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ABSTRACT: In the second half of the twentieth century the use 
of indigenous raw materials for the making of new drugs was a 
priority in the pharmaceutical research of Romania. This paper 
aims to highlight the contribution of the Romanian research‑
ers to obtain pharmaceutical substances used in the making of 
Romanian drugs.
Among the approached topics, in this paper, we describe the 
researches on the chemical composition and the therapeu‑
tic action of some substances isolated from various indigenous 
medicinal plants (Scoparia lurida, Datura stramonium, Datu‑
ra innoxia etc.), to obtain scopolamine. Scopolamine, the active 
principle obtained from Datura innoxia Mill, converted to hydro‑
bro mide, then N‑butyl‑scopolamine bromide. The obtained 
substance was conditioned in different pharmaceutical forms 
(tablets, ampoules, suppositories) as Scobutil, in the drugs fac‑
tory from Bucharest Biofarm.
The results of these researches are recognized by certificates of 
invention that we present you in this paper.
KEYWORDS: drug, researches, synthesis, quality, certificates of 
invention 

Specialiştii din domeniul farmaceutic au fost preocupaţi în mod deosebit 
în cea de‑a doua jumătate a secolului al XX‑lea de reducerea importului 
de medicamente şi de valorificarea substanţelor naturale din ţara noastră. 
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Încă din 1965, în secţia de extracţii vegetale, din Str. Tineretului nr. 2, 
a Fabricii Galenica s‑a studiat şi s‑a înfiinţat o staţie pilot de cercetare pri‑
vind obţinerea de substanţe pure şi semipure din plante medicinale, fie din 
flora spontană, fie de cultură. Colectivul Fabricii Galenica a studiat, con‑
form metodelor internaţionale, conţinutul de alcaloizi cu nucleu tropanic 
din mai multe plante cum ar fi: Scopolia Lurida, Datura Stramonium, Atro‑
pa Beladonna, respectiv, Datura Innoxia Mill (Laur indian). 

Împreună cu agronomii din staţiunea de cercetări a Academiei, au 
studiat introducerea în cultură a Daturei Innoxia Mill, dat fiind că aceasta 
avea un conţinut ridicat în scopolamină. S‑a studiat fiecare organ de plan‑
tă, şi pentru ca produsul şi procedeul să fie cât mai economic s‑a renunţat 
la uscarea plantei mai ales că s‑a constatat că, prin uscare, se pierd alcalo‑
izi în cantitate mare.

Ulterior, s‑a studiat de către dr. ing. agronom, Păun Emil şi ing. agro‑
nom Naum Atanasie, împreună cu colectivul de la Galenica, introducerea 
în cultură a plantei în sudul ţării la distanţă de secţia de extracţie de cir‑
ca 100 – 150 km. Pentru standardizarea plantei s‑a stabilit şi un mecanism 
de recoltare a părţii aeriene a plantei Datura Innoxia Mill (la apariţia pri‑
melor flori şi bobocilor florali, la distanţă de circa 20 – 25 cm. faţă de sol). 
Variantele tehnologice studiate, de izolare a alcaloidului scopolamină, au 
fost numeroase. Se ştie că alcaloidul scopolamină, sub formă de bază este 
foarte labil (instabil), aşa că stabilizarea acestuia se făcea sub formă de 
bromhidrat, sau clorhidrat. 

Sărurile de scopolamină se utilizeau în cantitate foarte mică pentru 
unele forme farmaceutice. De obicei, bromhidratul de scopolamină se uti‑
liza, trecând sarea sub forma de scopolamină bază pură şi la cuaternizarea 
acesteia sub formă de N‑Butyl Scopolamonium, sau Scobutil sau Buscopan. 

Prin culturile de Datura Innoxia Mill s‑a reuşit, în unele veri ca de pe 
o unitate de pământ să se obţină 5 – 6 recolte. Colectivul de cercetători au 
iniţiat utilizarea plantei în stare proaspătă (verde) iar atunci când exista o 
cantitate mare de plantă, pe timp de iarnă să se utilizeze, fie plantă usca‑
tă, fie conservată sau însilozată, sau congelată, etc.

În 1969 (Noiembrie), Fabrica Biofarm s‑a unit cu Fabrica Galenica, 
Secţia de extracţie devenid Secţia I de Extracţie Vegetale‑Galenica a Fabri‑
cii Biofarm. 

Cecetările efectuate între anii 1966 – 1970, s‑au concretizat prin Bre‑
vetul de invenţie 68.844 din anul 1971 pe care în prezentăm în Fig. nr. 1.
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Pentru a stabilii calitatea superioară a bromhidratului de scopolami‑
nă s‑a studiat încadrarea acestuia în parametrii calitativi ai Farmacopeei II 
Europeană și a celorlate Farmacopeii din lume. Prezentăm și articolul refe‑
ritor la acest lucru publicat în Revista de Chimie (Fig. nr. 2). 

În acelaşi timp s‑a studiat şi sinteza sau mai bine zis cuaternizarea 
scopolaminei sub formă de buscopan sau scobutil. 

Colectivul a prezentat acest lucru într‑un alt articol, publicat tot în 
Revista de Chimie (Fig. nr. 3). Între timp, pe instalaţia pilot s‑a trecut la 
producţia curentă de obţinerea substanţei scobutil sau buscopan. 

La Congresul al III‑lea de Farmacie, ca şi la săptămâna Balcanică 
ediţia XI din septembrie (17 – 22 septembrie 1972), am prezentat lucrarea: 
„Contribuţii privind utilizarea Buscopanului‑Scobutil sub diverse forme farma‑
cutice“ (Fig. nr. 4).

Unii birocraţi au susţinut că nu este necesar ca pilotul din secţia de 
extracţie vegetală a fabricii respective să producă altceva decât numai „Sco‑
polamină“ fiindcă, aşa au denumit în diverse documente instalaţia pilot. 

Cunoscând efectele drastice ale Scopolaminei, am arătat că ţara noas‑
tră nu are nevoie de Scopolamină sub formă de sare, fiindcă noi... „luptăm 
pentru pace“, ori Scoplamina sare era utilizată mai ales pe timp de război 
sub formă de fiole sau tablete. 

   
Fig. nr. 1 – Certificatul de Inventator 

nr. 64.869/1971

Fig. nr. 2 – Calitatea bromhidatului de 
scopolamină obţinut în industria de  

medicamente din România, articol publi‑
cat în Revista de Chimie ( facsimil)
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Astfel că, în iulie 1972, am brevetat, cu nr. 60.501 o metodă în care arătam 
că se putea trece de planta verde direct la scobutil (Fig. nr. 5).

           
Fig. nr. 6 – Certificatul de Inventator 

nr. 65.237/1975
   Fig. nr. 5 – Certificatul de Inventator 

nr. 60.501/1972

Fig. nr. 4 – Rezumatul comunicării  
prezentate de dr. Constanţa Rizescu  

la cel de‑al III‑lea Congres 
Internaţional de Farmacie  

( facsimil)

Fig. nr. 3 – Sinteza bromurii de  
N‑butil‑scopolamoniu (buscopan,  

scobutil) din bromhidratul de scopola‑
mină românesc, articol publicat  
în Revista de Chimie ( facsimil)
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În producerea substanţei scobutil direct din plantă am fost sprijiniţi de 
regretatul Director General al Centralei de Medicamente, Mihai Gher‑
ghiu, şi al miniştrilor adjuncţi din Ministerul Chimiei, ing. Ion Velea şi 
ing. Mihai Rogozea. 

În ceea ce priveşte utilizarea sării de scopolamină, am arătat că scopo‑
lamina sub formă de clor hidrat, se poate asocia cu imipramină clor hidrat 
şi poate administra sub formă de tablete sau comprimate retard sau supo‑
zitoare sau fiole, acestea având o compoziţie cu acţiune anispastică, Brevet 
nr. 65.237 şi pe care îl redăm în (Fig. nr. 6).

Pentru a realiza scobutilul direct din plantă s‑a studiat cuaternizarea 
scopolaminei bază, cu o puritate între 20 – 40% direct din plantă. Acest pro‑
cedeu a condus la obţinerea unui randament mare scobutil şi la scăderea 
preţului de cost la mai puţin de jumătate faţă de procedeul clasic. 

Pentru realizarea pe mai departe a scobutilului sub această formă s‑a 
cerut sprijinul şi a directorului ştiinţific al Instutului de Cercetări Chimi‑
co‑Farmaceutice, drd. ing. Niţelea Ion. Din acest motiv s‑a înregistrat o 
invenţie complementară la Brevetul 60.501 (de obţinerea scobutilului) şi 
noul certificat de Inventator are nr. 75 320, pe care îl redăm în (Fig. nr. 7). 

Pentru această „îndrăzneală“ grupul de cercetători a fost desfiinţat, 
rămânând însă pe loc cu aceeaşi misiune de cercetare şi de producţie, dar 
micşorîndu‑le salariile şi devenind subordonaţi ai Institutului de Cerce‑
tări Chimico‑Farmaceutice. 

Totodată, întrucât, la Iaşi, în curtea Fabricii de Antibiotice, s‑a înfiin‑
ţat în anul 1974, o secţie de extracţie vetetale, colectivul de cercetare din 
Bucureşti primind sarcina să experimenteze diferite variante tehnologi‑
ce de obţinere a scobutilului şi pe această instalaţie. Astfel, s‑a hotărât 
ca în Lunca Siretului să se cultive în IAS‑uri şi CAP‑uri Datura Innoxia 
Mill. Deşi conţinutul în scopolamină la aceste recolte era uneori mai scă‑
zut decât în recoltele din sudul ţării, rezultatele producţiei de scobutil au 
fost bune. Astfel că a început să se producă scobutil în mod curent şi pe 
această instalaţie. 

Colectivul din Bucureşti a mai studiat şi folosirea unor resturi rezulta‑
te de la fabricarea atropinei sau a scobutilului, adică obţinerea unui amestec 
de alcaloizi cu nucleu tropanic şi posibilitatea de utilizare a acestuia. 

S‑a înregistrat astfel Brevetul Nr. 76.364. (Fig. nr. 8).
Producţia de scobutil şi vinderea acestuia nu numai în ţară dar 

şi la export atât sub formă de substanţă cât şi formă de diverse forme 
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farmaceutice se desfăşura în bune condiţii atât realizarea substanţei la 
Sectia I Galenica‑Biofarm din str. Tineretului nr. 2, Bucureşti, cât şi la 
instalaţia de la Iaşi de extracţie vegetale din Valea Lupului, iar formele 
farmaceutice fie că erau produse în secţiile fabricii Biofarm fie că erau pro‑
duse la Uzina de Medicamente din Bulevardul. Ion Şulea, Bucureşti.

         

După evenimentele din 1989, respectiv după anul 1990, retrocedarea defec‑
tuoasă a pământurilor a determinat distrugerea CAP‑urilor şi IAS‑urilor 
specializate pentru cultura unor plante medicinale şi implicit a plantei 
Datura Innuxia Mill. În acelaşi timp, s‑a desfiinţat şi acea pătură ţărănească 
specializată în cultură, în recoltarea plantelor medicinale ca şi în protejarea 
bazinelor naturale a unor plante din flora spontană, precum şi recoltarea 
sau conservarea acestora. 

A urmat apoi o privatizarea şi mai defectuoasă a unor fabrici de 
medicamnete din Bucureşti şi mai ales în Biofarm, ceea ce a condus la dez‑
membrarea utilajelor de extracţie, cosmetizarea acestora, vinderea sau 
împrăştierea lor la preţuri foarte mici precum şi pensionarea a cadrelor cu 
studii superioare dar, uneori, şi a muncitorilor, înainte de vreme, mai ales a 
celor care erau specializaţi în domeniul farmaceutic şi care lucreau în Sectia 
I sau Secţia IV Galenica dar care aparţineau Fabricii Biofarm. În acest fel, 
în câţiva ani de zile (1995 – 1996) şi‑a încetat activitatea Secţia de producţie 

Fig. nr. 8 – Certificatul de Inventator 
nr. 76.364/1980

Fig. nr. 7 – Certificatul de Inventator 
nr. 75.320/1980
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din Str. Tineretului nr. 2 (Secţia Extracţii Vegetale) precum şi Secţia IV 
– Galenica a Fabricii Biofarm din Bulevardul. Iancu de Hunedoara. Noua 
conducere a fabricii a considerat că secţiile respective pot fi folosite pentru 
cu totul altceva mult mai rentabil cum ar fi: magazine, băci, etc.).

În ceea ce priveşte instalaţia de extracţie de la Antibiotice Iaşi ca şi 
întreaga fabrică rămânând în mâna statului parţial dar acţionarii fiind 
vechii salariaţi în ultimii ani au reuşit să producă din nou o cantitate mică 
de scobutil românesc. 

În anul 2009, o revistă românească anunţa ca noutate de ultimă oră 
importul unor forme farmaceutice cu diferite denumiri şi care conţineau 
o substanţă (minune), fabricată desigur, în alte ţări decât în România... 
„Buscopan“.

Se pare totuşi că Zentiva (proprietara fostei uzine de medicamente 
din Bulevardul Ion Şulea, din Bucureşti), a început să producă comprimate 
de scobutil cu substanţa pe care a obţint‑o de la Antibiotice Iaşi (realizată 
pe instalaţia de extractă vegetală). 

Pe piaţă există acum numeroase forme farmaceutice care conţin sub‑
stanţa N‑Butyl Scopolamonium, trecute şi în Memomed sau în Agenda 
Medicală din ultimii ani. Însă populaţia din România plăteşte preţuri cu 
mult, foarte mult mai mari decât ceea ce s‑ar fi putut realiza în ţara noas‑
tră cu materie primă autohtonă de către cei ce au fost cândva specializaţi 
la un nivel sau altul prin Şcoli sau Cursuri de scurtă durată pentru realiza‑
rea unor medicamente. 

Această poveste tristă a scobutilului nu este singura din domeniul 
farmaceutic. 

Asemănătoare însă este şi aceea de obţinerea a unui alt alcaloid care se 
numeşte sulfat de sparteină. Materia primă de bază este planta care, ştiinţi‑
fic, se numeşte Sharothamnus Scoparius sau, popular, măturică. Animalele 
mici ca: iepuri, oi, capre, etc se hrănesc cu această plantă mai ales că aceas‑
ta creşte spontan şi rămâne verde tot timpul anului. Cât priveşte sulfatul de 
sparteină sub formă de fiole se mai importă în ţara noastră noastră direct 
de către spitale şi mai ales de către unele maternităţi întrucât sulfatul de 
sparteină este un ocitocic şi uneori se foloseşte ca aritmic (în boli cardiace). 




