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1966 október

ÖSSZEHOGLALÁf

Ad2folrnt szolgáltattam ana, hogy a szabad jód
kloroformmal való kirázhatóságát jelenlevő jodidok mennyisége mennyire befolyásolja. Kloroformos oldatból a jód elég tömény (10%-os) kálium- és i1átriumjodid-oldattal yjsszarázható
IRODALOJ\l
14:~, 21 i. 8 Aufl.
(19:33) . - 2. 1. Reith Chcm. Zbl. 1930. I. 1182. 3. Végh Antal, Szá~z_ György és Papp Ottó _t\.cta Pha.1rn
Rung. 80. 49 (1960).

1. Ginelin's Hdb Syst. Nr. 8 „Jod"
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J\OHHY:ec1Bo Ho.u,H,;i;OB Ha sKc1par11pye~1ocTh cB060,aH01'0
i1o.::r.a XJ1opoqiop,1o:i.-t tío,:, iY1ow1-:10 oöpa1uo :::ilZc1par11ponarb 113 xnopotj1op~lHOfO paCT!30pa p;OC'l3TOl!HO KOHU€HTpHpOB3HHbnUI (10~~-HbBlH) paCIBOpa\\JJ i1on.:r1cro10 !{a'1M5I
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Zl_TSA l\_fl\fENF ASSlJN ()
\re1í. liefert i:::inige Anga.ben über die Auss~hüttLl
barkcit <les f1eíen Jods n1íttels Chlcnof(nn1 in An>vescnheit von Jo<lid-lonen„ ~ó.._us cine1 ehlofo1n1igcn Lösung
kann ,Jod mit Hilfe von ziernlich konzentiitnten 10~~
igen l{:aliu1n- und Na.t1iun1jodidlösnngen rekupel'iert
wc1den

(Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest IX, Gyáli út 2-6)
Érkezett: 1966 I 31

PHARMACOPOEA HUMORICA., 1930 LAPJAIRÓL
Augusztusi számunkban dr If a 1 mai János tollából ismertetést közöltünk a „Pharmacopoea Hungarica"-ról, amelyet Lovasy Ödön gyógyszerész adott ki
1930-ban Baján, -és amely;ben művészi igényű karikírozó

Kézicladáslian is - tehát nemcsak on-osi receptre - 11a_g_yon g;.ükran
vásárolták a patikában a repülő-zsírt, meJ~cct ])cdörllSÖ]őszernek
alkalmaztak f'nyhe gyulladásos, rheum1is testr~szek kezelPsPre A
gyógyszer a ma érYényes szabványos \'t\T1ymintúk között is szerepel:
a nérgyógyászatban is J1asználatos. Repiilő-zsír cJnevf'zést azért kapta,
mert illanó szalmiakszcsszcl Keszü! to,·atJJJá clszappanosodott oJajboJ
áll. A képen híg., kcnőcsszerü anyag pottyangat nz elbóbiskoló civis
kopasz fejére. A linimenturn szó híg, kennivaló gyó;nszeralakok gyűjtőneve, volatile pedig itt a madárra is céloz (re11iilö)

rajzokkal illusztrálta a gyógy-6zerészi hivatás egy-egy
műveletét, illetve szakkifejezését. A rajzok közreadását
és Halmai professzor által írt magyarázó szöveg közlését e számunkban folytatjuk

Niliilurn alltu1n és neie D1aco n1itigatus
)Crtlílii e~ íU~je a rnegszeUditett 9árkán11

A fehé1

Niliilurn album, feliér semmi a cinksznlfö1 fis Dralo mitigatus a rnegszclidített sl\rklirr; a kalomel (Hydrargyrurn chloratum mitc) régies
latin neve _\z előbbit. összehúzó szernek :tz utóbf it pedig 11asliajü'.nak
aJkalmazz~lk

'i';
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Qualitaii1' analysis -

J\11'.nő'iégi elc·mvJ,~

Quantitati1 ana.Iysis -

10. évfolyam 10. szán1

Mennyiség?.: elmnzés
(Folyt. következik)

A DROGOK APRÍTÁSÁNAK
BEFOLYÁSA A GYÓGYSZERHATÁ SRA
Ka.st 0. -Flück H„, Pha1·m. Acta Hel\·. 11,34-ü (I Q66)
az aprítás folyamatánsk 1nP.chanizmusát, t1 s7.átított ch og aprítáR közbeni viselkedését tárgyalják. Kü:iérlet.eik so1án a Folium menthae <"s Fruct.us
foeniculi po1ítását végezték el mozsárban, kalapácsos és
golyós malo1nban. Azonos átmérőjű részet:skék esetében
is nagy különbségek n1utatko~tak a különböző nagyságú
részécskék inegoszlásában„ ~ó,._ borsosmenta minden esetben homogénebb po1t ·adott, mint az édeskömény A
po1'itás közbeni hűtés kisebb részecskéket eredménJezett.. A. golyós malom és mozsáI esetében a por inikroszkópos vizsgálata S7.erint a drog építő elmei erősen károsodtak, míg a kalapácsos malo1nnál a por morfológiailag
igen hasonlított az f:redel i di oghoz
_
Bevezetőben

Dr. SzepeEiy Angel-a.

A SHAKESPEARE-É \ FOHDULÓHOZ
rnf
Üst. Ap . Ztg 20 262 (l 966)
Április 23-án volt 350 éve, hogy '''illiam ShaJ\:espeare
szülővárosában, Stradford on Avon-ban elhunyt.. A vi··
l~g minden részén mege1nlékeztek az évfÖrdulóról
Ujságok és folyóiratok százai, a rádió és televízió foglalkoztak vele és a színházak előadássorozatokat rendeztek a. nagy <l1ámaír6 műveiből Ez te1mészetes, hiszen
Shakespeare irodalmi pályája, életműve azóta is példa
nélkül áll. De sokan kérdezhetnék, miként kerül egy
gyógyszerészi szaklap abba a helyzetbe, hogy az í1·ó halálának é-vfo1dulójáról megemlékezzék Tuiegadjuk rá a
feletet: azzal, hogy Shakespeare műveiben egész so1át
találjuk az_ orvoslás1a, gyógyításra és gyógyszerekre vonatk_ozó utalásoknak, ami bizon) ságul szolgál arra, hogy
foglalkozásunk tárgyai és maga a hivatásunk is semmiképp sem ,.-olt idegen a világ legnagyobb drámaírójától.

Dr. IIe1mann Schelenz 1914-ben J_,ipcsében megjelent
meJynek Címe: „Shakespeare ism(!'etei az OI'·
voslás és népi gyógyászat terén", behatóan foglalkozik a
témával. A könyv egyes fejezeteinek címei: Shakespeare
és a gyógyszerés7.et, Gyógysze1 anyagok Shakospear0
munkáiban, Altatós:i:erek és halálos mérgek Hogy milyen sokoldalúak voltak a költő gyógyászattal összefüggő
ismeretei, ta;nús'itják a műveiben hemzsegő szakmabeli
l;::ifejoz:ések. Igyemlítclrogot, egyszerű és öRszetett gyógy·
szert, készíttet 1·en1edies,, co·nfectiones, potioneg gyógyszer·
formákat, de előfordul a pilula, flast1'0m, borogatás
inellett a desztilláció művelete is. A cordia.Zs, [ig_uo1·s és
ag_uavits Shakespean>nél Dövényi részek szeszes kivonatai voltak, viszont a világszerte kutatott „nagy gyógyszer", mely az egészséget és a hosszú életet S7.olgálta
volna, a tinctu1a a költő képzeletében lepárlás útján
készült. Do ismerte a költő a bódító és mérgező hatású
szerek egész so1át is. Említést tesz a mákfőzet1ől, mand·
1ago1áról, nadragulyáról, sisakvirágr61. Hamlet atyjának fülébe - amíg a kertben szundikált - a bó~ító
csalrnatok (Hyosciarnus niger) kivonatát. cseppent.1. az
álnok fivé1 Ezz(:ll a kis megemlékezéssel hódolunk m1 is a
költőóriáf> emlékének.
R. B
művéberi,

600 MILLIÓ ~-OGAMZÁSGÁTLO LABDACS
EGYIPTOMBAN
ref..: óst Ap. Ztg'. 20. 219 (1966)
Nagyszabású nemzeti progran1mal óhajtja a,,; egyi~·
tomi kormán" zat ti lakosság Lúlságosan gyors növekede,.
s{nekelejét \-enni 196() február elscjével2200tanácsa dóhelyet nyitottak meg, ahol az érdekelt asszonyok fel:
világosítást nyernek. A.z: ország egész területén működo
szerveknek 6ŰO millió anl-i··baby pilula áll rendelkezésére,
melyet a hozzájuk forduló egyiptomi nőknek kiosztanak.
Egy-egy nő 20 pilulát vásárolhat ked.-ez1nényef:
~=
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