti Gynergen ,Sandoz^kt ha

sonló töménységű oldatának zavarcsodásával. Azt tapasztaltam, hogy 

ugyanazon töménységű oldatok egymástól igen eltérő erősségben zava- 

rosodtak meg. így a Gynergen 2 mgr.%-os oldatának, mint Standard 10- 

es állásának a nephelometerben ugyanazon koncentrációjú ergotamin 

bázis Chinoin oldatából 6.4, sensibamin bázisból 6.4, ergotoxin bá

zisból 6.6, ergotamininból 8.8-as skála beosztás felelt meg, azaz 

— az utóbbiakat is tartarat értékre átszámítva a Chinoin ergotamin 

21 %-al a sensibamin 21 %-al, az ergotoxin 17 %-al zavarosodik in

tenzivebben, viszont az ergotaminin 5 %-al gyengébben mint a Gynergen

Hasonló összehasonlítást végeztem a fennti töménységű oldatok

kal íényelektromos fotométerben is. Ez a készülék azon alapszik,hogy 

két, ugyanazon izzólámpával megvilágított, egymással kompenzációs 

kapcsolással szembe kapcsát fényelem /selenium/ eredő fotoáramát a 

készülékhez kapcsolt galvancmeterrel mérjük. A két oldalán elhelye

zett fényelem egyenlő megvilágítása esetén a galvanometer nem mutat 

kitérést; különböző megvilágítás esetén /amit a sugarak útjába kü

lönböző absorpció képességű anyagok közbeiktatásával érhetünk el/ 

a kitérés arányos lesz a két elem megvilágítás erősségének különb

ségével, ?zaz a közbeiktatott oldat absorpció képességével. Ha egyen-
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a fény útját megnyitjuk, a galvanométer kité-

lő megvilágítás mellett az egyik fényiem elől a fény útját a ké

szülékhez mellékelt diafragmával elzárjuk /azaz 1CO %-s absorpci- 

ót létesítünk/ és a galvanométer kitérését a szabályozóval ponto

san 100-ra állítva, 

rése azonnal %-ban adja meg a vizsgálandó oldat absorpcióját, mi

után azt valamelyik küvettával a fényforrás és a fényelem közé he

helyeztük. -

Mérés előtt ellenőriznünk kell,hogy egyenlő megvilágítás ese

tén, amit a lámpa középreállitásával érünk el, a galvanométer muta

tója pontosan 0-ra álljon be, egyik elemnek a diafragmával való 

eltakarására pedig kilengése 100 legyen. Ez az esetenkinti ellen

őrzés arra szolgál, hogy a mérés eredménye függetlenítve legyen a 

készülék selenium elem érzékenységének esetleges változásától és az 

áram erősségének variációjától.- Ezekke a tulajdonságokkal bíró 

Lange-iej.fi fotokolorimeter, — mely szinmérésre és zavarosodás mé

résre egyaránt alkalmas -- kiküszöböli azokat a hibákat, melyek a 

szabaaszemmel történő leolvasást igénylő kolorimetereknél az egyéni 

fény és szinérzékenységen alapuló szubjektív mérés esetében eltéré

seket eredményezhetnek.-

A.z alkaloida oldatok összehasonlítását úgy végeztem, hogy a 

mérés előtt beállított készülék küvettájába előbb a Gynergen oldatot 

helyeztem, majd a kilengési. fok leolvasása után a vizsgálandó ol

datokat néztem meg. Az összehasonlítás alapjául szolgáló standard 

oldat 50 cc.-éhez — mint az értékmeghatározásoknál is — 20 csepp 

Mayer reagenst tettem. Mig a 2 mgr. %-os Gynergen oldat 39.5° kité
rést mutatott, addig a sensibamin bázis hasonló töménységű oldata 

Mayer reagens okozta zavarosodása 52.5, ergotamin bázis Ch. 52, 

argotoxin bázis 47.5, az ergotaminin bázis 35 -os kilengést idézett



elő.- A tartarát szerzóértékének alkalmazásával kitűnik, hogy a sen 

sibamin 25.2 %-al, az ergotamin Ch.25 %-al, az ergotoxin 21 %-al 

zavarosodott intenzivebben, mig az ergotaminin 10 %-al gyengébben 

mint az összehasonlitásra szolgáló Gynergen Sandoz.-

Az anyarozs ouantitativ értékmeghatározása során foglalkoz- 

tam egy uj módszerrel az T.SMTTH-féle kolorimetriás metódussal is. 

Ennek lényege az, hogy a bóríkősavas oldatba juttatott anyarozs al

kaloidák p.Djm thylamidobenzaldehid kénsavas oldatával kék szinező- 

dést adnak, s e szineződés intenzitása egyenes arányban áll az ol

dat alkaloida tartalmával.- A szerző ezt a reactiót az anyarozs ko

lorimetriás értékmeghatározására használtaiéi és amint dolgozatában 

közli, az aetherrel kivont alkaloidádat 1 $-os bókősavas oldattal 

rázza ki, ebből 1-2 cc.-t kémcsövekbe tesz és hozzá ] cc. reagenst 

ad. Első közlőében a reagens 1/60 molar. %-os p.Dimethylamidobenzal

dehid töménykénsavss oldata. Összehasonlításra olyan standard olda

tokat használ, melynek 2 cc.-e 0.06, 0.08, 0.10 mgr. ergotamin tar- 

taratot tartalmaz és amelyhez 1 cc, reagenst tesz. Módszerét alkal? 

mazta az anyarozs kivonatainak értékmeghatározására is, melyeknek 

rázadékát azonban az aetherrel átvihető sárga színanyagoktól, na

gyon higitott ammóniával tisztitja, rézótölcsérben.- D.GERLOUGH^ 

tapaszialati szerint a kivonatok ezzel a meghatározási móddal -- kö

zépértékben -- 16 % eltérést mutattak a kakastaréj meghatározás i 
metódus eredményeihez viszonyítva.- STEVENS^is végzett összehason, 

Ütó vizsgálatokat és egybevetve a Broom-Clark metódussal kapott 

meghatározási eredményeit a Smith kolorimetriával, közöttük 10- 

t'1 - 26.2 %-ij eltérő eredményeket kapott. Ennek okát a kivonatok

ra vonatkoztatva — az aetheres kivonásban és a reagens adagolása-
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kor fellépő hőfejlődésben látja . Az ammóniával meglugositott kivo-

natot "Walkins" kivonókészülékkel venja k i , szinteleniti ós 1 %-cs 

bórkősavas oldattal rázza k i . A. reagens hozzáadása alatt -- nagyobb 

hőfejlődés elkerülése végett — a kémcsővek hűtését ajánlja.-

Smith vizsgálat tárgyává tette a fény és az oldat savi tömény-

ségének befolyását is és eredményeit grafikonokkal közölte. Megfi-

gyelte továbbá a phosphors avas ergotox in, valamint az ergotoxin bá-

zis és az aethánsulfosavas ergotoxin szineződését ls, majd arra^ronat-

kozólag közöl ismertetést, hogy a kristályos ergotinin és az ergo-

taminin a hatékony ergotamin érték 90 %-ának megfelelő eredményeket 

adtak kolorimetriás eljárásával, bár biologiai vizsgálata során 

*zek az alkaloidák csak 10 % hatásértékét adták az ergotaminnak. 

Tekintve, hogy a Smith módszer a-.ï első tapasztalatok után még 

Ь 
üavitásra szorul PINXTEREN is behatóan tanulmányozta, aki a ponto-

sabb meghatározások céljából a vizsgálandó oldatnak a kolorimetere-

zés előtt 10-15 perces napfényen való tartását irja elő.- ALLPOR? 

és К0СКТЖГdolgozata megemiiti azt , hogy a 0 . 1 2 5 % para Dimethyl-

s-midobenzaldehidet tartalmazó reagenst tömény HgS04 és destillált 

viz egyenlő térfogat mennyiségéből kell késziteni és a maximalis 

szineződés gyors elérése céljából 0 . 0 0 5 % FeClg adandó hozzá.-

Ugyancsak ALLPORT és КОСKTNG^közlik egyik későbbi munkájukban, hogy 

a Smith elveit felhasználva a p.Dimethylamidobenzaldehidet más al-

dehidekkel / p l . v a n i l l i n / próbálták helyettesíteni, ami azonban nem 

okozott változást.Megfigyelésik szerint az általuk ajánlott FeCl3-t 

tartalmazó reagenssel az alkaloida oldatok szineződése néhányperc 

alatt bekövetkezik és — sötét helyentartva — a szineződést egy 

Uónapon keresztül változatlanul megőrzik.-

Smith utal arra is,hogy a histamin, tyramin, srgostérin, асе-
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thylcholin nem zavarják a reactiót; ennek azonban gyakorlati jelen

tősége nincs»mivel a megadott előírás szerint az anyarozsból csak a

vizben

datba,

oldhatatlan hatóanyagok kerülnek aetheres majd bórkösavas ol

a fenntiek pedig a vizes résszel külön választatnak# Szűk- 

ség volt tehát e módszer gyakorlati értékének és helyességének meg' 

állapítása. A qualitatives órán feltűnt már,hogy a kék színeződés 

erősségé nemcsak az alkaloida oldat töménységétől; hanem annak ár» 

nyalata más és más aszerint, hogymennyi reagensét adtam hozzá, és 

míye^n töménységű HgpO^-ben oldott p.Dimethylamidobenzaldehid köze

gében végeztem a reactict.-

Az anyarozs alkaloidát tartalmazó és Smithreagenstől kék szint 

öltött oldatainak szinercsségét -- az objektív leolvasás céljából — 

a már ismertetett Lange-féle foto-kolorimeterben vizsgáltam meg. A 

reagensét -- Allport módosításának megfelelően -- tömény H2SO4 és 

víz egyenlő térfogat mennyiségében oldott p.Dimethylamidobenzaldehid»| 

bői készítettem és katalizátornak vaschloridot adtam hozzá.-

Kisérleteim kapcsán a következőket figyeltem meg: Ugyanazon 

ergotamin oldat más és más szinerősséget vett fel, aszerint,hogy 

szobai szétszórt fényen vagy napon tartottam a folyadékot. Több 

reagens hozzáadására ugyanazon mennyiséget tartalmazó oldatom erős

sebben szineződött, viszont minél hosszabb volt az állásidő, annál
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Ezek alapján tehát a következő kérdések merültek föl:

1. Ugyanazon töménységű oldat bizonyos mennyisége ugyanannyi 

kémszer hozzáadása után, azonos körülmények között, bizonyos meghatá« 

rozott időben egyformán szineződik-e és milyen grafikonnal fejez

hető ki ez a szabályszerűség?

2. Egyazon alkaloida különböző töménységű oldata, ugyanannyi 

kémszer hozzáadása után ugyanannyi idő alatt milyen színeződést mu

tat?
3. A.z anyarozs egyes hatékony alkaloidái /ergotamin, sensiba- 

min, ergotoxin, ergotaminin/ azonos körülmények között /idő és 

koncentráció/ egyformán szineződnek-e vagy intenzitásbeli különb

ség van közöttük. Ez igen fontos a módszer gyakorlati értékét illető 

lég,ugyanis, ha egyik alkaloida érzékenyebb a Smith Reagennsel szem» 

ben mint a másik, akkor a meghatározások nem adnának reális ered

ményt. -

Önkényesen úgy választottam meg, hogy a vizsgálataimhoz min

dig 2 cc. alkaloida oldatot vettem és hozzá — a szineződés gyor

sabb bekövetkezése céljából -- 2 cc. Smith reagenst adtam. A vizs

gálat ideje a reagens hozzáadásától számított 30-35 perc. Erre az 

időre vonatkozik a galvanométer kitérési fokának megfelelő kon

centrációt mutató tapasztalatijgörbe is.-

Az első probléma megvilágítására készítettem 0.15 mgr.^-os 

ergotamin oldatot, melynek szétszórt szobai fény melletti színe

ződését a csatolt — 3 parallel próbát feltüntető -- grafikon mu- 

iatja.-
Tehát az tapasztalható, hogy az eddigi ismertetésekkel el

lentétbe -- 1/4 óra múlva sem, de még 2 óra múlva sem éri el a szí

neződés intenzitásának maximumát.-



A különböző koncentrációjú oldato-k színeződését ergotamin Oh. 

alkaloida oldatain figyeltem meg. Készítettem 5-7.5-10-15-20-25 mgr. 

^~os oldatokat és három egymásutáni próbát végezve azt tapasztaltam, 

°gy a színeződés a kisebb töménységű oldatoknál egyforma, mig a 15 mgr.

%-csnál töményebbek már némi eltérést mutatnak.-

A csatolt eredmények középértékének görbéje arra is 

hogy ismereteién oldatok alkaloida koncentrációját a galvanometer ki

lengését ismerve — leolvassuk. Ez az empirikus módszer mentésit át

lói, hogy a vizsgálandó oldatok összehasonlítására esetenként ismert 

ergot9min vagy sensibamin oldatot készítsünk. Ily módon az anyarozs



25 -

hatásértékét ergotaminba fejezzük ki. Nyilvánvaló, hogy minél tö

ményebb az oldat, anál intenzivebb a színeződés, nagyobb a galvano

méter mutatójának kilengése,-

Az anyarozs különböző, specifikusan ható alkaloidáinak színe

ződését is vizsgálat tárgyává tettem. Az ergotamin után a sensiba- 

mint vizsgáltam meg. Ugyanolyan töménységű oldatokat készítettem a 

beszerzett sensíoamin Chinoinból. mint előzőleg az ergot^minból is.

ménységü oldatának eredményeivel, azt tapasztaljuk, hogy a sensi- 

bamin a Smith reagenssel intenzivebben szineződik. Ez a körülmény 

egy ürensibaminban gazdag drognál — a kolorimetriás értékmeghatá

rozással — túl magas hatóanyag tartalmat mutat. Ha pedig az érték

meghatározások során a standard oldat sensibaminból készülne, a 

dróg %-os tartalma kisebbnek tűnne.-

Az ergotamin és a sensibamin után az ergotoxin színeződését 

néztem meg. Hasonlóan különböző oldatok 30 perc alatt bekövetkezett 

szinintenzitását olvastam le és könynyebb áttekintéskedvéért ezeket 

az értékeket is, valamint a középértéket is grafikonnal ábrázolom.
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hatásértékét ergotaminba fejezzük k i . Nyilvánvaló, hogy minél tö-

ményebb az oldat, anál intenzivebb a színeződés, nagyobb a galvano-

méter mutatójának kilengése.-

Az anyarozs különböző, specifikusan ható alkaloidáinak szine-

ződését is vizsgálat tárgyává tettem. Az ergotamin után a sensiba-

mint vizsgáltam meg. Ugyanolyan töménységű oldatokét készítetten a 

beszerzett sensioamin Chinoinból, mint előzőleg az ergotaminból i s . 

Ezeket a leolvasásokat összehasonlítva az ergotamin ugyanolyantö-

^énységü oldatának eredményeivel, azt tapasztaljuk, hogy a sensi-

Uamin a Smith reagenssel intenzivebben színeződik. Ez a körülmény 

egy irensibaminban gazdag drognál — a kolorimetriás értékmeghatá-

rozással — tul magas hatóanyag tartalmat mutat. Ha pedig az érték-

meghatározások során a standard oldat sensihaminból készülne, a 

dróg %-os tartalma kisebbnek tűnne.-

Az ergotamin és a sensibamin után az ergotoxin szineződését 

héztem meg. Hasonlóan különböző oldatok 30 perc alatt bekövetkezett 

szinintenzitását olvastam le és könynyebb áttekintéskedvéért ezeket 

a z értékeket i s , v-lamint a középértéket is grafikonnal ábrázolom. 





Nem közömbös az sem, hogy a secale cornutum azon alkaloidái, 

melyek hatásukban mögötte állanak az eddig tárgyaltaknak, milyen mér 

tékben szineződnek a Smith reagenssel,, Ezek közül az ergotaminból ke

letkező ergoteminintfigyeltem meg.

Az alkolidák középérték grfikonjait egymás mellé helyezve ki

tűnik, hogy legintenzivebb kezdeti szineződe volt az ergotoiinnak és

a sensibaminnak, legvilágosabhnak az ergotamint találtam, melyet még 

az ergo$ríinin is felülmúlott. A 25 mgr. %-os oldatoknál a legnagyobb 

kilengést a sensib^min okozta /75/.

A rendelkezésemre álló ismert davszámu anyarozs mintáknak a 

kolorimeterezéshez alkalmas bórkősavas oldatát a következőképen ál-



litottam elő: 2.5 gr. zsírtalanított anyarozsport 1.25 gr.HgO és

0.125 gr. № 0-val összekevertem és 50 cc.aetherrel kiráztam, Egy-két o
órai állás után 2 cc. vizet és 0.25 gr. tragakantha port adtam hozzá

összeráztam és az aetheres oldatból 40 cc;t leválasztottam. Ezt kevés

ammoniákot tartalmazó vízzel rázó tölcsérben átmosással szintelenitet- 

tem. A szintelenitett aetheres résztl %-os bórkősavas oldattal több

ször ismétekpy, kiráztam és a rázadékot 25 cc.-re egészítettem ki, ami

kor is 1 cc. solutio k 0.08 gr. droggal. Ebből az oldatból vettem 2 

cc.-t, melyhez 2 cc. Smith reagenst tettem ét; 30 perc múlva kolori- 

^«tereztem. A galvanométer kitérésének megfelelő alkaloida mennyiséget 

amely tartaratra vonatkozik megszoroztam 0.84-el, hogy alkaloida bá

zis értékét kapjám.A talált értékeknek megfelelően táblázatban tün- 

teten fel az anyarozs minták alkaloida tartalmát, kifejezve azt er- 

gotaminban, sensibaminban, ergotoxinban és ergotamininban, jelezve 

az előbbi módszerekkel kapott eredményektől való %-os ingadozásokat 

is.

Meghatározási eredmények táblázata:

6

_7
8

10 
«11

sor
szám
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Sav
szám

Gravi
metria

Nephe- 
lomet.

K o í 0 r í 1neterrel
Közép
érték-

Diffe
renciaErgo

tamin
Sensi- 
bamin

Ergo
toxin

Ergota-
minin grav .nepr

T" 0.140
0.147 0.11

0.220
0.219

0.147
0.128

0.143
0.128

0.220
0.185 0.174

%
15

r
24

2 0.071
0.079

0.078
0.120 0.084 0.068 0.082 0.089 23 15

3.2 0.085 0.082 0.121 0.098 0.067 0.098 Ö.O96 10 15
2.2

0.097 0.087
0.201
0.210

0.119
0.129

0.119
0.137

0.173
0.201 0.154 59 76

3.4 C.076 0.087 0.122 0.085 0.069 0.083 0.090 18 2.8

0.11 0.105
0.176
0.182

0.126~
0.128

0.107
0.112

0.147
0.154 0.139

ZiSÍr jLfLT
drog ért.

2.8 0.068
0.050
0.046 0.091 0.059 0.051 0.058 0.065 3.8 11.5

2.8 0.062 0.049 0.101 0.064 0.056 C.064 0.071 14.5 22.5

1 .8 0.053 0.034
0.089
0.095

0.05'0
0.058

0.043
0.052

C.054
0.057 0.062 15 12

2.4 C.084 0.093
0.112
0.114

0.082
0.084

Ö.06Í
0.068

C.078
0.C82 0.085 2.1 8.2

1.4 C. 05 2 C.O54 0.091J 0.055 O.ÖbÖ O.ObiT 0.06íF14. b 13.5
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Amint látható egyes esetekben igen nagy eltérések vannak a pre- I 

cizebben elvégezhető gravimetria, valamint nephelometria eredményei 

és a nagyon labilis Smith eljárás adatai között. Ennek okát elsősor

ban abban látom, hogy az alkaloidák különbözőképen szineződnek a 

Smith reagenssel és a szinerosségre rendkívül nagy hatással van a 

fény intenzitása, olyannyira, hogy más eredményt ad ha borult időben | 

végezzük az értékmeghatározást és más értékeket kapunk, ha derült 

idő visszavert napfénye teszi jól világitottá laboratóriumunkat.

|
Felmerült az a kérdés, hogy vajon a gravimetriás eljárással | 

kapott és hatékony alkaloida gyanánt mért anyagok kifogástalan fizi- I 

ologiai hatással birnak-e, vagy kivonat anyagok szennyezik? E cél

ból az Intézetben kidolgozott biológiai eljárással vizsgáltuk meg 

az esetenként nyert secale alkaloidák hatásértékét. A dolgozat
/•V f II *

TSSEKUTZ-LE TNZ INGER közlésében ”Az anyarozs értékmeghatározása cím 

alatt a Magy.Gyógysz.Tuó.Társ.Ért.1927.évi 2.számában jelent meg. 

Ennek a biológiai eljárásnak alapja az ergotamin-ad- 

renalin antagcnizmus. Ugyanis az adrenalin a vé

konybél peristaltikáját csökkenti, a belet elernyezti; az anyarozs 

alkaloidái pedig az adrenalinnak ezen hatását gátolják. A kivéile 

tét izolált túlélő nyulbélen végzik, melynek 2-3 cm. hosszú darabjai- 

hoz — megfelelő készülékben — bizonyos mennyiségű adrenalint acnak. 

A megfigyelt amplitúdó ennek következtében kisebbedik. Ezután -- ki

mosva a kacsokat -- ismert ergotamint illetőleg vizsgálandó secale | 

alkaloidát adnak hozzá és miután ez kifejtette hatását, az adrenalin • 

nak előbbi mennyiségét adagolják a kacsokat tartalmazó 37 C -os Tyro- ■

de oldathoz. Ekkor azonban az amplitúdó kisebbedése nem fog olyan mer
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tékben bekövetkezni, mint a tájékoztató kísérletnél. A két adrena

lin hatás különbsége a kiszámítás kiinduló pontja. Ha az első ada

golásnál az amplitúdó csökkenés a m/m, a másodiknál b m/m, akkor a 

%-os kiszámítás képlet. LOP x/a ' . Az Így nyert %-os gátlás

megmutatja, hogy bizonyos.mennyiségű adrenalin mellett mennyi ergo- 

tamin illetve az ismeretlen secale alkaloida hány cc.-e okoz 100 %-

OS gátlást. Ebből könnyen kiszámítható ismeretlen oldatunk hatásér

téke.-«
Alkaloidáinak 100 ?ó-os 
gátlást okozé mennyis 

0.128 mgi,
 — őM — 

0.067 --------
~150 
0.112 "
Ö.15 " __ ___

A dróg 
száma

Ergotamin 100 $-os 
gátlást okozó meny.

0.105 mgr.
0.094

Az adagolt adrena- 
lin menny.mgr.-bán

0,073 ,r 0.0045
0.0034
0.0045
0.0065
0.0065

073 "■
0.106"^
0.109 •;
0.124

oida gátló

■

A gátlás szemléltetésére közlök egy példát is, melynél jól

Gynergen ada-

I



tékben bekövetkezni, mint a tájékoztató kísérletnél. A két adrena

lin hatás különbsége a kiszámítás kiinduló pontja. Ha az első ada

golásnál az amplitúdó csökkenés a m/m, a másodiknál b m/m, akkor a 
%-os kiszámítás képlete --x /a ~ 'ü/.. , Az igy nyert %-os gátlás 

megmutatja, hogy bizonyos-mennyiségű adrenalin mellett mennyi ergo- 

tamin illetve az ismeretlen secale alkaloida hány cc.-e okoz 100 %- 

os gátlást. Ebből könnyen kiszámítható ismeretlen oldatunk hatásér-

téke.?

|A dróg 
száma

jAlkaloidáinak 100 %-os 
gátlást okozé mennyis.

Ergotamin 100 %-os 
gátlást okozó meny.

Az adagolt adrena
lin menny, mgr--hfl--»

1 0.128 mgr. 0.105 mgr. ~O.ŐO42--------
2 "O 0.094 0.0044
3 0.Ö68 0.073 “0.0045 ‘
5 0.067 0.073 " ’ 0.0034 ----
6 0.150 0.106 0.Ó045
7 0.112 11 0.109 r“ 0.0065
fi ~Ö7T5 0.124 """ 0.0065

A gátlás szemléltetésére közlök egy példát is, melynél jól 

látható az adrenalin okozta amplitúdó kisebbedés /A/, a Gynergen ada

golása utáni változás /B/, valamint a vizsgálandó alkaloida gátló 

értéke is/C/.-
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Tekintve,hogy egyenlő mennyiségek egyenlő hatáserősségre val

lanak, megállapítható,hegy a Wessel eljárással izolált alkaloidáim 

elhanyagolható szennyezéseket tartalmaztak és hatékonya^voltak.-

A továbbiakban néhány meghatározással akarom szemléltetni a 

gyógyáfz&t szempontjából olyan fontos anyarozs-megőrzés célszerűsé

gét és az eltartás ideje alatt bekövetkezett savszám növekedését, va | 

lamaint az alkaloida tartalom közötti viszony összefüggését. Nem ele- I 

gendő betartani a gyógyszerkönyvnk azon rendelkezését, hogy az anya-c I 

rozs évenként megújítandó és beszerzéskor annak értéke a savszámtit- 

rálással meghatározandó, hanem az eltartásra vonatkozó szabályait is 

pontosan be kell tartani.

A savszám növekedését és az alkaloida tartalom csökkenését 

nehány rendelkezésemre álló anyarozs mintán határoztam meg. Ezeket 

különféle módon tartottam el, hogy a megőrzés módjai között is fel 

tudjam tüntetni a különbségeket. Egyazon drogot, melynek ismertem 

savszámát és alkaloida tartalmát is, elraktároztam 1./ poritva és 

petrolaetherrel zsírtalanítva, 2./ egészben állványüvegben, 3./ 

poritva zsírosán sötét helyen légmentesen elzárva, 4./ poritva zsi- 

rosan, szabad levegőn /amint azt helytelenül a rendelkezések elle

nére gyógyszertárakban hosszabb-rövidebb ideig tartják is/.-

A zsiros drog nagyobb alkaloida vesztességének magyarázatát 

az adja, hogy a zsiros olaj, mely petrolaetherrel kivonható és 

amely egy barnás szinü nagyon kicsit fluoreszkáló avas illatú olaj, 
aránylag nagy mennyiségű telítetlen vegyületet tartalmaz. Összetéte-il 

le FIERO szerint: 3 % myr istinsavas, 25 % palmitinsavas, 2.1 % ste- 

arinsavas, 20.9 % olaj savas, 3o.8 ricinclsavas, 13 % linolsavas és '1
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kis mennyiségű linoleinsavas esten. Ezek közül az olajsav egy, li- 
í! 

nolsav kettő, a linoleinsav négy kettőskötést tartalmaz vegyi szerke

zetében, miáltal a levegő oxigénjét vagy ozonizált oxigénjét könnyen 

megköti. Az oxigénnel szemben a secale alkaloidák rendkivül érzéke

nyek, elbomlanak. Ha a drog poritva van, a levegővel való érintkezé 

si felület nagyobb és a fennti hatás annál nagyobb mértékben követ 

kezhetik be. A megfigyeléseknek kitett mintákat 3 hónapi megőrzés 

után vizsgáltam meg és a következő eredményeket kaptam;

: I

dróg szá- 
és eltar 

si módja.
Sav
szám

Gravi
metria

Nephe- 
lomet.

----Ко íorimeterrel Eredeti

*

Ergo
tamin

1 Sensi
bamin

. Ergo
toxin

Ergota 
minin

-Közép- 
érték

sav
sz.

alkal
grav

№ 2.
irtaién en 0.068 0.069 0.110 0.062 0.058 0.059 ' 0.072 2 0.075
észben 
rtott 2.2 0.066 0.070 0.089 0.050 0.043 0.054 0.059
zárt zsi- 
s por 4 0.059 0.053
iros por
abadon

6.3
0.053 0.052

0.063“
0.095

Ö.024
0.058

0.039
0.052

0.070
0.057 0.057 1

№ 11. 
irtálan 0.051 0.051 0.089. •0.050 0.043 0.054 0.059 1.4 0.052
észben 
rtott 1.8 0.051 0.051 0.105 0.063 0.057 0.063 0.072
zárt zsi- 
s por 2.2 0.050 0.054 0.095 0.058 0.052 0.057 0.065
iros por 
abadon 2.8 0.048 0.049 0.086 0.052 0.047 , 0.051 | 0.059

A közölt táblázatban foglalt meghatározási eredményeim is ar

ra engednek következtetni, hogy legkevésbbé változik az anyarozs ha. 

tásértéke, ha azt zsirtalan állapotban őriztük, bár a megörlés és 

kivonás ideje alatt itt is számolnunk kell alkaloida vesztességgel. 

A 3. és 4. pont szerinti helytelen megőrzési mód — a már említett 

okok folytán — szembetűnő csökkenést eredményez.

A középértékeket véve a zsirtalanul 

réssel 5.3 %, nephelometerrel pedig 9.3 % 

egészben tartott drog már 7.7 % illetőleg

Imegőrzött drognál sulymé- 

csökkenést találtam. Az 

7.2 % csökkenést mutatott,
1



mig a megőrőlt, napfényen és levegőn tartott, gyakran felkevert min

tám 18.7 ^-al, nephelometerben értékelve pedig 9.9 %-al adott kisebb 

eredményt. A poritott anyarozs sötét helyen jól elzárva is lényegesen 

változott, amennyiben alkaloida tart-;Írna 12.3, illetőleg 16 %-al csők♦
kent.-

A kísérleti célból megőrzött minták savszám vátlozésainak kö

zépértékét véve láthatjuk, hogy egészbeq(tartvu már rövid idő alatt 

is 20 %-ot emelkedett, poritott és légmentesen elzárt drognál 80 %- 

al volt magasabb az eredeti savszámnál, a szabad levegőn tartott zsí

ros anyarozs por egyik mintámnál kétszeresére a másiknál több 

háromszorosára emelkedett. Tehát az alkaloidák csökkenése nem
mint

tart
lépést a savszám rohamos emelkedésével.-

* * # X

a kAz anyarozs leghasználatosabb gyógyszertári formájának, 

vonatnak therapeutikus hatása tudvalevő]jg a specifikus és 

nemjspecifikus /amin származékok/ hatásából tevődik össze. A külön

böző gyógyszerkönyvek a drog hatóanyagainak lehetőleg változatlan 

kivonása céljából különböző módszereket és különböző kivonó anyago

kat írnak elő:

i

Pharmakopea A folyékony kivonat Megjegyzésekkivonószere módszere

H.TV.
Aq.c inn amomi »glycerin

20 %-os alkohollal perkolálással

Austr.VITT.
Aq. dest. alkohol és 

glycerin n
Germ. VT. Aq. dest. alkohol és 

•sósav _ n

Ttal.TTT.
Aq. dest. alkohol és 

glycerin macerálással
Zsirtalan dróg 
ból készítteti

Gall.
Aa.laurocerasi,Aq. 
dest.alkohol és 

acid.tartaric.
perkolálással Salicylsavval 

konzerváltat in

U.S.A.
Alkohol, acid.acet.

dilut _ ii

I



Amint a táblázatból látható közömbös vagy megsavanyitott ol

dattal /bórkősav, sósav, ecetsav/ végzendő a kivonás legtöbbször 

zsíros drogból, perkolálással.-

Vizsgála okát végeztem azon célból, hogy az anyarozs érzékeny 

alkaloidáit a TV. kiadású magyar gyógyszerkönyvi módszerrel, zsíros 

drogból előállított folyékcnykivonat milyen mennyiségben tartalmazza 
közvetlen a ki vonásjután. E-vógből ismert alkaloida tartalmú minták

ból -- a rendelkezések pontos betartásával — kivonatokat készíttet

tem a következő módon: a zsíros, porított, negyedik szitán átszitált 

drogot glycerin és aq.cimiamomi spir. elegyével átnedvesitettem és 

2 órai állás után felerészt mosott kvarchomokkal dörzsöltem össze, 

majd perkolátorba helyeztem. A szeszes-vizes kivonószert a porkoláció 

szabályai értelmében 48 óra múlva engedtem le, a dróg 85 súly $-ának 

megfelelő perkolátumot külön tettem, a későbbi részletet pedig 80-90 
C°-os vízfürdőn 15 súly %-ra pároltadé és egyesittettem. Elépítés 

után az egyesített kivonatokat papirfilteren szűrtem.-

Az így előállított folyékony anyarozs kivonat alkaloida tartal

mát nephelometerrel határoztam meg a következő képen: 1 gr.folyékony 

kivonatot /- 1 gr. dróggal/ 5 cc. destillált vízzel hígítottam 1/2 cc 

MgO suspensióval meglugositottam és rázótölcsérben háromszor 10-10 

cc.setherrel kiráztam. Az egyesített aetheres rázadékokat 0.5 %-os 

bókősavas oldat 3 x 10-10 cc.-ével ráztam ki, enyhe hőnél az aethert 

elűztem a rázadéxból és Mayer reagens hozzáadása ut&n 50 cc.-re egé

szítettem ki. Ezzel ez eljárással a kivonatok alkaolida tartalma 

quantitative oldatba jut, melyeknek összehasonlítását és kiszámitá- 

sát a dróg értékmeghatározásán! ismertetett módon végeztem. Megvizs

gáltam az 1,2,5,7,8,11 számú minták folyékony kivonatát és a követ

kező eredményeket találtam:



A dróg 
száma

A dróg alkaloida 
tartalma

A folyékony kivonat 
tartalma Megjegyzések

1 0.11 % 0.0142 %
2 0.078 Alig észrevehető zavros.
5 0.087 % 0.0123 %
7 0.0503 % 0.0084 %
8 C.049 % — Nem volt zavaroscdás

11 0.054 $” Alig észrevehető zavaros

k táblázatban feltüntetett eredményei; igazolják, hogy a készité 

tér ideje alatt a dróg szabad znrsavai a levegő és a bepárologtatás 

hőfoka mennyire elbontják az anyarozs alkaloidáit. így az 1. számit 

minta 0.11 ^-os alkaloida tartalma csaknem 1/10-ére csökkent: 0.014X 

A 2. számú dróg 0.078 % alkaloidatartalma pedig majdnem egészen meg

semmisült úgy, hogy a Mayer reagens hozzáadására alig észrevehető 

zavarosodást kaptam, amely még nephelometerben sem volt értékelhető, 

íz 5. számú minta 0.0878 %-ot tartalmazó ugyancsak értékes dróg fo

lyékony kivonata 0.0123 % alkaloida.tartalmat mutatott. A 8. számú 

mintának folyékonykivonatában alkaloidák jelenlétét Mayer reagens

sel sem tudtam kimutatni.-

Tökéletes kivonó módszer ezidőszerint még nem áll rendelkezé

sünkre, bár az irodalom felemiit olyan zártrendszerű készüléket, 

melyben a levegő kizárása mellett COg-os közegben végzik a kivonást,, 

Valószinü azonban,hogy a keletkezett séénsav is károsan befolyásolja 

az alkaloida tartalmat.-

Amint már megjegyeztem, a megengedett savszámot meghaladó 

dróg is lehet még kivánt mértékben hetékony, de folyékonykivonata 

már lényegesen kevesebb alkaloidát tartalmaz, tehát biológiai hatá

sa inkább a nem specifikus hatóanyagoknak tudható be. Ez a konklu- 

zióm ellentmond LIPTÁK tanulmányának azon következtetésével, hogy 

’’minél nagyobb az anyarozs savszá

ma anál kisebb a dróg hatása", ugyanis
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amint a dolgozat közli — a szerző az ismert savszámu anyarozs 

minták magyar gyógyszerkönyvi előírás szerint készült kivonatainak 

pharmakologiai hatását vizsgáltatta és eltekintett attól, hogy a dróg 

hatékony alkaloidáit izolálja valamelyik megfelelő ismert eljárással 

és azokat értékelje. A készült extractumokkal Fritz G. állatkísér

leteket végzett és azoknak hatástani értékét histaminban fejezte ki. 

Ezeknél az eredményeknél levonható következtetéseknél a szerző nem 

vette tekintetbe azt a körülményt,hogy a kivonás és bepárolás ideje 

alatt a drog hatékony alkaloidái elbomolhattak, tehát eredményeiben 

nem kaphatta az anyarozs ereóeti, valóságos hatásértékét, - Állí

tása vonatkozhatik a magas savszámu drogok foly-konykivonataira, de 

nem következtetik belőle az, hogy a kettőnél magasabb savszámu seca- 

le cornutum gyógy® lra nem használható.-

Néhányismert mintából a zsíros olaj eltávolítás« után is készí

tettem folyékony kivonatot, hogy következtetést tudjak vonni a zsir- 

savak okozta alkaloida veszteségről. A kivonó eljárást.valamint a 

meghatározást is változatlanul a fennt ismertetett módon végeztem. 

Összehasonlítva ezeket az eredményeket a zsíros anyarozsból készült 

kivonatok értékeivel azt tapasztalhatjuk, hogv az előzetes zsirtala- 

nitás lényeges változást nem okoz, bár a kapott eredmények valamivel 

magasabbak. Tgy az 1. számú minta 0.0142 % helyett 0.0168 *-ot mutató 

tott, a 2. számú minta nem mérhető zavarosodása most már 0.0105 al

kaloida tartalomra emelkedett. Az 5. számú dróg alkaloida tártaim« 

i változatlanul 0.012 £ volt.-

Ezek a kísérletek alátámasztják azt a feltevést, hogy a seca- 

le cornutum olyan gyakran rendelt kivonatainak therapeutikus hatásá

ban elsősorban a nem alkaloida természetű amin vegyületek — histamin, 

tvramin, p.oxyphenylaethylamin. izoamilamin -- játszanak szerepet
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és ezen a téren lényeges javulást az a rendelkezés sem hozna,ha a gyógy 

szerkönyvek zsírtalanított drogból készíttetnék az extractumokat.

Mindaddig amíg kifogástalan kivonó élj árárt nem ismerünk, be kell 

érjük azzal, hogy az alkaloidáknál sokkal labilisabb extractumck állja

nak az orvos rendelkezésére, vagy,--amint azt az angol és francia gyógy

szerkönyvek már el is rendelték— áttérünk a vegytiszta hatóanyagok tar

tásává és adagolására, melyeknek előállítása az anyarozs hatóanyagainak 

felkutatását és izolálását célzó hosszú és eredményes kísérletek után 

ma már nehézségek nélkül elvégezhető.-
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