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j) A Cu(II)··(PJ ) 2··(TB) 2 vegyes koinplexek infiavö1ös
Rzínképele1nzéssol n5 01 t görbéinek ele1nzése további adatokat szolgáltatott a komplexek sze1kezetére vona.tkozóa,n. }\ TB-l'f; jellemző vC =S sáv alegintenzívebb atiobar bitú1sav esetében, feltehetően a vC-0 hozzájárulások
1niatt. A vegyes ko_:rnplexekben az erős vC =S sáv kimarad, jeléül amiaki hogy a kapcsolódá.s a kénen keresztül
történik„ Megadta a Cu(II)-(py) 2 ··(TB) 2 ko111plexek szerkezeti képletét.
k:) A tiobarbitú1sav-szá1m azékot fotometriásan elő
ször réz(II)„piridin vegyes kon1plex alakjában határozta
rneg. Megvizsgálta a reakció specifikussá.gát más gyógyRzerek mellett:, és a vegyes komplex képződési körülményeit, ,;-izes piridines oldatban. Kitűnt, hogy a megadott
körühnények között a vizsgált gyógyszerek közül teljesen azonos színrekaciót csak a szulfadimidin a<l. A meghatározást, pH 6,4-7,4között lehet jól elvégezni. A képződött intenzív zöld színt kloroformos vagy benzolos
cxtrakció, vagy a reagens feleslegének lúgos bontása
után mérte 625 nm·-nél, l cm„es küvettában A méréseket
5-25 mg-os bemérésekből célszerű végezni.. A 1neghatá1ozás gyo1s és pontossága a szokásos 2%„on belül van
l) Kidolgozta a tiobarbiturátok foto1netriás n1eghatározá.sát, réz(II)komplexük alakjában is. Ennek azért
van gyakorlati jelentősége, mert nem kell a pH-t külön
beállítani, és igen kis mennyiségű TB mérését is lehetővé
teszi. A komplex képződési körülményeit vizsgálva a
molekulaarány··módszerrelkitűnt, hogy abszolút etanolos
közegben a komplex összetétele Cu(ll)-(TB) 4 • Legcélszerűbb 10-70 µg-os ben1érésekből dolgozni. A réz(II)nitrát-reagenssel keletkezett zöldessá1ga komplexet 360
nm-nél mérte 1 cm-es küvettában„ A módszer pontossága 2%-on belül van
m) Tiobarbiturátok fOto1net1iás meghatározását kobalt(II)-tiobarbiturá t komplexei formájában más szár1nazékokra is kiterjesztette, és több helyen n1ódosította
A módszer jól alkalmazható porampullás injekciók nleghatározá.sára. Pontossága 2%-on belül van.
n) A Cu(II)·(py) 2 -(TB) 2 komplexeket papírelekt1·ofCne·
tikusan is vizsgálta A módsze1 alkalmas volt a tiobarbiturát aiapvegyület szé1 un1ból való kimutatá.sá1a is
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20 ÉVES A MAROSVÁSÁRHE LYI
GYÓGYSZERÉSZ ETI KAR
A .n1arosvásárhelyi orvosi és gyógysze1észeti intézet 1965-ben ünnepelte fennállásának 20 évfordulóját. A fiatal intézet a román mvos- és gyógysze1észtudományok gazdag hagyományairn, jelenkori rnegvalósításaira támaszkodva szerves részét
képezi a Ro1ná11 Szocialista Köztá1saság egészségügyi hálózatának és tudományos életének
A niarosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti intézet
keretében 20 évvel ezelőtt létesült a gyógyszerészeti ka1
Kedvező fojlődési lehetőségeinek köszönhető, hogy
a ka1 ma 22 tanszékkel és 50 oktatóval rendelkezik, akik csa.k a gyógyszeJészoktatá sban vesznek
részt. A lab01atóriumok területe (előadótermek
nélkül) 3280 m 2 A hallgatók képzésére igénybe vehetők Marosvásárhely korszerű gyógyszertárai.
l~zck közül a legnagyobb, az l-es gyógvszertár 500
négyzetméteres területtel rnndelkezik és évenként
100 OOO magiszt1ális vényt készít Az oktatás céljait szolgálja továbbá a gyógyszer-ellenŐizŐ laboratórium és a klinikai gyógyszertárak mellett mű
ködő, steril gyógyszereket készítő részleg is.. A
gyógyszer észképzést érdeklő helyi gyárakon és üzemeken kívül a hallgatók megismerkednek az mszág
összes gyógyszergyárával
Két évtizedes fennállása során a karnn 450 okleveles gyógyszerész végzett) akik n1a az ország ininden részében működnek. A végzettek között van-
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nak egyetemi tanárok, gyógyszervállalati igazgatók, tudományos kutatók. Sokan fögyógyszerészi
címmel rendelkeznek, illetve gyógyszei tárvezetők
Az 1968/69 tanévben az 5 évfolyamon 209 hallgató volt; ezek közül 98-an részben magyarul hallgatják az előadásokat. Az RKP nemzetiségi politikájának eiedményeképpen az intézetben egymás
mellett végzik tanulmányaikat és dolgoznak 10n1án, magyar,· 11é1net és más ne1nzetiségű diákok
és oktatók Ebben az évben 131 hallgató volt ösztöndíjas
Évenként két továbbképző tanfolyamot szerveznek, melyen külirnh.özQ 1negyékből érkező gyógyszerészek vesz11ek részt A tudon1ányos cín1 elnyerése céljából beiratkozott doktoráló gyógyszerészek egy része a többi egvetemi központból, illetve
más városból való
Az oktatás célját szolgálja a kar gyóg)növémés botanikus kertje is. Az előbbit 1949-ben létesítette néhai dr. Kopp Elemér (1890-1964) a Román
Szocialista Köztárnaság érdemes profosszorn, a
farmakognózia növénykémiai irányzatának egyik
úttör6je. Az ő nevéhez fűződik szán1os ro1nánlai
gyógynövény első hatóanyag-vizsgála ta A második
kertben több mint 1000 faj található Az évenként
kiadott magkatagológus biztosítja a csereviszonvt
az ország botanikus kertjeivel és közel 100 külföldi
intézettel
A kai: tudon1á11yos erc(l1nényeit főleg az ü.1tézet
s11j1ít folyóiratában, a rnmánul és magyarul egyaránt megjelenő RevistaMedicalába n (Orvosi Szemlében) közlik A kar iészére biztosított rovatban az
elmúlt 3 év során (1966-1968) 44 közlemény jelent meg; ezek közül 32-t az oktatók Írták A lrn1
képviselői a buka1esti ne111zeti gyógyszerész-konferencián 1958-ban 9, 1963-ban 20, a nemzeti gyógyszeiész-kongresszus on pedig 1968-ban 24 előadást
tartottak. Kutatásaik eredményeit ismertető közlemények több nemzetközi kongresszuR napirendjén szerepeltek
A tudományos kutatások közül említésre méltók
a gyógyszerészeti technikai n1unkacsoport vizsgálatai különböző gyógyszeiek és új vivőanyagok kölcsönhatásá1ól; a bőrön keresztüli és a iektá]is felszívódást befolyásoló tényezőkről. A gyógysze1hatástani, farmakog11óziaí és gyógyszerészi növén)-·tani n1unkacsoportok - részben az előbb e1111ített
tanszék is ·-· 11 népgyógyászatba.11 11asznált i1övények újabban felfedezett hatásait Íl ták le és többoldalúa11 vizsgálták az Achillea-, Capsicun1-, ~:\t
ropa-, Lav·andula-, Run1ex·-, Datura-, J„ysin1achia-,
...A„g1in1onia-, Centaurea-, Artenlisia·-, Thyn1us- és
.Rubü1-11e1nzetségek egyes fajait. A gyógysze1észtöi téneti tanszék nagyobb arányú tanulmányt készít a fitoterápia rnmániai történetéből A gyógysze1észeti kémiai munkacsoport új n1ódsze1ekei
dolgozott ki egyes "gyógyszerek kénta1talmának
111eghatá1ozására; növényi olajok metoxihiganyozásit iévén értékes gyógyászati tulajdonságokkal
rendelkező anyagokat állított elő.. Az analitikai
kén1iai tanszék 8 1negye ásványvizeit elemezte
Gyógyszernk vizsgálatára komplexometriás, pola1ográfiás, kromatográfiás, vízmentes közegben történő titrimetiiás eljárásokat dolgozott ki A szer-

