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A PRESENÇA DE SANTONINA NO "CAXINGUBA"

(Ficus anthelmintica, Mart.)

Nota Preliminar

por

R.F.A. ALTMAN

I  INTRODUÇÃO

Segundo Alfredo A. da Matta O "c Guaxinguba, Caxin-
guba, Coajinguva, Lombrigueira ou Uapim-Uassu, fornece uma

seiva lactescente, de cheiro sui-generis, côr esbranquiçada, e
sabor pouco acre. O leite compõe-se de água, substancias co-

riaceas, resina molle, caucho, e vários ácidos e saes orgânicos e
inorgânicos (Peckolt). E' um antihelmíntico, dando bons re

sultados na ankylostomíase. Use 3 a 6 dias séguidos em dose

de 8 a 30 gramas, conforme a idade, e sempre pela manhã em
jejum com o mel de abelhas ou o leite condensado. Purgativo
drástico em dose maior".

Paul Le Cointe mencionou no seu livro-) que: "A amên
doa do caxinguba passa ligeiramente por afrodisíaco e por ati
var a memória. O látex (leite) é antihelmíntico enérgico
(Anquilostomíase), mas deve ser empregado com cuidado por
que pode tornar-se drástico e mesmo cáustico. O princípio
activo parece ser um alcalóide (a "caxinguvina da Sra. Clara

Martins").

(*) Publicação N.o VIII do autor na série "Estudo químico
de plantas amazônicas" (Cf. Boi. Téc. Inst. Agron. Norte N.® 31,
pág. 3 - 111 (1956). N. B. O presente trabalho foi iniciado no Ins
tituto Agronômico do Norte em Belém (Pará).



^ 4 ̂

Na sua tese a Sra. Clara Martins deciarou^^): "O leite de

caxinguba é empregado com muito sucesso no tratamento da
ancilostomíase. E' um antihelmíntico enérgico, mas que deve
ser empregado com precaução porque é diástico e corrosivo,

já se tendo verificado, mesmo, acidentes mortais, pelo seu uso
imoderado".

A Sra. Martins separou do látex (ver capítulo 11) um
produto amorfo de côr amarelada, e de sabor extremamente
amargo. Ela observou: "Sob a ação do calor, enegrece e vola-
tiliza-se sem fundir a uma temperatura aproximadamente 150
- 155°C., desprendendo um cheiro muito ativo". Depois de uma
descrição de algumas reações de côr e de precipitação, a autora
concluiu ter encontrado um alcalóide que, porém, não foi iden
tificado.

Como se vê, a literatura menciona sòmente o látex do

caxinguba como anti-helmíntico. Fomos informados, porém,
que o povo amazônico usa também com sucesso o chá das

fôlhas como vermífugo. Será, portanto, interessante não li
mitar as nossas pesquisas sòmente ao látex. Por pura coinci
dência chegou às nossas mãos uma amostra de fôlhas antes do
látex, razão porque começamos como a análise das fôlhas.

Duma prova de orientação confirmou-se a ausência de al
calóides e a presença de santonina nas fôlhas do caxinguba.

A santonina, Cj.-, His O^, é uma lactona da fórmula se
guinte: ■')

santonina

(álcali)

(ácido)

ácido santônico

Sob a ação de álcalis, a santonina transforma-se em sais
do ácido santônico (santoninatos) que, por tratamento com
ácidos, reformam a santonina. Esta lactona é o princípio ativo



■dos botões de flôres ainda verdes de Arterríisia cina Berg.,
planta que cresce quase exclusivamente no Turquestão russo
e chinês e no Sul do Ural da Rússia. Já nos tempos antigos
(Dioscoridos, Plinius), os ditos botões, conhecidos como "se
mentes de vermes", foram apreciados como anti-helmínticos.

A santonina cristaliza em tábuas ou prismas rômbicos inco-
lores, mostrando birrefrigência forte. P.F. = 170 - 173°; [a]D
em clorofórmio = - 17P,37. E' muito pouco solúvel em água
(1:5000), melhor solúvel em álcool (90%: 1:44), ou em éter
(1:125), mas o solvente indicado é o clorofórmio (1: 4,3).
Torna-se amarela na luz.

Prepara-se a santonina partindo do material vegetal se
gundo vários métodos, mas todos êles são baseados na forma
ção de santoninatos. ̂ )

II. ANÁLISE DE FÔLHAS

Na primeira tentativa, tratamos no banho-maria lOOg de
fôlhas sêcas e pulverizadas com uma suspensão de 20g dsi
Ca(OH)- em 500ml de água durante 6 horas. A mistura é,
de vez em quando, bem agitada. Passar num pano e lavar o

\ precipitado com 200ml de água quente. Concentrar os filtra
dos combinados no banho-maria até um volume de lOOml, que
é filtrado no Buchner, com vácuo. Acidificar com ácido clorí
drico até reação ácida ao congo. Evaporar esta mistura até
xarope espesso, misturar com sulfato de cálcio ou outra substân
cia inerte, a fim de obter u'a massa granulada. Secar no desse-
cador de vácuo e extrair no Soxhlet com clorofórmio durante
pelo menos 18 horas. Evaporar o clorofórmio e pesar.

Obtivemos, assim, uma 'Tesina" de aparência escura com
um rendimento de 0,543%, em média, das fôlhas sêcas. Esta
resina foi submetida a uma sublimação fracionada resultando,
sucessivamente, as seguintes frações: *

(■*) Agradecemos sinceramente aos Srs. Otto Penner ê L. P. Sal
gado, fotógrafos respectivamente do Instituto Agronômico do Norte em
Belém e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia em Manaus,
pelas microfotografias aqui apresentadas.
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1. microcristais de forma irregular (fig. 1), mostrando birre-

fringência (fig. 2);

2. cristais irregulares ou prismas retangulares, às vêzes gru

pados em formas de T, V, F, etc (fig. 3);

3. prismas, tábuas ou chapas rombóicas, (fig. 4), fortemente

birefringentes na luz polarizada (fig. 5).

As figuras 6, 7, e 8 representam microfotografias de duas
partes de uma preparação obtida por sublimação da santonina
pura. Figuras 6 e 7 são tiradas da mesma parte do sublimado-
respectivamente, sem e com luz polarizada. Observam-se na

fig. 6, além das chapas retangulares e dos micro-cristais gru

pados em rosetas, várias gotas da santonina líquida ainda não

cristalizada. Estas gotas, é claro, não aparecem mais na luz
polarizada (fig. 7). As chapas ou tábuas das figuras 6 e 7 são

idênticas às das figuras 4 e 5. Observa-se também uma seme

lhança notável entre os cristais da fig. 3 e os da fig. 8.

Obtivemos assim uma forte indicação da presença da san

tonina nas folhas do caxinguba. Porém, o método acima descrito
para a separação da santonina não satisfaz completamente. A

evaporação da solução acidificada com HCl poderia provocar
uma transformação de santonina em outros produtos, tais como

desmotroposantonina, dihidrodimetilnaftol, etc. . Além disso,
o clorofórmio extrai outros produtos que dificilmente se dei
xam separar do produto procurado. Por estas razões, procu

ramos separar a santonina dum modo mais eficiente, já co

nhecido na literatura °) ;

Misturar lOOg do material vegetal fresco e triturado com
200g de álcool a 90%, 200g de água e 3üg de cal extinta. Di
gerir a 50 - 60°C, durante duas horas e distilar em seguida a

maior parte do álcool. Filtrar o resíduo, lavar o precipitado
com água quente e concentrar o filtrado (que contém o san-



toninato de cálcio) até um volume de 50 a lOOmI. Acidificar

com ácido acético e filtrar o precipitado depois de 24 horas.
Lavar com água.

Figura n.'^ 3 Figura n." 1

i

Figura n.° 5 Figura n.o 6



Figura n.o 7 Figura n.'^ 8

Obteve-se_, assim, das íôlhas frescas, um rendimento de
0.25.a 0,30/^ calculado sobre o pêso do material sêco. Obtive-

mos dos galhos verdes um rendimento de + 0,5'/.

A substância separada é um sólido de côr branco-cinza.
Por recristalização no álcool a 50'/í, separou-se uma substância

cristalina (chapas birrefrigerantes) comP.F. = 170". Êste ponto
de fusão não se alterou, quando a substância foi misturada com
santonina pura.

Foi confirmada esta identificação da santonina extraída
do caxinguba pelas reações positivas seguintes "'c):

1. Adicionando uma solução de uma gota de cloreto férrico
em Iml de água à u'a mistura de lOmg da substância em
estudo em Iml de ácido sulfúrico concentrado deu, após

aquecimento, uma coloração violeta escuro.

2. Uma solução alcoólica da substância deu uma coloração

vermelha quando aquecida com um pedacinho de hidró
xido de sódio.

3. Algumas gotas de uma solução alcoólica da substância

aquecida no banho-maria com u'a mistura de algumas gotas

de furfurol em álcool (2'/) e 2ml de ácido sulfúrico con

centrado provocam uma coloração vermelha que se tornou

em violeta e azul.
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4. Por aquecimento de u'a mistura da substância com pó de
cianeto de potássio forma-se uma massa fundida verme
lha. A solução aquosa desta massa deu uma fluorescência
verde forte,

5. Os cristais obtidos por sublimação, quando misturados na
lâmina com uma gôta de cal, deram, após secagem, agu
lhas longas grupadas em "vassouras" de santoninato de
cálcio. Êstes cristais são solúveis em água em contradição
com os cristais que não reagiram com a cal.

6. O sublimado tratado com uma gotinha de ácido clorídrico
diluído e depois com uma quantidade de uma solução de
iodo em iodeto de potássio deu, após aquecimento e fricção,
cristais mostrando dicroísmo de vermelho até incolor.

IIL ANÁLISE DO LÁTEX

O látex de caxinguba é unoa emulsão muito estável de côr
branco-roseada com um perfume fraco e agradável. O pH =
5,3. Contém em, média ± 287^. de substâncias sólidas ("T.S.").

Antes de tudo, apreciaremos o trabalho da Sra. Clara
Martins, que separou o "princípio ativo" da maneira seguinte^^):

"O leite é tratado pelo álcool a frio: nestas condições, êle
se separa em duas camadas: uma parte líquida, amarela, sobre-
nadante, que encerra o princípio ativo, e uma parte sólida, que
se deposita, e que é constituída por uma resina mole, branca,
cuja proporção no leite é aproximadamente de 18%.

*'Após algumas horas de repouso, filtra-se para separar a
resina depositada, a qual é, novamente, retomada pelo álcool,
a fim de retirar daí, os últimos traços de alcalóide.

"Submete-se à distilação o líquido alcoólico e, uma vez
separada a maior parte do álcool, termina-se a evaporação no
vácuo. Tem-se, assim, um resíduo sólido, semelhante a uma
areia, de côr amarelo-pardacenta, cheiro muito ativo, mas não

desagradável, e completamente solúvel n'água, com abundante
produção de espuma.

"Sòbre essa solução aquosa, suficientemente concentrada
no banho-mar:a à tem.peratura pouco elevada, faz-se anr al-
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gumas gotas d'uma lixívia de soda, até reação, alcalina: forma-
se, imediatamente um voluminoso precipitado branco-amfare-
lado que, depois de convenientemente lavado com água, é esgo
tado pelo álcool, no banho-maria. O princípio dissolve-se, o
que não acontece com as matérias estranhas que o acompa
nhavam. A solução alcoólica assim obtida é evaporada no
vácuo, sôbre ácido sulfúrico.

"E' muito difícil obter cristalização. O produto apresen
ta-se sob a forma de um pó amorfo, amarelo-claro, muito leve,
de sabor extremamente amargo".

Êste método de análise pode ser resumido pelo esquema A:

ESQUEMA A:

Látex
tratar com álcool,
deixar depositar,

decantar

depositado
filtrar, lavar com

álcool

resíduo filtrado solução alcoólica
(-1- 18% do látex)

Combinar
evaporar o álcool

Resíduo sólido
Dissolver em água, i) adi
cionar Na OH até reação
alcalina. Filtrar.

Precipitado Piltradoid)
•Extrair com álcool ii). (eliminar)

V

Extrato alcoólico evapo-
iv

rar no vácuo. Alcalóide
(rendimento: 0,22%)
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o alcalóide separado não dissolve em água, mas sim nos
solventes orgânicos. A autora observou que "o princípio ativo

t  não é susceptível de cristalizar em solução alcoólica". Na ace-
T  tona, ela adquiriu ''pequeníssimos prismas, de côr branco-ama-
I  relada, de forma muito irregulcires, que se colocam uns aos

outros".

Executou a Sra. Martins algumas reações de côr, isto é,
ácido sulfúrico concentrado, que produziu "uma coloração
parda, passando depois ao violáceo e, finalmente, ao vermelho-
vinho" e ácido nítrico concentrado produzindo "uma bela colo
ração vermelho-cereja".

Repetindo a pesquisa da Sra. Martins, observamos o se
guinte (cf. esquema A):

i) o resíduo obtido após a evaporação do álcool não se dis
solve pela maior parte em água. Trituramos, por isto, o
resíduo no gral com. água e alcalinizamos após filtração,
o filtrado-c.om NaOH. A parte não solúvel em água dis-
solveu-se quase completamente em ácido diluído. Esta so
lução ácida foi também alcalinizada e os dois precipitados

\  obtidos foram combinados e considerados como idênticos.
' E' possível que a Sra. Martins' tratasse o látex com álcool

comercial, não purificado, produto que, como se sabe, con
tém sempre um pouco de ácido acético.

ii) O precipitado obtido após tratamento com NaOH não se
dissolve completamente no álcool, mesmo quente. Filtra
mos a parte insolúvel e aproveitamos sòmente o filtrado
para a separação do alcalóide.

^  iii) Por acidificação do filtrado com ácido acético não se forma
j  um precipitado, provando a ausência de santonina nessa

fração do látex.

iv) Não podíamos confirmar o sabor amargo da substância se
parada, que ainda purificamos por dissolução em ácido
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diluído, ré-precipitação com amônia cm excesso e extração^
enérgica com éter no funil, de decantação. Obtivemos
assim, partindo de lOOml do látex, somente lOmg de uma
substância cristalizada (prismas) e incolor, porém nãa
amarga,

ESQUEMA B:

Látex (100 ml)
tratar com 500 ml de álcool;
ferver ao reflux durante 1
hora. filtrar quente e lavar
ccm 100 ml de álcool quente.

Precipitado
secar e pesar

(rend.: 18,67%). Ex
trair no Soxhlet com
acetona.

Filtrado
evaporar maior parte
do álcool, adicionar
água, extrair com
éter no funil.

Resíduo Extrato acetônico;
depois de resfriar
separou-se uma

substância crista
lina.

Filtrar

Filtrado
evaporar

até pêso
constante

1.48g

Precioitado
P. F."= 73

74°C.

(8.30 g)

Combinar:

Camada
aquosa

evaporar
até pêso
constante.

Rendimento:

Fração I

8.53%

Fração II

9.78%

Fração III Fração IV Fração V

2.08% 0.36% 5.82%

Idem em % das
substâncias só
lidas (T. &.>

32.85 37.67
7.73 1.33 21.8a

[
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i

No esquema de análise desenvolvida pela Sra. Martins a
santonina, se estiver presente no látex, deve achar-se no depó
sito do látex obtido após o tratamento do látex com álcool
frio. Por certo a santonina é pouco solúvel em álcool diluído
frio. Consideramos aconselhável analisar o látex segundo um
método aprovado para as seivas vegetais semelhantes, descrito
por Altman "). (Ver esquema B).

Presentemente nos interessamos somente nas frações que

podem conter a santonina e o alcalóide, isto é. Fração III. E*
possível que a Fração II ainda contenha santonina.

ESQUEMA C:

Fração III (2,08g)
Redissolver em éter. Tratar
com ácido sulfúrico diluído

no funil de separação

I

Camada etérica
tratar com NaOH 0,1 N

Camada aquosa ácida
alcalinizar com amô-
nia, extrair com éter.

1

Camada

etérica eva
porar, pesar

1

Camada aquosa
alcalina

acidificar,
filtrar

I

Camada etérica
evaporar, pesar

Camada

aquosa

(eliminar)

Precipitado Filtrado
secar, pesar (eliminar)

Fração Illa Fração Illb

(glicerldeos, fos-
folipídeos, este-

róis, etc)

(santonina
e ácidos)

l

Fração IIIc

(alcalóides)

(2,D6g) (0,006g) (0,013g)



— 14 ̂

Quanto à Fração III, esta foi analizada segundo o esquema
C, resultando na separação de mais ou menos 13mg de alca
lóides cristalizáveis e 6mg de santonina. A quantidade do úl
timo produto é muito pequena, devido talvez à extração al
coólica insuficiente das substâncias sólidas do látex. Por isto.
tratamos ainda a Fração II com NaOH diluído, a fim de extrair,
na forma de santoninato de sódio, as últimas quantidades dessa
lactona. Rendimento: 60mg% do látex.

Quanto aos alcalóides separados, confirmamos que êstes,
em solução de HCl diluído, precipitam com todos os reagentes
de precipitação (ácido fosfotungstico, ácido pícrico, reagentes
de Dragendorff e Bouchardat, cloreto de mercúrio, ácido tâ-
nico, etc.).

Com ácido sulfúrico concentrado, e os reagentes de Erd-
mann (H2 SO^ -h HNO-0 e de Marquis (H2 SO^ -h formaldeído)
não se produziu coloração nenhuma. Esta observação está em

contradição com a da Sra. Martins, provàvelmente porque esta
autora aplicou o alcalóide no.estado amorfo.não purificado.

Com os reagentes de micro-cristalização (cf. Amelink"^)
observamos o seguinte:

-h HCl : agulhas ou prismas romboédricos, in-
colores e birrefringentes;

-h PtCU : prismas incolores e birrefringentes;

muitas vêzes grupados em estréias;

AuCla : prismas, quadrados ou losangos incolo
res não birrefringentes. Em solução

neutra obtém-se prismas hexagonais;

-f HgCL prismas incolores em solução neutra e

após fricção;

-f K4Fe(CN),i : quadrados e retângulos incolores, às
vézes visíveis como cubos ou paralele-
pípedos retos:
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+ K3Fe(CN)o : losanjos e paralelogramos com birre-
fringência forte;

+ Dragendorff : pequenos cristais retangulares ou hexa-
gonais, às vêzes r.osetas de prismas.

Estas observações indicam fortemente a presença de pseudo-
peletierina na fração III C, Êste alcalóide, que tem a fórmula
estrutural abaixo, é uma base forte e volátil. E' miscível com
álcool e clorofórmio e dissolve-se bem em água (:2,5*) e em
éter (1:10). P.F. = 54°C.

H2C —CH —CHo Pseudopeletierina foi reconhecida
I  I I como um vermífugo apreciável há

HC NCH C =0 tempo»),
I I I

HoC —CH —CHo

A santonina separada (Fração Illb) é uma substância só
lida, branca com P.F. = 160°C, dando por micro-sublimação

os cristais idênticos aos das figuras 4, 5, 6 e 7.

Pretendemos em outra ocasião ̂ fazer, uma comunicação

sôbre a análise detalhada das cinco frações principais separadas

í^o látex de caxinguba.
'\

IV. RESUMO

Aqui na Amazônia o "caxinguba" (Ficus antihélmintica,
Mart) é conhecido como anti-helmíntico apreciável. Na lite

ratura ^ -, •^) refere-se somente ao látex dessa árvore mas o
povo usa também as fòlhas como vermífugo.

Conseguimos separar e identificar a santonina das folhas
e dos galhos verdes em quantidade de mais ou menos 0,25 e
0,5% do material sêco, respectivamente. Não conseguimos in
dicar a presença de alcalóides nas folhas, nem tão-pouco nos
galhos.

*) Esta solubilidade é, provàvelmente, responsável pelo rendi
mento baixo do alcalóide extraído com éter.
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Quanto ao látex, repetimos o trabalho da Sra. Clara Mar-
tins-') e confirmamos a presença de um alcalóide (10 mg%),
que obtivemos no estado cristalino. Porém o método aplicado
por essa autora não possibilita a separação da santonina
nas frações investigadas, pela simiples razão que santonina
pouco se dissolve em álcool diluído frio (ver esquema A) .
Por essas razões, aplicamos o método aplicado por Altman®)
ao látex de Hevea Brasiliensis (ver esquema B). Além do
alcalóide (13 mg%), separamos uma pequena quantidade, isto
é, 6 mg% sôbre o látex ou + 23 mg% sôbre as substâncias

sólidas totais (T.S.) do látex, quantidade muito menos que a
quantidade separada das folhas ou dos galhos. Por essa razão

tratamos ainda a parte não solúvel em álcool diluído quente,
mas solúvel em acetona, com hidróxido de sódio. Separou-se
a santonina na forma de santoninato de sódio que por acidifi-
cação com ácido acético deu um rendimento de -I- 60 mg%^
do látex,

O alcalóide podia ser identificado microquimicamente")
como pseudopeletierina, identificação que deve ser confirmada
por outros métodos.

Y. SUMMARY

Here in Amazônia, the látex and leaves of the "caxinguba"
(Ficus antihelmintica, Mart.) are used successfully as a ver-
micide. In the literature, however, reference is only made
to the activity of the látex \ •^). According to Mrs. Clara
Martins, the active component is an alkaloid .

The author succeeded in separating the lactone santonine
from leaves and green twigs in quantities of respectively
about 0,25 and 0,5% calculated on the dry substance. No al
kaloid could be detected, neither in the leaves, nor in the
twigs.

As to the analysis of the látex, in repeating the work of
Mrs. Martins •^), it could be confirmed that this material con-

tains alkaloids, although in a much lower concentration
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(10 mg%) than was indicated by said author (0;227c). The
alkaloid has beén obtained in the crystalline state and could
be identified microchemically") as pseudopelletierine.*) This
identification must be confirmed by other methods. No san-
tonine could be separated from the fractions investigated by
Mrs. Martins for the simple reason that this lactone is only
very slighty solube in cold dilute alcohol and remained in
the unexamined residue (see Scheme A). For these reasons
it was considered advisable to analyse the látex more closely,
what was done by the application of the method specially deve-
loped for plant-latexes by Altman«) (see Scheme B). Besides
of the crystalline alkaloid which could be obtained in a some-

what higher yield (13 mg%), a negligeable quantity of san-
tonine is separated (6 mg%) from the part soluble in hot
dilute alcohol (see Scheme C). The greater part of the san-
tonine present in the látex, has been isolated from Fraction

II in a yield of about 60 mg% of the fresh látex. (See the sche-
mes on the follouing pages).

It is the intention of the author to analyse the other
fractions of the látex more closely'. On this work will be com-
municated later.

■*) The very low yields in which this alkaloid has been obtained
must probably be due to its extreme solubity in water from which it.
has been extracted with ether.
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SCHEME A — (According to Mrs. Clara Martins):

Látex (100 ml)
treat with cold alcohrJ,

leave and decant.

I

Deposit
Filter, wash
with alcohol.

I  1

Resídua Filtrate

I—

Combine

Evaporate alcohol

Alcoholic Solution

1

Solid Resídua:

Dissolve in wateri)
Make alcaline with

NaOH

Filter

Precipitate
Extract with alcohohi)
and evaporate alcoholic
extract in vácuo.

Filtrateiii)

Alkaloids IV)
(yield: 0,22%)

i) The residue here obtained, being for the main part insoluble
in water, is digested in a mortar with water and filtered.

The filtrate i& alcalinized according to the Scheme. The

residue is found almost completely soluble in dilute sulfuric

acid. This solution is also alcalinized and the precipitate for-

med is treated together with the precipitate earlier obtained.

ii) The precipitate did not dissolve in alcohol, even when hot;
the insoluble part was eliminated.

iii) This filtrate on acidification with strong acetic acid did not
produce any precipitate, thus demonstrating the absence
of santonine in the dilute alcohol-soluble fraction of the

látex.
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iv) The The alkaloid here separated was purified by dissolving in
dilute acid, rep^recipitating with amnionia and exhaustive extracting^
with ether which, on evaporation, left 10 mg of a cristalline product
(colorless prisms). The alkaloid has no bitter taste.

SCHEME B

Látex (100 ml)
treat with 500 ml alcohol;
boil under reflux during
1 hour, filter when hot
and wash with hot alcohol

1
Precipitate

Extract in Soxhlet with acetone
Dry and weigh (yield: 18.67 g)

I
Filtrate

Evaporate greater part
of alcohol; add water
and extract exhausti-

vely with ether

|-

Residue Acetone extract;
on cooling a beau-
tiful snov/ white
product separated
which. is filtered.

Crystals Filtrate
evaporate,
weigh

r

Ether layer
evaporate

untll Solids
constaut

weight

Water layer
evaporate

until

constant

weight

Fraction
I

Yield % 8.53

Fraction Fraction Fraction Fraction Fraction
III IV VIla Ilb

1.48 8.30 2.08 0.36 5.82

I.

9.78

In % of
Total
Solids: 32.85 37.67 7-73 1 35 21 89.
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Praction III (2.0?g)
Redissolve in ether, add dilute sulfuric
acid and shake in separating funnel

Ether layer
Add dil. NaOH

separate

Water layer
Alcalinize with ammonia

extract with ether

Ether layer
evaporate

Water layer
acidify, filter

evaporate
Ether layer

Water layar
(eliminate)

Precipitate Filtrate
Dry and weigh, (eliminate)

Yield: Fraction Illa

2,06g

Fraction Illb

0,006g

(glycerides, phos- (santonine and
pholipids, stero- acids)
les. etc.)

Fraction IIIc

0.013g

(alkaloids)
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