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Tablet ta: 
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FUNGIN 
PENICILLIN tartalmú magyar készít· 
mény, Penicillin érzékeny baktériumok 
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Forgalomba kerül : 
3x5, 5X10, 10X5 és 1X50 kcm-es 
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GYÓGYSZER ES 

új KÉSZ/TMÉNY l 

tabletta 

Theophyllinnel és butylaethylbarbitursavval 
fokozott hatásu rutinkészí!mény 

Hajszálerek és kiserek vérzékenységét 

gátló antisc/eroticum és érgörcsoldó. 

Hypertensio, arteriosclerosis, retini:is ha;:
morrhagica, angina pectoris, klimax, konsc~
tutionalis hypertoniánál. 

VEGYESZETIGY ÁR N. V. 

B U D A P E ST, X.. 

FIGYElEM! úJ GYÓGYSZEREK ! 

It lillilf lJ ~ (i liliililiililL 

(It IIIIIIRIIIIIIB/liiiiiiR(i ~ ~ 

llllile (i (i ~~/!liiiiiiL liliililiililL 
készítményeinket forgalomba hoz~uk 

és azok propagálását az '?.rvosl 
szaksajtóban megkezdtuk 

Dr. EGGER LEÓ és EGGER l. 
gyógyszervegyészeti gyár 

BUDAPEST, X' FÜZÉR-UTCA 30. 

MEDICHEMIA R. T. 
AGRYPNOSAN inj. et sol 

sedativum és hypnoticurn 

ANTALGIN tabletta 
fájdalomesi !lapító 

ENTEROSOLVENS natr.. salic. 
rheuma, ischias 

KAJOPERIN 
arteriosclerosis, stb 

MEDIAZOL inj .. 
analeptica 

MEDISACER tabletta 
antiepilepticum 

NEUROLIN 
neu rasthenia' reconvale scentla 

SPASMOTROPIN tabletta 
ulcus ventricu!i et duodenr 

STERALGIN injectio 
spasmolitica 

--· --------------~-----------

CAUSYTH-tabletta 9 __ 
O T l - r a s z a b a d o n r e n d e l h ~--Lo 

OXYURIASI 5 

DRAZSE 

W E T O L R. T. 
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U ., 
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elsőrendű kivitelben 
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Egy évnél idősebb gyermekek és fe!- " gyógyszertári parcelián felszerelési cikkek, porcellán "tte' általános tápszere, melybol .. é 
,~~be~ egyszerű felfözéssel, mi .. nd~.n tégelyek előnyes beszerz se 
egyéb anyag hozzáadása n~lkul 
készíthető, azonnal fogyasz~ato_, k~l
lemes ízű, tehéntejes taplalek. 
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KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAI LAPOK 
MAGYAR ENERGIAGAZDASÁG 
MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA 
MAGYAR KÖZLEKEDÉS MÉLY 

ÉS VIZÉPITÉS 
MAGYAR MŰSZAKI SZEMLE 

(NÉGY IDEGEN NYELVEN) 
MAGYAR TECHNIKA 
MAGYAR TEXTILTECHNIKA 
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MTESZ ÉRTESITŐ 
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TEJGAZDASÁG 
TÖBBTERMELÉS 
17 DRB MAGYARNYELVU MOSZAKI 

REFERÁLÓ LAP 

Orvostudományi folyóiratok: 
A GYÓGYSZERÉSZ 

BŐRGYÓGYÁSZAT tS VENEROLOGIAI 
SZEM LE 

EGtSZStGÜGYI DOLGOZÓ 
FOGORVOSI SZEMLE 
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KIStRLETES ORVOSTUDOMÁNY 
MAGY AR BELORVOSI ARCHIVUM 
MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 
MAGYAR SEBÉSZET 
NÉPEGtSZStGÜGY 
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RADIOLOGIA HUNGARICA 
~ZEMtSZET 
SZOV J ET ORVOS TU DOMÁNYI 

BESZÁMOLÓ 

Társadalomtudományi folyóiratok: 
ANTIQUITAS HUNGARICA 
ANTlOU IT AS .. 
ARCHAEOLOGIAI tRTESITO 
ETUDES SLAVES 
ETHNOGRAPHIA N~PÉLET 
FOLIA ETHNOGRAPHICA 
IRODALOMTÖRTÉNET 
LEVtLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 
MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA 
MAGYAR NYELV 
MAGYAR NYELVŐR .. 
MÜVÉSZETTÖRTtNETI tRTE~!TO 
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A gyógyszerek tisztasági vizsgálata 
és a megengedett szennyezés határértékének 
meghatározása a VIII. Szovjet Gyógyszerkönyvben 

A V l I I Szavjet Gyógyszerkönyv a gyágy
ek minöségi vizsgálatánál, a szennyezés mér·· 

tékének megállapilasára és értékelésére, mennyiségi 
jellegű vizsgálatokat ír elő A vizsgálat összehason
lító mértékjelző oldatok (kolorimetriás és nefelo
metriás) alkalmazásaval történ;k 

Ezen vizsgálatolmái a gyógyszerkönyv általános 
szempontként előírja · 

l. A víz és az összes kémszetek mentesek le
' gyenek azon ionoktól, melyekre nézve a vizsgálat 

történik 
2. A kémcsövek, melyekbcn a vizsgálatot 

végezzük, színtelenek és egyforma átmérőjűek 
legyenek. 

3. Az összehasonlító oldatok készítésénél a 
mérést 0.001 g pontossággal határozza meg 

4. A folyadékok zavarosodásának, opaleszcen
ciájának és színeződésének észlelését a kémlőcső
ben áteső fényben, a folyadékok színváltozásának 
megfigyelését, a nehéz fémekre történő vizsgálat
nál, felülnézetből 1.5 ern átmérőjú kémlőcsövekben, 
fehér alapon rendeli el 
.. 5. A reagens hozzáadását a vizsgált és az 
osszehasonlító oldathoz egyidőben és egyforma 
lllennyiségben írja elő. 

6. Azon esetekben, mikor a gyógyszerkönyv 
rendelkezik, hogy a megadott töménységű 

"""'man. ilyen vagy olyan szennyezés ne mutat-
. járunk el, hogy a vizsgálandó készít-

meny hozzáadjuk a kizárand ó szennyezés-
nek megfelelő mértékjelző oldat segéd-reagenseit, 
az alapoldat kivételével. A segéd-reagenshez 
·s vam·,~ alkalmazva másik oldatot is készítünk 

;:s~~h;~s~~~J(i~k:a mértékjelző oldatot és a kettőt 
~~· A kettő között észlelhető különb-

Az egyes mértékjelző oldatokat tárgyaló cik
kelyekben a gyógyszerkönyv leírja a mérés alap
jául szolgaló reakció!, a reakció érzékenységének 
határát, a reakció folyamán észlelhető változ~st, 
annak mértékét és az időköz!, mely után a változás 
megfigyelhető.. Leírja azután a vizsgálat menetét. 
Megjelöli a kivételeket, melyeknél a vizsgálat nem 
alkalmazható. Ezt követi a mértékjelző-oldat 
készítésének pontos leírása 

A mértékjelző oldat készítése egy alapoldat
boi (A. oldat) vízzel való hígítás útján (B. oldat) 
történik. A B .. oldat szaigál mértékjelző oldatuL 
Két mértékjelző-oldatnál (vas és nehéz fémek) 
a B. oldat hígítása útján készült V. oldat szolgál 
mértékjelző-oldatul. Megadja még a leírás az l 
ml-ben foglalt ion mennyiséget, ~gyanezt száza
lékban kifejezve is. Végül előírja ott, ahol ez szük
séges, a mértékjelző-oldat felhasználhatóságának 
időtartamát. 

A gyógyszerkönyv 8 szennyezésre vonatkozó 
mértékjelző-oldat leüását adja meg klorídra és só
savra, szulfátra és kénsavr a, ammoniumr a és 
ammoniára, kalciumra, vasra, nehéz fémekre, 
arzénre és einkre .. Az alábbiakban egy ilyen cik
kely teljes leírása következik 

Vizsgálat Idotidra és sósavra .· 

Klorid oldatok, töménységüktől függően, 
ezüstnitrát oldattal fehér túrós csapadékot, fehér 
zavarosadást vagy opaleszcenciát adnak, mely 
salétromsavtól nem, de ammaniától vagy ammo
nium karbonáttól könnyen eltúnik 

A reakció érzékenységének határa 0.001 mg 
klorid-ion . l ml oldatban.. O 002 mg klorid-ion 
l ml folyadékban (O. 0002%) ennél a reakció ná l 
már határozottan opaleszkál 
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A vizsgalatot a következőképpen végezzük : 
A vizsgálando készítmény 10 ml-nyi oldat~

hoz a vonatkozó cikkelyben megadott kancentr a
dóban szükség esetén salétromsavval vagy ammo
nium karbonáttal közömbösítve, hozzáadun~ 0.5 
ml s"létrornsavat 0.5 ml ezüstnitrát oldatot, ossze
rázz~k és 5 perc 'rnulva összehasonlítjuk a mérték
jelző-oldattal mely 10 rnl O 0002%-es klond-ron 
oldalaból ál( melyhez 0.5 ml salétromsavat és 
O. 5 ml ezüstnitt át oldatot adtunk 

Az opaleszcencia a vizs~á_lt " oldatban ne 
legyen nagyobb, mint a mertek~elzo-oldatban 

Az eljárás nem alkalmazhato halogen savak 
sóinár, cián- és rhodansavmll.. . 

I(/orid-ion mél lékjelző-oldat .· O. 659 g tiszta, 
enyhén kiizzított nátrium kloridot feloldunk mérő
lombikban l l vízben (A oldat). 

5 ml A oldatot vízzel l l-re hígítunk (B oldat) 
Ezen oldat 0 .. 002 mg klorid-iont tartalmaz 

ml-ben, azaz O 0002%-os 
Szulfát-ion mértékjehő oldat , 100-105°-?n 

állandó súlyig szárított kaltum szulfatnak, szulfa!
ionr a vonatkoztatott O. 001 %-os olda ta Az erze
kenység határa O 006 m~ szulfát-io~ l ml oldatb~n 

Ammonium sókra es ammamara tiszta, ken
sav fölött kiszárított ammonium kloridnak, ammo
niára vonatkoztatott O 0002%-os olda ta Az érzé
senység határ a O. 0003 mg ammania l ml o~datban 

Kalcium sólaa. 100-105°-on allando sulyrg 
szárított tiszta kalcium karbonatnak sósavban 
történő oldása által készült, kalcium-iam a sziuní
tott O 003%-os oldat. Az érzékenység határa 0.01 
mo- kalcium-ion l ml oldatban 

a \f assókra vasammonium-timsónak, melynek 
vastartalmát előzőleg jodomettiás úton meghat<í.
roztuk, a kapott eredmény alapján. s~ámított 
O 0003°/, -os vas-3-ion oldala Az erzekenyseg 
határ a· O 0005 mg vas-ion l ml o!datb~n . 

Neirez féme/ae finoman knstalyosrtott olom
acetátnak, ólom-ionra számított O 00005~/o-os ol
data Az érzékenység határa 0.0005 mg olom-ron 
l ml oldatban 

A vizsaálatot nehéz fémekre organikus készit
mények h~m~mar ~dékáb.an ?lyképpen ~égezzü~, 
hogy a vrzsgalando keszrtmeny kensav Jelenlete
ben történő eléaetésekor nyert hamumar adekot 
dróthálón l ml t~lített és nátronlúggal közömbösí
tett (indikátor: phenolphtalein) ammoniun:a~etát 
oldataval meleaítjük A kapott oldatot felhrgt!]Uk 
5 rnl vízzel és begy kis átmérőjű pirpírsz~rön t;Jeg
szűrjiik, a szűrőt éstégelyt 5 ml ;crzzelutanaobhtve 
A vizsgálatot e szúredekben ve~ezz~k 

Arzéme a vizsgalatot Trie-fele reagenssei 
véoezzük amelynek érzékenység! határa 001 mg 
ar~en w' rnl reakciós keverékben ( = O OOO l%) 
Ha vizsoalt mennyiségben 0.01 mg As van, hatá
rozott sÖtétbarna színeződés jelentkezik. 

Tile rea~em készítése 20 g NaH,PO, .. H,O 
feloldunk 40" ml vízben. Az oldatot beleöntjük 
180 ml sósavba (fs !.19) és 24 óráig állni hagyjuk 
Az oldatból a NaCI kikristályosodik, a folyadékot 
leöntjük Az oldat színielen legyen 

éink sókra tiszta fémcinknek sósavban tör
ténő oldása által készült cinkkloridnak cink-iama 
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vonatkoztatott O 001 %-os ol data Az éwékeny§, 
határa O 0025 mg cink-ion l ml oldatban. 

Szinmérték-oldatok 

A tisztasági vizsgálatok Wl'lan:ran 

ban jelentkező, úgyszintéérn~~a~~~:z~~Wi 
ban (fs !.84) történő ld k~in~~:t~t~fd~~~:~: 
sek mértékének értékelését s; 
való összehasonlítás alapján állapítjuk 
összehasonlítást egyforma színú és átmérőjű 
csövekben végezzük A folyadék színének 
állapitása r á eső fényben történik 

A színmérték-oldatok készitése 

A oldat: 0.1 g eldörzsöl! és 
állandó súlyig kiszárított 
ml-es rnérőlombikban feloldunk vizbe.n és 
feltöltjük 1 ml A oldat 0.2 mg káliumbikr 
tartalmaz. 

B .. oldat: 2. 975 g eldörzsöl! kobal~~~~~·~~ 
(Co Cl,. 6H20) 500 rul-es rnérőlombikban J 
vízben, l 5 ml sósavval megsavanyrt]Uk 
feltöltjük I ml B. oldat 5.95 mg Co Cl, 
tartalmaz 

Az alapoldatok készítését az A. és B 
keverése útján a következő arányban vé~(eZl:Ü 

Oldat 
I. 

Il. 

A oldat 
70 ml 
40 ml 

B. oldat 
30 ml 
60 ml 

A színmérték-oldatokhoz azl ö:~~{k~;~~~:; 
(I-~ ll) vízzel való hígítás útján ak 
jutunk: 

A színmérték
oldat száma 

l 
2 
3 
4 
5. 
6 
7 
8 
9 

10 

Sárgás árnyalatú 
színmérték-oldat 

I. sz. 
alapóidat 

víz 

5 ml O 
4 ml l ml 
3 ml 2 ml 
2 ml 3 ml 
l ml 

1 

4 ml 
5 ml 
4 ml 
3 ml 
2 ml 
l ml 

A folyadék átlátszóságának vizsgálata 

A folyadék átlátszóságának vi;~sg.álatát 
tékoldattal való összehasonlítás 
fényben végezzük, azonos színű és ' 
csövekben Átlátszónak az olyan 
tekintjük, melynek fényabszorpciója nem 
meg az összehasonlító folyadékét A ~-·r~,;><OL~ 
készitése · O 03 g fehér agyagot (boi us 
vízzel eldörzsölünk és l l-re kiegészítjük . 
lat előtt jól fel kell rázni. Csak rövid rderg 
ható készletben 

V J I I. Szavjet Gyógyszer könyv tisztasági 
1zs>:áJatait az egyes mértékoldatok alkalmazá

utalás kifejezésmódja a következő-
. alkalmazást pl. a Para-arninobenzol-
című cikkely szovegében: 

Tisztasági vizsgálat . A készítménybőllemérünk 
g-ot, összerázzuk 50 ml vízzel és megszűrjük 
10 ml ezen szüredékből ne tartalmazzon több 

.rnr~<nm. mint 10 ml összehasonlító mértékjelző
nem többet mint 0.02%-ol, a vizsgált 

:!,J,útménvre számítva. 
ug:varrezrm szüredékből ne tartalmazzon 

o, .. rfó+n+ mint !O ml összehasonlító mérték
nem többet, mint O l %-ot, a vizs-

ké~;zít.rni;nyre számítva 
ugyanezen szüredékből ne adjon arzén 

a Tile reagenssel. A készítményből fel-
O. 3 g-ot 5 ml töménykénsavban A kapott 

ál 
A cés;dtrnérrvből feloldunk O. 2 g-ot 6 ml ace

Karron oldat ne legyen zavarosabb, rnint 
átlátszó~;ágot jelző mérték-oldat (szulfanilsav) 

ké:3Zí1:nH'nv·hől 0.5 g körüli mennyiséget 
mellvet lemért tégelybe helyezünk 

n~~~~~e~;:,ees,:;t:~~ O. 5 ml tömény kénsavval, 
h: óvatosan melegítjük a kénsav-

távoztáig és állandó súlyig hevítjük A ma
ne legyen több O l %-nál és nehéz fémek 

realkcié1ja·t ne adja 
I L Szavjet Gyógyszerkönyv a készíírné

tisztasági vizsgálatánál bevezetett összehason
mértékoldatok alkalmazásával, a gyógyszer-
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könyvek régi fogyatékosságát küszöböli ki és ezzel 
a szociális népegészségügy szolgálatában itt is 
meghatározza a gyógyszerészet új, változott fel
adatát 

A VII. Szavjet Oyogyszerkönyvben is, úgy 
mint a IV Magyar Gyógyszerkönyvben, de egyéb 
külföldi gyógyszerkönyvekben is, a szennyezés mér-· 
tékének megjelölésére korábban használt kifejezés
mód mint pL >>nyomok«, "jelentéktelen nyomok<<, 
>>alig változzék<>, >>kissé zavarosodhat« stb .. nem volt 
kielégitő és tág teret engedett a szennyezés mér
tékének megítélésénél a gyógyszerész, de még a 
gyakorlott ellenőrző szakember részére is a kapott 
reakció egyéhi értékelésére Az összehasonlító 
mértékoldatok alkalmazása biztos alapot nyújt a 
szennyezések megengedett határértékének megálla- ' 
p í tására 

Mint ismeretes, Schulek Elemér profesz
szor, az V Magyar Gyógyszer könyv Szerkesztő 
Bizottságának elnöke, a Magyar Gyógyszerész
tudományi Társaság 1949 június !O-én tartott ülé
sén >>A gyógyszerkönyv szerkesztésének irányelvei<< 
címú előadásában részletesen foglalkozott az össze
hasonlító rnértékoldatoknak az V Magyar Gyógy
szerkönyvben történő alkalmazásávaL Kossuth
díjas tudósunknak ez a nagyjelentőség(! megnyilat
kozása bizonyíték és biztosíték, hogy készülő tij 
gyógyszerkönyvünk a magyar gyógyszerészet út
ján is oly irányban halad, - amilyen szakmai és 
tudományos irányító szempontok a V ll I. Szavjet 
Gyógyszerkönyvet életrehívták 

I< rí n Fer ene 

datok az adszorpciós indikátorok elméletéhez. 
Festékadszorhátumok, mint sav-bázis indikátorok 
(Dr. Schulek Elemér és Pungor Ernő vizsgálatai alapján) 
(Beszámoló Dr. Schulek Elemér egyetemi ny r tanárnak a Magyar Kémikusok 
Egyesületében !949 október 17-én tartott előadásár ól.) 

Az 1920-as évek elején Fajans új típusri indi
kkal inctikálla az argentometriás titráláso

Az új indikátorok az adszorpciós indikátor 
lr~~~~l~t~~~~a~kapták Fajans elgondolása szerint az 

felhasznált festékek (eozin, fluoresz-
mr:lvr'k az oldatban, mint festékaniának van

a titrálás elején, ha balogént titrálnak 
nem tudnak adszorbeálódni, mert a haloid

felesleg folytim a kialakult csapadék felületét 
haloidionak vonják be, s ezek negatív töltése a 
szintén negatív töltésű festékanionokra taszító 

gyakoroL A titrálás végpontjában az ezüst
jut feleslegbe, a csapadék felületén pozitív 

ad;:zmnciri·, réteg alakul ki, s ez lehetövé teszi a 
adszorpcióját Fajans szerint az 
színváltozás magyarázása kedvéért, 

;yr~~re~'~:;~~~:~féfeltevéseket elkerül jük, egyszerűen 
re átfogó magyarázatát használjuk 

tehát a titrálás végpontjában a festék
elektronfelhője deformáció! szenved, s 

színváltozás lép fel 

Dr. Schulek Elemér és munkatá.rsai korábbi 
dolgozataikban felhívták a figyelmet a p-etoxikri
zoidinre, mely mellett a jodid argeniometriás tit
rálása nagyszerűen vihető végbe Ez esetben 
a kezdetben sárgás színii oldat a titrálás folyamán 
vörös lesz, a titrálás végpontjaban pedig újr a sár
gává változik A cikkekben a Fajaus féle elgondolás 
alapján a p-etoxikrizoidini, rnint deszorpciós indi
kálort fogták fel, mely tehát a titrálás elején kation 
lévén a negatív töltésű jadidionak által negativvit 
vett felületen adszorbeálódik Az adszorpció 
elektronfelhődefonnációval jár, s emiatt a festék 
színe sárgából pírossá változik A végpontban a 
felületet az ezüstionok áttöltik, emiatt a festék 
deszorbeálódik és visszanyeri eredeti szinét 

Ez év nyarán Dr. Schulek Elemér és Pungor 
Ernő kidolgozták a klorid, bromid és szulfocianid 
visszaméréses elven alapuló meghatározását, mi
koris p-etoxikrizoidint használtak fel indikátmu!. 
Az eljárás úgy viendő véghez, hogy a haloidok 
oldatához feleslegben ezüstöt adnak, s az' ezüst-
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felesleget KJ-oldattal mérik vissza. A titrálás 
folyamán az indikátor olyan színviütozást muta
tott, amelyet a Fajans-féle elvvel nem lehetett 
magyar ázni. 

A ti tr ál as kezdetén az oldat színe pirosas 
volt 15-20 %-os megtitrálás esetén a szín élénk 
sárgává változott, majd a végpontban málnavörös 
színű lett A végpont színváltozása értelmezhető 
lett volna a Fajaus-féle deformacióval, de az oldat 
kisárgulásár a ezzel az elmélettel nem lehetett 
magyarázato! találni A jelenség tisztázása ked
véért pH-méréseket végeztünk, s ezek azt mutat
ták, hogy amikor az oldat kisárgul, akkor a pH 
csökken, amikor pedig az oldat málnavörössé 
válik, akkor a pH emelkedik A csapadékmentes 
oldatban levő indikittor magasabb pH-n (5,5 fölött) 
sárgaszínii, alacsonyabb pH-n (3,5 alatt) vörös
színű. A jelenség magyarázása kedvéért szakítot
tunk a Fajans-féle elmélettel Feltettük, hogy 
a festék adszorpciója mindjárt a csapadék kiala
kulása alkalmaval rnegtörténik, s a sárgaszín fel
léptét az okozza, hogy az ezüstion feleslege miátt 
a csapadék felülete pozitív töltésű, s emiatt a 
festékkationok nem tudnak adszorbeálódni, hanem 
csak a semleges festékmolekulák Ezeknek a színe 
pedig sárga Hogy ez valójJan így is van, azt 
bizonyítja az a tény, hogy az adszorpció folytán 
az oldat pH-ja csökken, tehát a festékkatianak 
az adszorpció kedvéért protont adnak le. A tit
rálás végpontjában a jadidionak jutnak feles
legbe, ezáltal a felület negatív töltésű lesz, a festék 
fel tudja venni a proton ját, kialakul a festékkation, 
melynek színe piros Ennek bizonyítéka az a 
körülmény, hogy a végpontban nagymennyiségű 
hiörogénion tűnik el az oldatbóL 

A fenti jelenség felvetette bennünk új indi
kátorok készítésének a lehetőségéL Különböző 
ezüst, illetve jodidfelesleg rnellett készítettünk 
ezüstjodidcsapadékot, és erre a csapadékra p-etoxi
krizoidint adszorbeáltattunk Módunkban állott 
a sajátion minőségének és kancentr ációjának a 
variálásával az új típusú indikatar (festékadszor-

____ . ___ ,_:;"....._~-----

bátumindikátornak neveztük el) átcsapási 
intervallumát pH 3,30-tól pH . 8 90-ig 
tatni Készítettünk indikatarokat úgyis, 
jodid helyett kloridot, illetve bromidot "'"'m;mrmk 
Ez esetben az átcsapási pH-köz változtatása 
sokkíü kisebb intervalluman belül sikerűlt. 
okozza azt, hogy p-etoxikrizoidin mellett nem 
kloridot és bromidot titrálni A titralás 
kialakuló adszorbátumok atcsapási 
ugyanis olyan közel van egymashoz, hn<m'""'~c 
titrálás alatt az indikátor átmeneti p 
Iumában mozgunk 

A kialakult festékadszorbatunmal a döntő 
szerepet a csapadék fala viszi A festék nmtctort 

a csapadék kivillása alkalmával teljesen 
beálódik Ennek bizonyítéka egyrészt az, ho~y 
csapadék leszütése után az oldat festéket nem

0

tar
talmaz, másrészt az a méréslink, midőn a titrálás! 
90 ekvivalens %-ig kloriddal végeztük el, s 
jodiddal, akkor az adszorbátum úgy 
mintha jadiddalnem is titraltunk volna 
tal azt is bizonyítja, hogy a már ad 
festékmolekulák a felületen nem fundá'lhatnak. 

A Fajaus-féle indikátorokkal is 
méréseket Méréseink alapján ana a kii'vei,kec<t"' 
tésre jutottunk, hogy a deformáció helyett, 
végeredményben minden molekulaképződésénél 
játszódik, inkább azt kell kihangsúlyozni, h 
adszorpciós erők miatt a festékek anyagi a· HarraOI.··· 
változnak meg. A p-etoxikrizoidin esetében 
szociációs állandó, a fluoreszcein és eozin esetéberl' 
az oldékonysági szorzat A Fajans által 
adszorpció megnövekedést, ami az eozinnál 
fluoreszceinnál fellép a titrálás végpontjában, azzal 
magyarázzuk, hogy a végpontban kialakult ezüstsó 
a festéket mint sajiltiont nagyobb mértékben · 
szorbeálja, mint az ezüsthalaid felülete. A 
adszorpciója azonban nem a titrálils vé·r mc,ntiálHlZ 
kötött jelenség, hanem fellép azonnal, 
csapadék kezd kolloidáJisan kiválni 

(Pungor 

A rozsdás gyűszűvirág~ a pontusi rododendron 
és a barna mihélia farmakognóziai vizsgál 
Irták: L. I. Szamova, Z .. L Bojarinceva és A l., Agapova* 

A szerzők három növénynek leveleit, melyek 
a népgyógyászatban használatban vannak, farma
kognóziai szempontból megvizsgáltak, Az anyagat 
a moszkvai gyógyszerészeti intézet tudományos 
expedíciója alkalmából !946-ban a Szovjetúnió 
nedves szubtrópikus v[dékeir91 gyűjtöttélc ~ 

A SZOVJETúNIO GYOGYSZERKONYVE
BEN kétféle gyűszűvirág hivatalos: az urali sárga 
gyűszűvirág (Digitalis ambigua) és a termesztett 
nyugateurópai piros gyűszűvirág (D. purpurea) 
Nagyobb figyelmet érdemel a rozsdás gyűszűvirág 

* A Szerzők a moszkvai gyógyszerészeti intézet tanuló
körének (farmakognóziai önképzőkör) tagjai 
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(D. ferruginea), amely a Kaukázusban nagy meny
nyiségben terem Az első vizsgálatoknál 
értékűnek bizonyult és ezért eddig a gyó 
nem alkalmazták Az utóbbi években ver,zer:t 
gálatok azonban különösen a ~.-·rr"' 
hatóanyagtartalmat állapítottak meg, 
50%-kal több, mint a piros gyűszűvirág 

A Nagy Honvédő Háború alatt a 
tonai gyógyszerkémiai tudományos kutató-l<lbora" 
tóriumban végzett vizsgálatok alapján l 
digalen-neo és kordigit lett előállítva és forgalom 
hozva. 

A levél anatómiai felépítésének lelrasával L 

Szamo.va .~oglalk?zott, az irodalmi adatokat kibőví·· 
tette es .uJabb dragnosztizáló jeleket áilapított meg 
Ezek. a Jellegzetességek a következők: a felső e i
dermrs. egy~nes f~lú, s?~oldalú sejtekből áll, viszlnt 
az ,al~o eprder~r~. seJtJernek oldalai hullámos Ie
fu~asua~. A szarak háromféle típusúak lehetnek 
m~gpedr& egys~erű többsejtből állók, mirigyek egy: 
se!tu ny~le~ ~e! sejtből álló fejjel és mirigyszőrök 
h~ro~-negyseJtU nyélen, egysejtű fejjeL A szőrök 
bazrs~t 5-:-,-8 .. sugáralakban elhelyezett sejt övezi 
A Jetort szo.rok hengeralakúak ·· ·· 

, A h~vatalos gyúszrívir~gok,tól a o. ferrugirfeát 
tehat. aza\t~l. lehet megkulonboztetni, hogy az epi
dern,:.rs SeJt}er .más felépítésűek, az egyszerű szőrök 
nem ,szemolcsosek, a szőröket jellemzően rozetta
alakban el~elyezett sejtek övezik, a letört· szőrök 
hengeralaknak és szájnyílások a levél nii dk't 
oldalán találhatók. · n e 

A RHODODE~DRONRÓL már a X-XL szá
~adba? m~gfrgyeltek, hogy egyes fajainak levelei 
e~ vrragaiallato~~a mérgező hatásúak Gyógyászati 
ce!o~ra. tob b fapt alkalmazzák Ilyen például a 
szrberrar Rhododendron chrysantum A Kaukázus
ban ho~os a .Rho?odendron ponticum, amely egyes 
telep~le~ek~el, mr~1t gyógyító, mérgező, cserző és 
ro~arrr-t~ ~oveny rsmeretes Az utóbbi időkig tanul
manl:oz~sav~l keveset foglalkoztak, csupán csak 
annyrt allaprtottak meg róla, hogy glükozidaszerű 
anyag?kat: andromedotoxint, erikalint, rhododen
d~rnt es cseranyagokat tartalmaz, 8-l 2o/c mennyi-
segben. o 

, A .m9szkvaigyógyszerészeti intézet tanulóköre 
szeleskor~ vr~sgalat~k alá vetette a növényt úgy 
farrnakologr~rlag, .mr?t kémiailag és farmakognó
zrarlag abbal a celbol, hogy a növény a tudomá
nyos gyagyaszatha rs bekerüljön 

Z. I .. Bojarinceva által végzett vizsaá!atokat a 
Rh po~tr.cum l~velének anatómiai felépítését és 
felrsmereset rlletoleg az alábbiakban lehet össze
fogl~lnr; , A _Ievél bifaciális (dorziventrális). Az 
ass~rmrla~o szavet 2-J sor oszlopos parenhimából 
~!lu, a szrvacsos parenh~.mában nagyobb sejtközölti 
J aratok, vannak. A fel so epidermis erős és réteges 
kutrkula~~l ~~n fed.ve, ~z alsó epidennisen szám
~a!an szaJnyrlas .talalhato. Az alsó epidermis sejt· 
J~rnek falar hulJamosabb lefutásúak, mint a felsők. 
~gy az oszlopos, mint a szivacsos parenhimában 
soskasavas mészboglárok találhatók. 
. . A HA~.MAD IK megvizsgált növény a magnó

lrak csaladJahoz tartozó örökzöld bokor a baina 
mihélia (Michelia fuscata). Hazája Dél~Kína de 
a szubtroprkus Szuhumi környékén eredményesen 
termesztik · 
.. . .A .délázsiai nép a növény különböző részeit 
ostdoktol fogva használja tonizáló sztimuláló láz
ellenes. és köszvényellenes szerként. A Szuhumi 
kornyekbeli lakosság a levelek vörös forrázatát láz 
ellen használ j a. 

, A s~ovjet tudósok figyelme is ráirányul! erre 
, a?epgyogya~za.tban elterjedten alkalmazott gyógy

r!ovenyre Kemrarlag krkutatták a levelek tartalmát 
es megállapították, hogy a hatóanyagok alkaloidák 
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A levelekből k~t alkaloidát izoláltak : a magnaJin 
es a ma&nol~.mrn (Orechov és Proszkurinova) .. Hatá
s~k.a~ rll~toleg bebizonyult, hogy azok ér
tagrto h~tassal .rendelkeznek, a vérnyomást hosz
szantartoan csakkentik (Szokolov és N ad ir ·anc 
1936, Kamrszarava 1941). l 

. A Mi.chelia fuscata levelének farmakognóziai 
vrzs~alatart .. 1 I Agapava végezte .. Felismerésére 
a k,ovetkezo. Jellegek szalgálnak: A levél rnindkét 
feluletet ~utrkulaborítja, az epidermis sejtjei hullá
m~san krdomborodnak A mezofillumban apró 
prr.zrpaalakú kristályok vannak elszórva Szá·: 
ny!!as~k csa~ a levél fonákán találhatók, egy-eiy 
szaJny~Iast .ket oldalsejt kíséL Egyszerű, egysejsű, 
e~yenlotlenul megvastagodott sejtfallal bíró sző
rok csak a levél fonákán találhatók. A mezofillum· 
ban, nagyobbrészt az oszlopos parenilima között 
kere.k vagy ovális váladéktartalmú sejtek vannak 
elszorva .. A !~vél dorziventrális felépítésű. Az osz
lopos parenhrma 2-3 sorból áll, a szivacsos paren
hrma rgen laza .. 

, A b~rn~ n;ihélia leveleinek farmakológiai vizs
~al~tar kr~geszrtették a korábbi adatokat erről az 
~rteke'l vernyomást csökkentő szerről amely meg
erdemlr, hogy minél előbb helyet kapj~n a gyógyá· 
szatr gyakorlatban, · 

(Medicinszkája promislyenoszt Sz s s R 
1949.. l. sz ) . z. z. . . 

Fordította : Ligeti Viktor, 

* 
, A .napokban kapink kézhez >>A Szavjetunió gyá

gyaszatr rpara<< cimű szavjet folyóirat 1949 .. évi 1 .. és 
2.. számát.. A tanulókör tagjai nem csak a leadott 
anyagat veszik át és készillnek a vizsgákra, hanem 
amlflt a fmti cikkből megállapítlratjuk, expedíciók· 
ban zs resztvesznek és önálló tudományos kutató
munkát is folytatnak 

Fontos felhívás! 
A Tudományos Folyóiratkiadó Nemzeti Vál

lala: é: a sz~rkesztöség között létrejött megálla
podas ertelmeben a szerzők a jövőben mindenkor 
készp~nzben kapják meg a cikkük után járó 
honorarrumot A;nennyiben a szerzö különlenyo· 
m~tokr a :~,rt rgcnyt, úgy azokat a megjelenés 
utan legkesobb 8 napon belül kéri a Tudományos 
~~lyói1atkiadó NV. (Budapest, V, Szalay~u. 4) 
Il asban megrendelm Ezen az időn túl a nyomda 
a szedést széldobja A fentiek alapján akülön, 
lenyomatok költsége teljes egészében a szerzöt 
tcrheli 

Budapest, 1949 IX 29 
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Javaslat hazai gyógynövényeinfokozottabb népszerűsítésére 
Ir ta: Mozsonyi Sándor dr· 

hallgatóink egvetemi tanítása 
(Érkezett: 1949 október 2) 

. · ·· -· vügy igen Magyaroiszagon. a gyogyno,enJ , 

GyoavszeJesz ' ]' b · 
. "' 1 nekik mutatm az a ab Ismer-

soran ~e szoktn<'l' mo'dszenel e~edeti állapot-
t tendo konzena o l l .. 
e .. 1 · 'zhetó gyógvnövényeket, m onos 

ban JO megonh -. ki a Az ilyeumódon r end
tekintettel a azma .. " . . . , 1 .. g uj-

magas színvonalon a!L . . l' 
.1 .. h1' 1 u·· magvar kamil ara, El· g csak a 'I ag J k 

. e C-vitamin tartalma miatt ugyan_csat 
vagy a . óra a aprikára stb. hiVa
keresett cs!J?kebogy :Uel P ekből egyes években 
kozr.ll e teluntetben, a Yk · lt Jelenleg 

kívül sz:m~é\ietőve !~~~~s~~~~~T:l~'0
8

r~?c1;ájrba, 
temeny.et e yne a tt 'oda elhelyezni minél 
ahol knakat vban, olru·lonösen a gyógyszertáJ 

, , exportun lS vo . 
többszaz vagon k k d lnir· N· V intézi , ·· , eres e e · 
a Gyogyn~venyl t s. exp· oltvonalon . is szép 
. l t az ugye 'e . . . eze <e . .1 · · 1 megszervezett gyogy-

g obb sz'lm an '- · . 1 
na Y . t' ideken !eltalalhatol<at Ezze nem~ 
helyeszenn 1 Y. ó szeltátban megfordulo 
csak a dolgozok, a. gy gy_ -1 f elme t lehetne 

t k és hozzatm tozo1' Igy . . 
be ege l It' · de bizonyára felfigyelnenek Ja a~ 
azokral e -~~~~ellett díszéteválnék ~z a k~llekcw 
orv~~~ ~::eitáiaknak is és ldenielne a ~yogys7e: 
~é~lftJgl~llwzás Lndom~n~os jelllcfogl~to,zs~t~:~~ll~~~ 

eredmennJ;d ~olgobzH ~l~t~ káderek segítségével .. , gvu]tO es eva o . 
noveny J . . ó •növény!ogyasztas expor-

A haz.ar gy g) Ja · nem nagy, pedig 
tunkhoz kepest ai any g k k' . ött es kellő 

. t. J· anyag van azo oz . . sok er e ,es . ezidőszelint kul-
pr opagandával szamos - ó sz eit lehetne 
földi ől valutáéJt behozott 

1 
eo1f6 ~~Jdát említjük 

pótolni azoklwl Mmt szem) annak ellenéJ e, 
meg ezzel kapcsolatban azt,lhogy kbe annak-

. . .. gvog,·novenye { ' . . 
videken term? J .J. a lail·us oyujtok Jesze-
gyujtése Js eleiheto es '·t ll 'ató "g,ógynöveny-

. IV Gyogyszei {Űnyvun. . 
hogy a . 1 '!f"ldi oximetJlantiakmon 
idején f~lvetetet{ ~'~elo ettesítő, igen élték~s 
tmtal~t?- hdalt~~~ {~azai riangulakéJ eg, am~lybol 
hashaJ o · '. , n aggal es be
bőségesen J eurlelkezunk nyeL fo y •asztás ebben 
gyüjtött készletekkel, mcgis a 

1 
gl) kulönösen 

. · y! ag 1gen cse <e y, 
ma" mai a~ a nl 'If ·Jct'i ei edet ü szeunalevélhez 
amwta rsmet <ll 0 

1 e az 01 vo' ok · t' 1 ame yr • jutnak a gyogyszei ai;'-'' p d' hosszu 
, . . 1 · hamar raszaktak e Ig . 
n]bO I~en l' voltak kényszerítve es 
éveken at a fr.aJC~g?-.ara. on meg voltak 
azzal még kllnikamk IS nagy ábbá szulészeti 
elégedve, ahol _dekok1tnm~~k].;o~an hasznalták 

tekbell beontese' . · tes ese . .. ki a Sőt - mmt Ismer e , 
azokat ami aJanlatnn · · · Intézet egyik 
- az Olszágos Kozegészsegugyi . h ta' lyban 

. J 'b amely ma IS a batáJozata erteme. e_n, m ba a szeuna 
van, a pnlvis liqnmtm~reco of ls használható 
levél helyett hangula)' gp l · tel]' esen 

. l. t eredmeny lassacs <an 
Az Igy e el . 'd ·'b nem gondos
kai ba log veszni, ha J eJ e_ en1. d t mind 
kodnnk az ellenintézkedeseln~ ~~~rekezb~voná
más hasoüla eseteket a ksza ebölni . megfelelő 

. ll .. n kl lehetne nszo , 
sava wnnye . l ilá esitással az orvosok 
propagandaval ~- f~ v ég gfelé Erre a hiYatalos 
és a betegek, a ·ozons. " ágyszetész 
. t. kede' s me ll ett elsosor ban a gy . .. . 
m ez · 1 ll ·1 a gvogynove-
h . t tt aki sokat fog a {OZI' J • • 

IVa o , . Í etemi tanulmanyai 
nyekkel, hiszen nemcsa; ef~i életben is mind
során, hanem a gya or a 
untalan dolga yan azol<kal 
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'1 m egyszel tapasz a 1 J • d 
IO ne . . 1 ·k' -1 ölhetó ,olna Ilyme on 
összecseleles JS n tsz~~lválási mód a oombákra 

:Mmthogy e~ a {Oli ' · az ill~1 ó vidék 
is alkalmazh~to. lenne, eze I t í ismertetni 
ehető g~mbá1It 15

. mle\g{
0
. zleg~~Ta~ággfés néptáplál-

dolgazokka amme < .. · · 1 · k a .... : .. . . . t em kell kulön loe me un n 
Jwzasi Jelentol:er-el ~s bevonhatók volnának a~ 
Esetleg az lS ,o a' . az ott elhelyezendo 
ilyetén . pr opa~and~~~· és gombaayüjtemé-
konzeJ val' gyogyno\ en y _. 

nyekkeL . 1. nJódj'át az alábbiakban A kanLelvass 
ismertetjük. . . k t 24 Ól áig. kér g eket, 

Leveleket, vnago :'- . . áztat~nk 1 %-os 
gyökeJeket, stb ld48tbormg Az ebből kivett 

· · sznlfat·o a an , .. · v1zes re z . .. •e ala pr a helyezzuk es 
növényeket liomalyosl."b'b;" állandósító oldatba 
zsinórral lekotve az a a 
tesszük : 

kalium bisullnrosnm 
cnprnm sulfuricum cryst. 
aqna dest ad 

6 o g, 
2 4 g. 

1000 o g .. 

E t állandásítást Jegcelszerübben me~-
z az . la as alakú gumrkanka-

ielelő. urtartalm n, n. g . . ~. Jatentzáias 
l legmentescn lezmhato, n l . lt ké-

va .. ·r .. 1 Az Í"Y pr ep am 
üvegben eszkozo ]ll'. . . ö a' ltozatlannl el-

. · l· 8-10 ev1g 1s "' , . sz1tmenye' . . . .k JlÍI os , ag·" kék szmet 
'll J· csnpan a vnago , J • • • a na,, . . ll d, 'tó oldat a sár ga SZ!ll es 
!akit] a ki az a an o sJ ' 'l tlan nl 

f'll "ld színe azonban va toza a kloro 1 zo 
megmarad. 

A GYÓGYSZERÉSZ 

A MEZÖGAZDASÁGJ TUDOMÁNYOS KÖZPONT 
GYÓGYNÖVÉNY-SZAK ÉRTE KEZLET E A N VAGÁBÓL 

- A Gyógynövénykísérle/i Intézet, az egyetemi 
Gyógyszerismereli és Gyógyszerészi Növénytani Intéze
tek október 7 8-án nagyjelentőségű ankét ot rendeztek a 

Tudományos Központ irányítása mel. 
célja az volt, hogy a gyógynövény-

kérdéssel különböző területen foglalkozó kutatókat 
közösségi munkába tömörítse. 

A gyógyszertári dolgozók szempontjából különö~ 
sen jelentős értekezlet anyagából mostani és következő 
lapszámunkban bő ismertetést közZünk 

A gyógynövény fogalmának körülhatárolása 
A gyógynövények fogalma alatt legtágabb 

értelemben - sensu lato - mindazokat a növé .. 
nyeket értjük, melyeket valaha, valahol, valaki 
vagy többen több-kevesebb sikerrel - talán anél

. kül is - az irodalmi adatok, esetleg más értesülés 
alapján gyógyászati célból felhasznált, akár maga, 
akár embertársa, akár állat egészségének helyre-
állítása céljából. E növényeknek számát egyesek 
12-15 .. 000-re, mások 30-40.000-re teszik. Hazai 
viszonyokra alkalmazva, legtágabb értelemben 

.. 2-3 ezer fajról beszélhetünk Itt azonban 2·-300-
nál nagyobb számra nem gondolunk. A hatalmas 
Szovjetúnióban látunk példát arra, hogy újabb és 
újabb niJ'vények vonulnak be a gyógynövények tábo
rába. A jövő útja erre mutat, nekünk is ezt kell kö~ 
·vetni. 

Lássuk tehát közelebbről is pontosabban, 
hogy mely növények képeznék vizsgálataink tár
gyát Mit nevezünk mi ilyen értelemben gyógy
növénynek : mindazokat a növényeket, melyeket 
egészben vagy részben gyógyászati célból fel
használunk akár friss állapotban, akár· drogként, 
akár a gyógyszergyártásban Kiindulási nyers

továbbá azokat is, melyek nemcsak a 
célját szalgálják és sok esetben el

csekély mennyiség szaigál gyógyászati 
ellenben a főtömegét valamely iparág del
feL Itt ezekben az esetekben természetesen 

sajátságos kívánalmai jönnek elsősorban 
· sz.émít:í<h' Mi tehát nemcsak olyan növényekkel 

foglalkozni, amelyek kizárólag gyógy
;, ni)vénvek. de ezekkel csakis gyógyászati szem

mert hiszen ez a faktor senki mást nem 
.érdt~kel és senki mástól nem várhatjuk ezekre a 
KérdléseinkJre a feleletet. 

Munkaterületeink felölelni kívánják elsősor
azokat a területeket, kérdéseket és felada

melyek a kizárólagos gyógynövényekkel kap .. 
>CSol"tn,<"k 

A) Kizárólagos gyógynövényeink: Claviceps 
Aspidium filix mas, Veratrum album, 

morio, militaris, mascula, maculata, Con
majalis, Ononis spinosa, Atrapa bella

Datura stramonium, Hyoscyamus niger, 
f:H:to1;tatph~{los uva ursi, Menyanthes trifoliata, 

,;r" a,+• is, Digitalis purpurea, l ana ta, Adonis 
Chenopodium ambrosioides, Hernialia 

hirsuta, Sambucus nigra, Verbascum 
""umowe:s, thapsiforma, thapsus, stb. 

B) Gyógynövények, melyeket más téren is 
használnak : vegyipar, cukrászipar, kozmetika, 
likőrgyártás, bőripar, élelmiszeripar, aszfalosipar1 
mezőgazdaság, gyümölcstermesztés, textilipar, mé
hészet, szeszipar, stb .. 

Rostot szolgáltatók : len, kender, csalán, 
hársfa, stb. 

Olajat szolgáltatók: ricinus, mák, len, tök, 
mustár, olajfa stb .. 

lllóolajat szolgáltatók: mentha, melissa, sal
via, rozmarin, lavandula, rózsa, kakukfű, vale
riana, ernyősök termése, sth 

Cserzőanyaget szolgáltatók: tölgy, pimpó, 
fenyők, gubacsok, Rhus cotinus, Bergenia, stb. 

Fűszernövények: Majoranna, Capsicum, B r as-
si ca, Allium, Cochlearia, Laurus, juniperus, An
gelica, Levistieum, Acorus, Artemísiák, Humulus, 
Umbelliferák termése, stb. 

Porozásra, ilL rovarirtásra, permetezésre szol
gálók : Chrysanthemum, még a Nicoliana is 

Szeszipari növények : Solanum tuberosum, 
Oryza, juniperus, Pr un us cer asus, Gentiana, stb 

Mézelők : Festő mályva, akác, hárs, zsálya, 
mustár, coriander, ziliz, mentha, somkóró, stb. 

Keményítőt szolgáltatók : Solan um, Oryza, 
Tr iti cum. 

Kötöző, fonóanyagok : Gossypium, Tilia, 
AsclejJias, Morus, Pinus, Quercus, stb. 

Epület, bútor-, szerszámfák: Quercus, . Fa
gus, Tilia, Populus, Juglans, Picea, Pinus, Larix, 
Olea, Betula, stb. 

Festőnövények : Urtica, Rubia, Alkanna, Cr o· 
cus Carthamus, Peganum harmala, rezeda, stb. 

Saponintartalmúak : Gypsophyla, Saponaria, 
Rescui us. 

Édesítő növények: Béta, Glycyrrhiza, Poly-
podium, stb. · 

Ebbe a csoportba soroljuk még az Amygdala-t, 
a mandulát, mely szintén szolgál gyógyászati célt; 
az Agropyront, mely egy kiirthatatlan gyom, de 
egy részét gyógyászati szempontból értékesíteni 
lehet, a Centauriumot keserű italok készítésére is 
felhasználják; a Frangulából szenet is állítanak 
elő. A Fraxinus ornust érdemes lenne Manna
adásra befogni, az Irisgyökér törzsét fogporok 
alkotórészeként is felhasználják, a Cichoriumból 
kávépótlékot készítenek, az Althea, Marrubíum 
gyógycukorkákban is szerepel, a Melilotust dohány
szagosításra, a Rheum puhább részeit kompót 



A. GYÓGYSZERÉSZ 

A GYÓGYSZERÉSZ 

T 'k a málnát ízjavítónak, 
készítésre is felhasz~f.lt gyógyászati célra Végül 
a bort ?zi_ntén hasz~~A~ mely elsősorban gyágy
a kam!llarol rs szo fka' is felvesz belőle , 
növény, de a kozmei , yek is gyógynövények es 

Hogy e~ ek. a ~ovenzzá. uk kívánalmakat, arr a 
a gyógyszeres~! dr~ /uzAhfent J pl rostjáért v~gy ,ola
is felhozok pe a . , ás fa· jó a ket celra 
jáért termesz~ik, mas e~r m olajlt égési sebekre 
A gyógyszeresz haszpa liakeverve továbbá boro-

.. - eszes vrzze ' 'lk't egyenlo resz m , r fét azonban nya a 
gatá_so~ra a Ienpo,ac!~t ~~é~ s~nki sem vizsg_álta, 
is keszrt a mag]~b? k an a legnagyobb nyalka
hogy melyik fajtana v a a rika, melynek csak
tartalm~ Vagy rtt _v~f az ~Ielmezési ipar veszi _fe} 
nem egesz mennyrse~e , " et va y a nem csrpo
Fűszercélokr~ az alrg cs~p~s ati efport is. AWf.ó_gy
set keresrk, sot kerest~ a .. ~ ghasználja bőrvörosrto
szerész az erősen csrp_os~ It keleti export is ezt 
nek, az új~bban megmó u novénykisérleti intézet· 
keresi. A ncmust a gy gy_ munkatársai szorgos 
ben Augusti n professzor t .e~iumba hogy itt meg 
munkája hozt~ olya~k s ~sér el ték' ki , a megfelelő 
lehetett h_?nosrtam, , ászali hasznáert , . 
fajtát, elsosor ba~ _gyof lyeket a népgyagyasza t 

C) Gyógynove~ye • l!'e ia Arnica, Achi-
, k' !föld hasznal : Anstoloch ' Anetum 
es a u . . A rimonia, Anemone, ' 
lea, Acomtum, g erula Berberis, Borago, 
Apium, Artrum, Asp 'astoris Chelidomum, 
Bryonia, Capsella l burs~ralaegus ' Cynoglossum, 
Chicus, Convolvu us, hectra 'Euphorbia, Fu
Dictamnus,_ Drosera, Ediechodra, Gratiola, Grin
maria, Gahum, Geum, H ericum Hyssopus, 
delia, Hedera, Hell~borusMerrKrialis, Nasturtium, 
Inula, Lamrum, Le um,_ Parietaria Phytolacca, 
Nerium, Nigella, Paeoma~mula Pul~onaria, Ru
Plantago, Polygon~m, bPn Satu'reja Scrophularia, 
mex, Ruta, Sa~gurso~ ah tum, T~nacetum, Tri
Solidago, Stachrs, Sy 6 y Vincetoxicum, Vrola, 
gonella, Tussrlago, Ver ena, 

Viscum, stb: 'zoltam azt a keretet, amelyre 
A fenüek]Je~ va tatás terén gondolunk Ter-

mi a gyógynovenyku . t 'kben és azon a vona-
. t sak olyan mer e . ..k . 

mesze e~en c , . ati alkalmazására es_ szu se~
lon, anu a gyogyasz onban nem záqa kr, sot 
Jetekre vonatkozrk Ez az konkutatási területek 
természete.sse teszr, hogy a 10bb együttműködésben 

b · 1 a legszarosa ··t· szakem ererve. . , é ülhetünk bele az o eves 
dolgozzunk ~s~krs r_gy P a dolgozó nép élet
te~vbe és. valosrthfJ~~~el ~~~ak boldogabb jövőjét 
szrnvonalanak eme H alma i 1 ános dr. 

Ligeti Viktor l}ozzászólása: 

1 isztelt Szakértekezlet ! , . .. 
, d kémiai felfedezeser, ku-

A X IX szaza nagl'. k ter én megváltoz-
Jönösen a szerves v_egyuleteszetet A' szintetikus 

kk · gyogyszere · · tatták az a . on , k kezdték kiszorítam 
úton előállítot~ ~yogysz~r~ óta használt gyágy
az évtizedek es e;sf~~~ ~észült galenusi gyógY:· 
növényeket es ak _e~ 

1 
embere kétségtelenül fej

szereket Az ak on o 
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rnában éppen ezzel kapcsolatban referáltam egy 
új mentafajról, melyet a Szovjetúnióhan tenyész
tettek ki. Az új hibrid illóolaj- és menthol-tarta
Iomban felülmúlja az eddig használatos borsos-
mentát " 

új drogok, illetve hatóanyagok felkutatásában 
is példát vehetünk a Szovjetúnióról. A Szovjet
únióban az utóbbi években 773 új•alkaloidát izoláltak. 
farmakológiai kiértékelésük most van folyamat
ban, de közüiük néhány már használatban is van .. 
Uyen pL a középázsiai Salsola Richteri alkaloidája, 
a salsolin, amely mint igen jól beváll vérnyomást
csökkentő szer. hivatalos lett a V II L Szovj et 
gyógyszerkönyvben.. Társalkaloidája a salsolidin 
ugyancsak hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. 
Ezekről Halmai tanár számolt be a >>Gyógyszerész«
ben. Említésre méltó a nálunk is honos aranyeső, 
(Cytisus laburnum) alkaloidája a cytisin, vala
mint a Senecio platiphyllu; alkaloidái, a plati

·phyllin és a seneciphyllin .. A magnóliák családjába 
tartozó Michelia fuscata ugyancsak két új alka-

loidát szalgáltat: a magnalint és a magnalamin t.. 
Újabban a Kaukázusban honos Rhododendron 
ponticumról olvastuk, hogy belőle glükozidákat 
izoláltak. Ugyancsak .értékes glükozidát izoláltak 
egyes Erysimum-fajokból. Az E.. canescensből 
izolált erysid nevű glükozida strophantinszerű 
hatást fejt ki és felveszi a versenyt az eddig isme
retes szívreható glükozidákkal 

Ez a néhány példa utat kell hogy mutasson 
és figyelmeztessen, hogy a munkát minél előbb 
kezdjük el. Gyógynövényeink hatóanyagtartal .. 
mának növelésére botanikusaink és agrobiológu
saink előtt nagy feladatok állanak újabb ható
anyagok utáni kutatást elsősorban agilis gyógy
szerészekre kell bízni, akiknek alkalmuk van ··az 
egyes vidékeken szokásos népi gyógyszereket meg
ismerni és azokat vizsgálat alá vetni .. A kutatás
hoz ebben az esetben nem sztikséges más, csak 
kitartó munka és néhány egyszerű reagens. Pozitiv 
eredmények elérése után a további vizsgálatok és 
az új drog, illetve hatóanyag használhatóságának 
kiértékelése egyetemi intézeteinkre hárul. 

Korszerű ismereteink a vitaminokról, 
hormonokról és fermentekről 
(Közlemény a Pázmány Péter Tudománytgyetem Közegészségtani 
Intézetéből.. Igazgató Prof Dabis László dr.) 

fr ta: Vitéz István dr .. , egyet, m. tanár 

(I L) 

2. VIZBEN OLDÖDÖ VITAMINOK 
8 1-vitamin ( aneurin, thiamin J. 

A vitaminkutatás a B-vitamincsoport fel
fedezésével indult meg.. Eleinte egységesnek gon
dolták, ma már legalább 17 tagját ismerik. Ezek 
közül első a 8 1-vitamin (aneurin, thiamin), ez 
pyrimidint és thiazolalkatrészt tartalmaz. Sói 
alakjában ismeretes, chlorhydíatja: C12H180NSCl 
Semleges köíegben főzésre könnyen bomlik, lúgos 
közegben pedig már levegőn is inactiválódik. Már 
gyenge oxydalióra a színtelen vegyület irreversibilisen 
átalakul kék színnel fluorescá/ó thiochrommá, amely 
rndr inactív. 

Az aneurin a természetben igen elterjedt és 
előfordul 2 mal. phosphorsavval képezett ester 
formában is, mint aneurin-diphosphorsav.. Egyes 
gombák és bacteriumok saját maguk állítják elő. 
Amelyek erre képtelenek, azok csak úgy fejlőd-· 
hetnek és szaporodhatnak, ha azt a tenyésztő 
közegből megkapják (sty. propionsav bact.. stb.) .. 
Ez a jelenség két dologr a vet fényt. Az egyik, 

a B1-vitaminszükséglet minden élő sejtnek 
••arJve;tö a másik pedig az, hogy egyes 

hosszabb idön át tud-
ca1na.>c~u~uau aneurint, mert a bél-

saprophyta bacteriumok e szükségletüket részben 
kielégítik. Igy a szarvasmarhák emésztőrend
szerébe a flavobacterium vitarumen, a csecsemők 
belében a 'bact.. hifidum képes aneurin-synthesisre, 
a patkányok pedig a coecum bact.-ok útján -
coprophagiával -látják el magukat B,-vitaminnal 

A B,-vitamin hydrálással reversibilesen di
hydroaneurinné alakul és így igeri fontos redox
rendszené válik A cystincystein és aneurin-dihyd
roaneurin átalakulás egymástól ftiggően következik 
be.. A szénhydratanyagcserében igen fontos szerepe 
van a Cocarboxylasenak Ez az enzym ismeretlen 
fehérjemoleculához kapcsolódott aneurin ( B,-vitamin)
diplwsphorsav. Ez biztosítja az erjedéskor kép
ződött pyroszőlősav hasadását acetaldehydre és 
széndioxydra B,-vitaminhiány eselén ez a bomlás 
kimaradván, a pyroszőlősav felhalmozódik előbb 
az agyvelőben, később a vérben is, miáltal az agy 
cukoranyagcseréje zavart és légzése gátolt 

A szívizom cukoranyagcseréjét is befolyásolja 
az aneurin, mert hiányában a szénhydrátbomlás a 
tejsavfokon megakad, a tejsav a szivben és vérben 
felhalmozódik és ez másodlagosan idézi elő a 8

1
-

hiányra jellemző bradycardiát 
A vízháztartásra még egyelőre nem tisztázott 

módon gyakorol befolyást. Kedvező mellékhatá
soknak tekinthető, hogy gátolja a máj glycogen
bontását, így az inzulin hatását fokozza, védi a 
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májat különféle mérgektől, a harántcsíkolt izom 
munkaképességét növeli, a mellékvesekér eg hor
monjának hatását kiegészíti Biztosítja a gyomor
bélrendszer normális tónusát. Pharmacologiai ha
tása a fájdalomérzés megszüntetésére irányul. 

A B
1 

avitaminosis klinikai tünetei főleg két 
okra vezethetők vissza Egyik: a szénhydrát
anyagcserének a centrális és periferiás idegrend
szerre és a szívizomra ható zavara, a másik pedig 
a vízháztartás rendellenessége. Ez magyarázza a 
beri-berit, illetőleg ennek lényegét képező poly
neuritist, valamint az összes többi jellemző tünetet 
újabb megfigyelések szerint a B,-hypo-, ilL avi
taminosis növekedésben lévő szervezetben gén-

cált formából átalakulhat oxydált formává 
hyrogenátviv§ !lymódon a lactoflavinhoz, ~neu
rinhoz és ascorbinsavhoz hasonlóan átalakul fer
ment jellegű hatóanyaggá Alkatrésze a szénhyd
rátlebontásban résztvevő CO-dehydrase L és IL 
(az egyik a triphospho-, a másik meg diphospho
pyridin-nucleotida) segédfermentnek. Mindkét CO 
dehydrase specifikus fehérjéhez kötődve átveszi á 
hydrogent s továbbítja a hydrogenacceptorokhoz 
így a sárga fennenthez is. E jelenségb6l arra leheÍ 
következtetn, hogy a vitaminok lényegükben és bio
logiai hatásukban a co-fermentekkel talán azonosak. 

Hatása a szervezetben ezenkívül a febérj eház-. 
tartás szabályozására irányul A pellagra tüneteit 
kiváltó hatások ezen az alapon azzal magyaráz-.< 
haták, hogy a nicotinsav hiányában mérgező fehérje" 
bomlási termékek jönnek létre ( diol';yphenylamin). 
Ez azonban csak egyik része a kiváltó oknak' s 
ehhez járul még a H-vitamin és különféle esseniiá
lis aminosav hiánya is.. A nicotinsav befolyásolja 
még a kénforgalma t, a vasanyagcserét, hiánya ideg

ártalmat hoz létre. · 
Nagy mennyiségben található e vitamin élesztő-

ben, kisebb mennyiségben sertéshúsban, sertés
és marhamájban; gabonamagvakban. Mivel a 
gabonamagvaknak f6leg a héjukban van, őrléskor ez 
nagyrészt a korpában mar ad, miáltal a fehér liszt 
(fehér kenyér) vitaminszegénnyé válik, holott a szer
vezet aneurinszükséglete a szénhydrát mennyiségé
vel arányosan nő Biologiailag tehát sokkal érté
kesebb a korpás, barna kenyér, mint a fehér s éppen 
ez utóbbi túlzott elterjedésére és fogyasztására 
vezethető vissza részben a nálunk tapasztalható 

rendszeri tüneteket is okoz 
Előfordul a májban, izmokban, kisebb mennyi-

ségben az élesztőben, répában, rizskorpában. 
A nicotylamid a legsúlyosabb pellagr át is rövid 

idő alatt gyógyítja még akkor is, ha már a psychés 
zavarok bekövetkeztek .Jó hatással alkalmazható 
porphyrinuria és ismeretlen eredetű glossitis vagy 
stmnatitis eseté' n. Allítólag a röntgenkater ki-

B
1
-hypovitaminosis. 

B,-vitamin ( lactoflavin, ribafiavin) fejlődését is megakadályozza Mérgező adagja a 
gyógyító adag l 000-2000-szerese 

A B,-vitamin sárgaszínű vizes oldata erős 
zöldes fluorescentiát mutat. Savanyú és lúgos 
közegben hőálló és oxydatióval szemben is ellen
álló Reversibilis redoxrendstert alkot. újabb 
felfogás szerint a tulajdonképpeni B,-vitamin a 
lact

0
flavin-phosphorsav és a lactoflavin maga csak 

provitamin. A sejtben a szervezetből termelt 
valamely fehérjéhez kapcsolódva, mint flavo
phospho-protein alkotja a Warbutg-féle sárga oxy
datiós termentet Ez a ferment minden élő sejt
ben állandóan jelen· van, ami már magában véve 
is bizonyítja fontos biologiai jelentőségét. 

A lactoflavin phosphorylálásához a mellék
vesekéreg horm·onja szükséges Hiányában lacto
flavin nem alakulhat át hatásos vitaminná, viszont 
a lactoflavin-phosphorsav szervezetbe juttatása 
a kéreghormont nélkülözhetövé teszi. Mivel a sejt
ben lezajló, energiát adó oxydatiós folyamatokat 
- mint oxydatiós kata! ysator- irányítja, érthető, 
hogy hiánya a növekedés megállását vonja maga 
után a szénhydrát-, _phosphat- és az adenylsav
anyagcsere zavar a miatt Ezért thermostabil nö
vekedési factornak is nevezik Igen fontos a látás 
mechanizmusában is és nélkülözhetetlen a normális 
szemlencse működésében. Hiánya esetén hályog 
fejlődik ki. Csökkenti ezeken hívül a nehéz fémek 
mérgező hatását. Legtöbb B,-vitamint tartalmaz 
az élesztő, tojássárgája, máj, vese, szívizom. 

Nicotinsav és nicotinsavamid (nicotylamid) 

Az antipellagra vitamin (pellagra preventive 
factor = P .. P. factor) beta··pyridin carbonsav 
(C,H,NO,) és ennek amidja (C,H,N,O) Redu-
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B,-vitamin ( adermin, pyridoxin) 

A patkánypellagra elleni vitamin 
aliapicolin származék és methyl 
könnyen reagál aldehydekkel 
szerepe az anyagcserében Alkatrésze 
lin-haemochromogen rendszernek és 
módon a porphyrin-anyagcserében is jelen1:kezík.{ 
Az adermin a szervezetben is és a LarHaJeKJJau 

fehérjékhez van kötve Kiegészíti a mcwt'la> 
nicotinsav pellagraellenes hatását és főkép az 
rendszeri izgalmakat szünteti A telítetlen 
savak any_agcseréjén keresztül gyógyítja 
dyniát Elesztőben, kukoricában, -rériannelast>an,,·'f 
tejben, májban található. 

Pantothensav. 

Oxygennel, hővel szemben ellenálló, atB'aucu> 
közegben melegítve azonban elbomlik 
sója és acetylált alakja is activ s hőálló Az 
alakban a természetben is előfordul. A no.,+c,th>>O 

sav eberniailag béta-alaninszármazék 
Nagy mennyiségben az élesztőben, b~~=~~~~or~~ 
vesében fordul elő Az élesztőben a 
közé tar to zik s a szervezetben is 
van, mivel a vér lactoflavin 
és a diphosphopyridin-nucleotid rendszerben 
lysatorként hat Sok élőlényben (élesztő, állatlbari. 
mok, patkány) növekedési factor és több 
a sötét színű szőrzet eredeti színét tartja 
Hiányát a ezekben az állatokban őszülés 

kezik be.. Tyúkokon a pantothe 11 .. titist hoz létre. nsav mny derma-

B,,-vitamin ( anti-perniciosus anaemia factor). 

.. P; Bro·vitamint májból állították elő (4 t 
majboi 1 g).. Chemiailag t 1. . . onna 
L

, . , e J esen nem rsmert 
.enyeges aikatresze a cobalt d b · 

phor is ként azonb ' e van enne phos
, .. . ! an nem tartalmaz Activr"ta'sa't 
es voroses színét cob lt · laJ"donítJ· ák Hat- "t a -com p le~ caracterén ek tu-. asa - mrcrobtologi · k' - 1 ben - 15 perc alatt 121 C' .. ~~ __ rser etek-
vozás, va!SY enyhe lúgos ke~~fs torterro ~utocl~
Az anaemra perniciosa gyógyításá~a ~!~n~~i~~~entr 

C-vitamin (l-ascorbinsav) .. 

A kr istályos alakba t , 'll' th t- . n mes ersegesen is el"-
a t a o antrscorbutos vitamin h · · 

0 

keto-gluconsavanhyd "d 1 c ernrarlag a 

R d 
, .. __ n eno os lactonja (C H 0 ) 

en krv:ul eros reducálo képessé ű A 
6 8 

~ 
C-vrtam.m megtartja vitamin hatfsát ész oxydalt 
reducálodrk vissza az eredeti alakká "l k?ndnyen 
szervezetnek igen fontos red , t ymo on a 
logiai oxydátiók folyamatában ox~en~szere a bio-
~:{h~ó dl-ascor~insav ;endelkezik s~itaam?;lr;ar~~~ 
kis~érték~~~~~b~~~~v ~~~ct~v~~ko~egyület~~ ~sak 
chemiai szer kezet kis mo' dos l, _z rlnachvrtas a - "k u asava mar m ~~~~~k Oxyge_n irá~t rendkívül érzékeny és fé~= 
van ú JYzas, rez) mar ny?mai is tönkreteszik Sa-

flalul _ és
0 e~~~ t': e~~rs1~i/~rr~a~~rltd~~;ts~~~~ns~~~á 

egesAes ~lc~licus vizes oldatban lassan boml~k-
novenyvrlágban ige lt . .. 

csök, zöldfózelékek tartalm~zz1k er/:;t\bgyumöl
csrpkebogyóban, citromban zölct a ri~, van a 
rancsban. A szervek k"" .. l, ~ p aban, na
gabb C-vitaminban Jzu a ?tellekvese leggazda
van.. · apr szukseglet 50 mg körül 

P; C-vitaminhiány scorbutot hoz 1 't A 
erre Jellemző vérzések oka az h e re. z 

~l~~~ü~~e~~~ra~~lylu~;~~ ragkasztó ~ga;'t~~~~%~:i 
nek létre ' , , ?.n eresztul verzesek jön-
A a borben, tzuletekben, foghúsban stb 

cso?t~ends~er zavara az osteoblastok műk""d, . 
zav:arabol_ szarm,azik és ez kiterjed a fo akt~ ~~
~~i~amp~tdht~, az r_ny ~yulladása következi~ be A 

n rany altalaban a v' k' - - , 

~~Je~t~~~é~~~!~z~at!ssal11va~ e1's ~;;~;~~~~a~i~~~i~~; 
álla otok , p ysw ograstol eltérő káros 
tr altus és e~e~~g~;:k ~mttpl. a gastr?intestinális 
sé · h . , , , uru os, gyulladasos beteg
r}er," aJ_lam myverzesre és cariesre sápadt szá 

ve~~~~~ég~1~1;;;~1ffe~ng::::~é:~~á~l~a1anság,' ked= 
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fontos anyag .. Hiányára a patkányok növekede'se 
megszúnik.. 
vált ~herapiás c~lból . status seborrhoicus eselén 
éleszt;kt~ J~n~ e~ furuncu_lo~is eseién alkalmazott 
mők k" . a asa a btotmra épül A csecse
szüntet!se~b gyerekek fehérje-érzékenységét meg-

t ermentahv hatású mégp d" b" . 
valamely ferment cofer t", A e ~~ a wtm a B "t . men Je meatrnsavat és 
szíti~-~~i~~;frt p~~agra eli~ni _hatásukban kiegé
ves "b . ga Ja an, sertes- es marhamájban és 
éles~t~~en nalfrobb ~bennyiségben, rizskorpában 
fordul l", ur ganya an krsebb mennyiségbe~ 

e o .. 

Napi vitaminszükséglet , 

A-vita_min (axerophthol) .. 
beta-carotin 

1-2 mg 
3---'6 mg 

10 gamma 
10 mg 

D-v!tamin (calcife;~l) ·· ·• ·· ... 
E-vrtamin (tocopherol). .. . 
K-vt~amin (phyllochinon) 
B,-v~tamm (aneurin) .. 
B,-v~tam!n (lactoflavin) 
Brvr~amm (adermin) 
Nrcotmsavamid 
C-vitamin (ascorbi~savi 
Pantothensav . . ·· 
H-vitamin (bi~tl~) · · ·· 

l mg (!) 
1-2 mg 
2 mg 
2 mg ( 1) 

25 mg 
50 mg 
5 mg (!) 
01--03 mg 

III A HORMONOKRÓL AL TALABAN 

A hormonok elk ·1·· 't- - . 'liT u om ese es mesterséges el" 
a, t _asa, v_ala?'int hatásuk vizsgálata és felhas~
nalasaAgyogY_~tasr a századunk első éveiben indu!Í 
meg z elso l endliletes per"' d . . 
évtizeden át tartott ma. d 

10 u~ nagyj~boi egy 
tizedes sztinet után dJ"ból J krmn egy masféi év
és - , . ne mamadott a kutatás 
sabegymasu~an Jelentkeztek a fontosabbnál'fonto-
maib ~~~~~me~~~~~kamelyek a gyógyítást e téren a 

ei A s~ervezet külső- és belsóelválasztású miri 
gy , az Idegrendszer és az anyagcsere k"" ""tt 1 · 
sz_or_osabb egytittműködés van E oz~ a, e~
desenek és correlatí-., k . , , , s~erve muko
és ezeken felűl OJ~na Itanyrtasat az ergonak 
ergonokhoz soro7~gyreszt a hormonok végzik Az 
kan kí ""l h JUk a _fermenteken és vitamino
értelm~~é:be~nnonoka~ ts A hormonok--szorosabb 

~~et::e;be~. meg~~fáro~~: ~~lra:e0~be~m~lrez~d~ 
d, , ~ectftkus modon a szervezet belsó m "k"" 

e
1
senek Itányítására szalgálnak E vegyülete~ o-

f e~r~fsnt~kehez ~s-vitaminokhoz hasonlóan_ már 

!~zajl o chem~~yr~~r::~a~~~~~~akŐk a szerv~zetben 
vesz~k ~é~zt, a~okat .~sak irányítják, ~a~~~ysalJ1~ 
tethet~e n:'e re nezv~ tob b hormonféleség különböz
képződnek g_ A sejthormonok az egyes sejtekben 

irányítják e~z~F~~ff~~k Jtjás;jt~:~do~~~~~és~ 
csoportba tartoznak a ge h k ~o~ ~letm~ködését irány~ó oh~ro~~no~ a x;otofoo-

n~k~r~~:t;::~eo~m:r~~~n~~y~~ _sejtekben k~a:z~~= 
nem a képződésük helyén fejti~r&y~et Hata~:rka_t r, anem a kozelt, 
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szomszédos sejtekre irányítják E sejtekbe a szövet
nedv útján ditfusiával jutnak. E csoportba sorol
ják a neurohormonokat és a szöveti hormonok el
nevezés alá foglalt anyagokat ( cholin, histamin, 
renin, stb .. ). A glandularis szövethormonok (mirigy
hormonok) vagy általában hormonoknak jelölt 
anyagok a belsőelválasztású mirigyekben képződ
nek Hatásukat mindig valamely távolabbi szervre 
vagy sejtcsoportra fejtik ki, ahová a vérárammal 
vagy a szövetnedvvei jutnak el Ebben a fogalma
zásban ma hormon alatt a belsőelválasztású miri
gyek hatóanyagait értik 

Chemiai tekintetben a hormonok nagyrésze ma 
még ismeretlen, csak néhány hormon szerkezete 
ismert Ilyenek elsősorban a sterinekhez tartozó női 
és hím sexualhormonok, a mellékvesekéreg corti
costerinjei, a mellékvese velőállományának adre
nalinja és a pajzsmirigy thyroxinja. A többi hor
mon vegyi szer kezetéről még hiányosak az ismere
teink Legnagyobb részük fehérjeszerű vegyület 
(proteohormonok), vagy legalábbis fehérjékhez 
kötötten fejti ki hatását. Míg régebben azt hitték, 
hogy a hormonok specificus hatása meghatározott 
vegyi felépítésű anya!(okhoz van kötve, ma tud
juk, hogy a hormonspecifitás korántsem olyan 
szigorúan elhatárolt és körülírt. Az oestrogen 
hatás pL nemcsak a jól ismert sterinfelépítésű 
molecul<\k tulajdonsága, hanem az ezektől teljesen 
eltérő szerkezesű moleculák (stilben-származékok) 
is fejtenek ki teljesen hasonló biologiai hatást 
A növények növekedését elősegítő auxinokhoz is 
teljesen hasonló hatású a bétaindolecetsav, holott 
ez utóbbi chemiai tekintetben még csak távolról 
sem rokonvegyület 

Hatásmechanizmus tekintetében a hormonok 
biocatalysatorok, vagyis sejtműködéseket, élet
folyamatokat fokoznak, vagy gátolnak Míg azon
ban a biocatalysatorok. más tagjai, a fermentck 
és vitaminok főleg a tirplálék felhasználását irá
nyítják, addig a hormonok az anyagcserét kor
mányzó mirigyek vagy szöveti részek működését 
szabályozzák Ebben az értelmezésben a hormo
nokkal szemben a szervezetben is felépítődő vita· 
minokat táplálkozási hormonoknak is mondhat
juk Az egyes biocatalysatorok tevékenységi terü
lete eléggé körülhatárolt ugyan, mégsem lehet tel
jesen élesen elkülöníteni pL a hormonokat a vita
minoktól vagy fermentektől, mert ezek köz! olyan 
szaros kapcsolat van, hogy egyes esetekben már 
a hatóanyag keletkezésének alapfeltétele az egy
másra gyakorolt kölcsönhatás. Igy pl a lacto
flavin csak a mellékvesekéreg hormonjának ha
tására alakulhat át lactoflavin-phosphorsavvá, 
amely fehérjéhe~ kötötten válik az ú. n sárga lég
zési fermentté. Epp ilyen szaros a kapcsolat azután 
a hormonok és idegrendszer közölt is .. Az egész 
szervezet működését ezek egymással szarosan 
összefüggő egységben irányítják újabban kiderült 
az is, hogy az idegek ingerülele nem közvetlenül 
terjed a reagáló sejtre, hanem az ú .. n. neurohor
monok (acetylcholin, adrenalin, illetőleg sympatin) 
közvetítésével 

A belsőelválasztású mirigyek csökkent vagy 
fokozott működésének igen sokféle betegség lehet 
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' 
a következménye. Ezek az ú .. n .. endocrin-beteg-
ségek Ezek felismerése gyakran igen nehéz fel
adat A nehézség ebben az, hogy nem egyszer már 
egyetlen hormon hiánya vagy többlete maga után 
vonhatja az anyagcsere, a növekedés megválto
zását és a többi endocrin mirigy működési zavarát 
A betegség megállapításakor gondolni kell a hor: 
mon?k egy~ásközti synergismusára és antagoniz-. 
musara .. Meg sokkal bonyolultabb a helyzet akkor 
ha egyszene több hormon egyensúlyzavara követ: 
kezett be. E betegségek gyógyítása tekintetében 
általában a subtitutiós therapiára vagyunk utalva 
részben vagy egészben pótoljuk a belsőelválasz: 
tás ú. mirigy zavar ár a bekövetkezett hor monhiányt. 
Ez a módszer ugyan nem jelent gyógyulást, ered
ménye azonban így is felbecsülhetetlen Az In
sulin pL sok százezer biztosan halálra ítélt diabe
teses ember életét hosszabbította vagy tünettele
nitette addig is, amíg a szervezet belső correlatiója 
helyre nem állt. A hyperfunctiós zavarok is ki
egyenlíthetők antagonista hormonok adagolásávaL 
Néha sikerül a mirigyműködés olyan irányú be
folyásolása, hogy ezzel a honnontermelés is ked
vezően változik meg Különösen a legújabbkori 
vizsgálatok eredményei reménytkeltők, amelyek 
szerint a hypophysis mellső lebenyének organo
trap hormonjai révén sikerül bizonyos endocrin
mirigyek hormontermelésének fokozása vagy csök
kentése.. A tiszta, természetes és mesterséges 
előállított hormonokkal olyan gyógyhatások is 
elérhetők, melyek szinte átalakítják és felfrissítik 
az egész szervezetet. 

(Folytatj uk) 

A mező- és erdőgazdasági növény
szociológiai symposion ~[yógynövény 

kutatási vonatkozásai 

A Magyar Tudományos Tanács kezdeménye
zésére, a Vallás- és Közoktatásügyi, valamint a 
Földmívelésügyi Minisztérium támogatásával a 
Mezőgazdasági Tudományos Központ irányítása 
mellett a növényföldrajzzal foglalkozó hazai ku
tatók Vácrátóton, az Orsz Természettudományi 
Múzeum Természetvédelmi Parkjában lévő Bota
nikai Kutató Intézet helyiségeiben a mező- és erdő
gazdaság előbbrevitele érdekében aug 25-e és 
szept. 3-a közt növényszociológiai konferenciát 
(symposion-t) rendeztek A symposion feladata· 
volt a hazai növénytakaró szociológiai felvételezé
sének és térképezésének a tervgazdálkodás érdeké
ben történendó előkészítése. 

A tudományos kutatások beigazolták azt, hogy 
a talaj és a talajon élő növény életfeltételeinek leg" 
jobb indikálora maga a növény, vagyis abból, 
hogy valamely élőhelyen mely növények, milyen 
összetételben, csoportosulásban élnek, sokkal pon
tosabban következtethetünk a talaj minemű
ségére, mint a talajnak puszta vegyi vizsgálatának 
adataibóL A természetes növénytakaró társulásait 
térképen ábrázolva, olyan adatokat olvashatunk 
le a térképről, amely az erdő- és mezőgazdálkodás 

Intenzívebbé tétele érctekében sokkal többet mond, 
l!lint a pusztán kémiai adatokon alapuló talaj
térkép. Ez indította a külföldi és a magyar növéhy
földrajz-kutatókat ana, hogy a növénytársulások 

· térképezését megkezdj ék, aMezőgazdasági Tudomá
nyos Központot pedig an a, hogy ai ilyen irányú 
törekvéseket tervszerűsítse .. 

Ezek a munkálatok a gyógynövénykutatást is 
közelről érdeklik N em csak a gyógynövényter-

Növényi enzymek 
Ismeretes, hogy az élő sejtekben lejátszódó 

anyagátalakulások enzym ek hatásár a történnek 
. Az enzymek . vagy helyhezkötöttek (pL sejtfalban 

vannak lokahzalva), vagy kolloidális oldat alak
iá?an fordulnak elő a sejtnedvben vagy plaz
maban. 

Enzymek azon kolloid természetű, szerves 
katalysátorok, melyeket élő szervezetek termelnek 
A~ en.zymek tehát képesek megindítani bizonyos 
kermar folyamatokat, fenntartani őket és a reakciók 
irányát, valamint sebességél meghatározni.. Az 
enzymek, vagy fermentumok két részből állnak : 
az apofermentből (vivőcsoport ) és a koferrnent
ből (hatócsoport). E kettőnek az összessége a 
h?l?ferment Az apoferment nagymolekulájú fe
heqe, mely az enzym anyagspecifitását határozza 
meg (ez. azt jelenti, ~ogy milyen anyagat támad 
meg, szenh)l'_dratot, zsrrt stb). A koferrnent arány
lag . egysze.r~~b. yegyulet, me ly. felelős az enzym 
hatas-spectfrtasaert. Az apo- es koferment dialí
zisseJ választható el egymástóL Mindkét alkotó
rész önmagában hatástalan, csak ' akkor válnak 
hatásossá, ha holoferrnentté összekapcsolódnak. 

Az enzyrnek hatását igen régen ismerik Már 
Plinius er_nlíti az ú. n. »fermentatio<<-t, ahogy a 
szeszes e!Jedést nevezték, a kovászt pedig való
színűleg az összes földművelő népek ismerték 
;\nnak ellenére azonban, hogy már igen régen 
rsmerték e~en folyamatokat, csak jóval későbben, 
17~7-ben Jelenrk meg Fabrionirtak egy tanul
manya, mely szerint a fermentáció nem más, mint 
egy anyag szélbontása egy másik anyag által. De 
kétségtelenül Planche (1810) volt az, aki először 
állított elő fermentumot, amennyiben gyökerekből 
olyan. the~mol~b.ilis, old~a!ó anyago! izolált, mely 
a guapktmkturat megkekrtette. Az utána követ
kező kutatók eredményeiből vezette le Berzelius 
(1836) a maga katalizátor-elméletét, mely szelint 
egyes anyagoknak olyan tulajdonságaik vannak, 
hogy más ásszetett anyagokra kémiai hatást gya
ko~oir:ak és ezeknek s~erke.zetét megváltoztatják 
anelkul, hogy maguk valtozast szenvednének. Ezt 
a tulajdonságot katalitikus-erőnek, magát a folya
matot pedig katalízisnek nevezte eL A X IX-ik 
század második felében Liebig rámutatott arra, 
hogy a fermentumok hatása kizárólag kémiai ter
mészetükön alapszik Az enzym szót ~lőször 
Kühne alkalmazta a mai értelmében és Buchner 
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mesztés kap kitűnő útbaigazítást arr a nézve, hogy 
mely növényt hol, milyen talajon, területen letJet 
a legeredményesebben termeszteni, hanern e fel· 
vételezés közelebbről meg fogja mondani a vadon·· 
termő gyógynövénykincs elterjedését, az egyes 
gyógynövények élettani igényét s azt, hogy a fogyó 
természetes gyógynövényállomány hiányait hol, 
miképp lehet termesztéssei vagy elszaporítással 
pótolni, [3oros Ádám dr', 

(1896) volt az, aki felfedezte, hogy minden kol
loidális, szerves biokatalizátor nem más, mint 
enzym Hogy a fermenturnok nemcsak hidraliti
kus vagy oxidatív hasadásokat idéznek elő, hanem 
szintéziseknél valódi katalizátorok, erre Hill (1898) 
mutatott r á, aki a maltoset állította elő enzym es 
szintézissel. Később Sörensen (1909) beállította 
az enzymek hatáskifejtésére az optimális hidro
génion-koncentrációt 

Az enzymek kémiáját csak a legutóbbi idők
ben tudták felderíteni és egyrészüket izolálnL A 
pepsint, tripsint, tdpsinogént, chymotripsint, chy
motripsinogént Northrop állította elő (1929-31) 
az ureázet Sumner (1926), carbopepsidázet Anson 
(1935), a sárga fermentet War(JUrg (1932), kata
lazet Sumner és Dounge (1937), papaint Line
weaver, Balls és Thompson (!937) állították elő, 
de természetesen voltak ezenkívül még más ku
tatók is, akik szintén izoláltak fermentumokat 

Az enzymák igen érzékeny anyagok Alcsony 
vagy magas hőmérséklet, fény, savak és nehéz 
fémek megtámadják őket és hatásukat részben, 
vagy egészen elvesztik Ezért az előállításuknál 
igen óvatosan kell eljárni.. Általában háromféle 
előállítási módszer a leggyakoribb : 

. L Enzymtartalmú testváladékok összegyüj
tese, 

2 .. Felapríto±t állati vagy növényi részek ki
préselése vagy kivonása és 

3.. Szervmetpzetek készítése histokémiás mód
szerekkel. 

Ilymódon állítják elő a nyersanyagot, melyet 
további feldolgozása folytán minden ártalmas be· 
folyástól meg kell óvni.. Igen fontos az is, hogy az 
egész előállítási folyamat septikus körűlmények 
közölt menjen végbe Izolálásuk és tisztításuk 
tehát igen nehéz.. Sikerült ugyan néhány fermen
tumot kr istályosan és nagy hatáserősségben elő· 
állítani, de ez igen csekély eredmény számuk nagy
ságához képest Az is nehézséget képez, hogy nin·· 
csenek nemzetközi enzyma-egységek 

Az enzymeket igen sokan és igen sokfélekép
pen csoportosították Általában két nagy cso· 
portha oszthatók : l. a hidrolázek és a dezmo
lázek csoportjába. A hídralázék összetett, nagy
molekulájú vegyületeket bontanak Működésük· 
kor kevés energia szabadul fel. A bontás vízfel
vétellel történik és ezért hidrolízisnek is nevezik 
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A reakció azonban végbemehet fordítva is és egyes 
építőkövekből testrokon anyagoka~ építhet fel 
A hidralázokat négy csoportra osztjuk: a) eszte
rázek, b) ciubohidrázok, c) a_mida,zok és d) ~~?
teázok.. A dezmolázok a hidralazok munkaJal 
folytatják. Ezt. legj?bban egy pél~á:'al l~h.et meg
világítani. A hidralazok a kemenyitot ~zolocu~orra 
bontják, a szőlőcukrot pedig a dezmolazok telj~sen 
elbontják széndioxidra és ;'Ízre A , dezmolazok 
munkájánál jelentős energiamennyiseg szabadul 
fel : a kal ó r i a mennyisége .. 

Gyógyszerismereli szempontból a termentu-
mokat hatásuk alapján soroljuk csoportokba : 

I. Szénhidr átokat bontó enzym ek 
2 Glykosidákat bontó enzymek. 
3. Fehérjéket bontó enzymek. 
4 Zsírokat bontó enzymek 
5.. Oxidáló enzymek. 
A saccharase és invertase a szénhidrátokat 

bontó enzymák ~-h-fructosidase csoportjába t~r: 
tozik.. A ~-h-fructosidase majdnem m,mden valodi 
élesztőben előfordul szab.ad, oldott allapotban es 
csak a számára átjárhatatlan sejtfalak akadályoz
zák a kidiffundálásban (Wilstatter} Werden
hagen sörélesztőből úgy állította elő a fermentet, 
hogy 8-10 óráig erjes.ztette mh,ümális c~kor
koncentráció mellett, de Igen levegos helyen es az 
idő eltelte után 10-15-szörös ~-h-fructosidase 
mennyiséget ért eL Albers állította elő a legmaga; 
sabb aklivitásó preparatumot Az enzymtartalmu 
sejtek falait papainnal, adsorptióval, elektr?di~li; 
zissel stb. tárta fel és így 14·7 saccharase erteku 
preparatúmot kapott (Saccharase érték: 50, mg 
enzympreparatumban levő saccharase egyseg~k 
összege.) A saccharase és invertase a~_ofermen.~Je 
kénben gazdag protein, a kof~rn;et;trol egyelo;e 
csak annyit tudunk, hogy valoszmuleg carboml-
csoportot tartalmaz. . 

A saccharase a nádcukrot (saccharose) bontJa 
le egy mol szőlőcukorra és egy mal gyümölcs
cukorra .. (L. L képlet) 

Az amylase, vagy diastase szintén a szén-

hidrátokat bontó termentekhez tartozik 
desen a diastase preparaturnak keverékek, me,Jyek 
phosphataseból és a- és ~-amylas .. eb~i,óÍli,e;;·~::·· ( 
Az a- és ~-amylase minden olyan " 
található, ahol keményítő felépítés vagy Jetrontás 
történik (burgonya, növényi magvak) .. Az 
tehát a polysaccharidákat bontó enzymák 
tartozik Növényekben főleg a ~-amylase fordul 
elő.. Az a- és ~-amylase elválasztása malátakivo
nattal történik A maláta kivanatot 3 3 pH-ra 
állítjuk be, majd 15 perc mulva pH-ját 6-ra puf
feroljuk Ilyenkor az a-amylase, mely nagyon 
érzékeny savakra, elbomlik, a ~-amylasenak pedig 
mintegy 80%-a sértetlen marad.. Az a-amylase 
a keményítőnek ~-glykosidikus kötését hasltja. · 
A a-amy(ase ~-maltoset hasít Je, egyidejűleg kevés 
dextrin fs képződik Láthatjuk, hogy az a- és 
~-amylase más-más módon támadja meg a kemé, 
nyítőL a ~-amylase optimális pH-ja. 4---5·7. 
Érdekes, hogy a C-vitamin a ~-amylaset múködésé• 
ben gátolja, mely gátló ok glutathion, vagy cystein 
(thiokötések) hozzáadására részben vagy egeszebn 
megszűnik. , . .. .. . 

A alikosidakat bon to enzymek kozul az emulstnt 
hozom o fel példának Az emulsin ~-glukosidase, , . 
tehát di- és polysaccharidák ~-glykosidikus köté- : 
sét hidrolizálja.. Csak a növényvilágban fordul 
elő. Az emulsin tulajdonképpen három enzym 
keveréke és így az amygdalint (a mandula-mag 
glykosidája) három fázisban hasítja:. A;z első fázis
ban az amygdalin glucose-glucose katese hasad fel 
genliobiase (első komponens) hatására. A máso
dikban prunase (második enzym) hatására man
dulasav-nihil keletkezik (ez már nem tartalmaz 
cukrot), a harmadik enzym pedig magát az agl~
kont támadja meg és elbontja benzaldehydre es 
ciánhidrogénre. (L 2. képlet) . 

Fehérjét bontó enzym például a pepsrn és 
trypsin. A pepsin savanyú közegben hat, a 
sin gyengén lúgos közegben fejti ki '""","'" 
Schwann 1836-ban rámutatott, hogy a gyomor
nyálkahártya egy olyan kivonalot ad, mely fehér-
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jéket hidrolizáL Az ebben levő katalitikus anyagat 
pepsinnek nevezte eL A pepsin a hydroJázok ne

. gyedik csoportjába, tehát a proteázokhoz tartozik 
Színtelen, dihexagonális bipiramisok alakjában 
kristályosodik, optikailag aktív .. Egy gramm kris
tályos pepsin 50000 g főtt fehérjét bont el 2 óra 
alatt, 100 OOO liter tejet alvaszt meg és 2 OOO liter 
gelqtint folyósít el, ugyancsak ennyi idő alatt Az 
emberi gyomornedv kern-ként egy mg :pepsint tar
talmaz, mely a fehérjéket c~ak erő~~n savanyú 
közegben hidrolizálj.a. A kellő savkbncentrációt 
a fundus sósavtermelő sejtjei biztosítj~k. A tryp
sint a pankreas termelL Kémiáját Northrop (J 930-
36). tisztázta, annak eper;ére, . hogy it·o .. r.visant és 
Kuhne (1857-1867) mar r egen rsmerté 'űködését 
Minden másfél-két órában termelődik· s. a bélben 
aktiválódik (Schepowalniko). Hőhatásra nagyon 
érzékeny, elbomlik 

fedezte fel. Az állati lipázoktól abban különbözik, 
hogy semilyen oldószerben nem oldódik, a mag 
csirázásakor sincs oldott állapotban. Csak savas 
kezelés után hidrolizáló hatású, a növényben való
színűleg a zsírszintézist katalizálja .. 

Az xidáló termentumokhoz tartozik az oxi
dase és peroxidase.. Mint katalizátorok szerves 
vegyületek oxidációját gyorsítják Jellemző, hogy 
főleg fenolas hidroxil! támadnak meg.. A különb
ség az oxidáse és peroxidase közölt az, hogy míg 
az oxidase inaktív oxigén jelenlétében, peroxidok 
jelenléte nélkül is kifejti hatását és inaktív oxigént 
szabadít fel, addig a peroxidase csak peroxidok 
jelenléte eselén hat és aktív oxigént szabadít feL 
Mindkét fermentumot megtalálhatjuk a gumi
ar abicumban. 

Az enzymek kémiája és hatásmechanizmusa 
terén még igen sok kutatni való akad .. Tulajdon
képpen csak az utóbbi 20--30 évben kezdtek el 
velük behatóbban foglalkozni. Manapság már 
hatalmas tudományág. A keletkezés, növekedés 
és elmúlás megértése csak akkor lehetséges, hogyha 
ezen folyamatokat előidéző kémiai átalakulásokat 
ismerjük. Ezen kémiaiifolyamatokat pedig;. enzy
mek indítják meg és katalizálják 

A zsírbontó enzymek, vagy lipasok az eszte
rázokhoz tartoznak. Kémiájuk még meglehetősen 
ismeretlen, apaenzymjük általában protein, koen
zyr:rj_ü~ről ig~n k~v;set tu~unk. A tudomány 
maJ aliasa szennt a hpazokat ket csoportba osztjuk : 
zoolipázok (pankreas és szervlipázok), valamint 
phytolipázok (ricinus-lipáze) csoportjába. A nö
vényi lipázok közül a ricinus-lipázet Green (1890) B. Horváth Márla Zsuzsanna dr. 

Komprimátumok készítése a recepturában 
A tabletták újabb gyógyszerformáink közé 

tartoznak Körülbelül 70 esztendeje állítottak elő 
elsőízben komprimátumokat Kezdetben, mint min
den újdonságtói, ettől is idegenkedtek, csak később 
kezdték előnyeit belátni s előbb kato9ai kór házak 
kés.zítették úti felszereléshez, majd rtokozatosan 
!eiJedt el alkalmazása a gyógyászatban. A tabletta 
készítésének ebben a korában az előállítási mód
szerek tökéletlenek, a készitmények kezdetlegesek 
voltak. A hatóanyagok egyenlőtlen adagolása, a 
rossz oldódás, illetve szétesés, a porlékonyság,· a 
hibás kidolgozás és kezdetleges kivitelezés volt a 
főhiba, ami akadályozta ezen gyógyszerforma 
gyors elterjedését. A technika fejlődése során a 
tablettagyártás terén is új gépek, új előállítási mód
szerek láttak napvilágot és az így elkészített jó-

. minőségű komprimáturnak ma már megbecsült 
és általánosan használt gyógyszerfoimáink közé 
sorolhatók. · 

A tabletták fokozatos térhódítására jellemző 
a magyar Gyógyszerkönyvekben hivatalossá tett 
~észítmények száma. A Ph .. Hg lll-ban egy elő
Irat, a Ph .. Hg IV-ben huszonhat, a FoNo-ban 
ötven hivatalos és az V. Gyógyszerkönyvben bizo
nyára még több lesz felvéve .. A speciális gyári 
tabletták ezreinek száma pedig ezen gyógyszer-
forma kiválóságát bizonyítja. . 

A komprimáturnak eredetét voltaképpen egy 
r~gi gyógyszerformára, a pilulákra vezethetjük 
VIssza A pilulák tésztává összegyúrt ·gyógyszer-

anyagokból (ható-, alakító- és kötőanyag), főleg 
belső használatra szánt 005--030 g súlyú go· 
lyócskák Belőlük fejlődtek ki a hasonló készítésű 
gyógyszerformák, igy: a granulák, amelyek tulaj
donképpen 3-5 egr súlyú pilulák. Ezeket főleg 
Franciaországban készítették erős hatásó gyágy
szerek adagolása céljából. A tabula négyszögletes, 
rombus- vagy trapezalakú lapocska, a rotu/a külön· 
böző nagyságú félgömböcske, a pastilla lapos ko
rong Ezen gyógyszerformák nemcsak alakjuk· 
ban, készítési módjukban, hanem alapanyaguk 
összetételében is különböznek a piluláktóL Az 
említett gyógyszerformák közül a pastilla hasonlít 
legjobban a tablettához A rotula és tabula készí
tési módj a és összetétele hasonló, csupán alakban 
különbözik a pastillátóL A pastillák alapanyaga 
túlnyomórészben cukorpor, melyet tragacantha, 
gumi arabicum, víz vagy szesz segítségével alakí
tanak tésztaszerű masszává. A cukros anyagban 
van eloszlalva a hatóanyag.. Izesiteni kakaóval, 
rózsavízzel, tolubalzsammal és más arómás anya
gokkal szakták A hatóanyagból pontosan össze
gyúrt és ízesített tésztaszerű masszál sodrófával 
kinyujtják és különböző formájú szaggatókkal 
szögletes, kerek, stb. formájú lapocskákat vágnak 
ki, melyeket szabahőmérsékleten száritarrak meg .. 
A száraz pastillák törékenyek, nehezen oldódnak 
és vízben nem esnek szét A pastillákat és külön
böző formájú, de hasonló összetételű és azonos 
módon készülő társait szopogatva kell felhasználni, 
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e által részben a szájüreg nyáikahártyáiról, rés~
b~n a gyomor ból, illetve a_bélből f~lsúvódva ~]hk 
ki hatásukat A pastilláknal nem ktvanatos a ,byors 
szétesés vagy oldódás, ellentétbe_n a tablettakkal, 
ahol ez döntő követelmény, mtvel egeszben. le
n elve a komprimáturnak a gyomo~?an g>:'orsan 
siétesnek, illetve oldódnak s így tudJak hatasukat 
gyorsan időben kifejteni _ . 

Cukros alapanyagból készülő szilár d _gyog>:'szer-
forma a még ma is keresett csigah~zalak~ turbtf!Ola 
G ermekek kedvelik, íze, alakja, szme_ r;uatt. 

TY __ shabbal kevezt cukros masszából keszlttk s 
OJa k" -- b" yorsan kiszárítás után itatják át a ozom os, g . 

száradó oldószerben oldott hatóanyaggaL Ma mar 
csak a Turbirrola Santonini van forgalomban,_ d_e 
régebben elterjedt volt más hatóanyaggal keszt-

tett is.. . k t· t · anyag · Míg a felsorolt készítmenY:e esz asz:ru_ -
ból alakítással készültek, addtg a kompnr~atuz;wk 
szémcsésített, kristályos vagy por alaku szar ~z 
anyagból préselt (comprimált) ko:on~ok Fehez, 
va színes, lapos vagy dombor u, -~t sebb vag>:' 
nagabb kerek, szögletes vagy topsdad ~laku 
tabletták vannak forgalomban Sok esetben_ o~sze
téveszthetők pastillákkal alak?e_h hasonlosagu~ 
miatt. A gyógyszerészi technologza azonban ner 
a külső alakot, vagy a színt, hanem a me~mun
kálás módját tekinti mérvadónak Tehat fugget
lenül az alaktól, azokat a készítményeket neyezzuk 
komprimátumoknak, melyek száraz anyagba!, pre
seléssei készülnek . 1 · 1--

A tablettázandó anyag préseles~ez va o e _o-
készítését sok más tényezön kívül az ts megszab p, 
hogy kis mennyiségben vagy nagybar; ~kaquk.-e 
előállítani azaz egyszerű kézi table_tta~o ~;;zk~zt 
vagy aut~matikusan töltő nagyte!Jestt.menyu, ge~
erővel hajtott úgynevezett üzen:i _gepet. haszna
lunk Ezen dolgozatomba_n a kt_csmybeh, recep-
turai tablettázást fogom targya!m. , . 

A Saccharum lactis drága_ és gyakran ne~ 
kapható A Saccharun_t al?u!ll es Am y Ium sol~nt • 

ymagában előkészítes _nelkul nehezen tablettaz
~~tó A Cacao puJvis dz ága és nehezen szerezhető _ 
be A Nérnedy-féle tö!~őmassza helyett a kovet- · 
kező >>alap gr anulát« a Janlom : 400 gr Amy_Iu_m 
solanit és 400 gr falcu!l:' venetuznot V -;;zttan 
megszitáljuk és összekevequk A granulalo OJQatot 
a következőképpen készítjük:. 300 g! vtz;t fel
fonal unk, !5 gr lemezes gelahnt. addtg martaga
tunk a forró vízbe, míg az feloldadtk !50 gr cukrot 
(lehet kristály is) oldunk a forrovtzben. 

1
30_ gr 

hidegvízzel eikevetünk 30 gr Am>:'lum_ so.amt s 
a forrásban lévő syrupba kev~r?etes ~ozben_ bele
surgatjuk. _ Az Amylum elcsmzesedese utan az 
~ldatot a túzről levesszük és 50 gr meg_olvasztott 
és mullon megszűrt stearm~ kever1 ~~thes k

2
o
0
zben 

emulgeálunk benne A . fozro en_m sw oz , gr 
Mucilago gumi arabtet-t keverunk , Az tgy el
készített kb 60 C'-ra_ !~hűtött granulalo oldattal_ 
't , ·uk az összeszttalt Amylum-Talcum-keve
a gyuq t ·1 · t --k réket lll. rostán átnyomkodjuk, a car~ essz~ 
és s;árítjuk Kiszáradá~ utan IV.. szttan totjuk 
át V .. szitával a törmeleket elvalas~zuk ~ granu
!áldól és így kétféle szemcsen~gysag~ t?ltoanyago_t 
ka unk A nagyobb szemcseke~ knstalyos, a k~- -
setfb szemcséket amorph-por hatoanl;'a~ok tabletta, 
záshoz használjuk fel Eze~ gra~u!alo oldatot fe!
használhatjuk más tablettazando anyag szemcse:
sítésében is, ilyenkor azonban a st e ar m mennyt 
ségét csökkenteni lehet 2-3%--ta Ezz_e~ a m?.t 
szenel megtakarítjuk a sleann olda8a o~ s.z~. -
sé es drága organikus _oldó~~e~t, n:egkrme!Juk 
ni~ unkat a cukor porításaval pro nehez ~~nkató! 
és ~gen jó minőségű, könny:;n ~ezelheto?_ olcso 
t"lt"an agot kapunk melybol vtzben konnyen 
s~ét~ső;' igen szilárd, tetszetős külsejű tablettakat 
állíthatunk elő Legcélszerübben akkor_ prunk 

A táramellett dolgozó gyógyszeresz tev~keny-
, e során amikor néhány tucat tablettat_ kell 

~fffallítania: akkor általában egészen, egysz_eru fel
szereléssel komprimálhat és a tab_let_ta_zando

1 
a~y~~ 

sem kíván meg különösebb eloke~zttest a eg ~t 
esetben A rendelő orvos a hato~~yagot f s~~asz~ 
csak megnevezni, _ a kom~nmala~hoz e , 

álandó segédanyagok megvalasztasat a _gY:og>:'
n · e bt'zza Amikor a tabletták alkotoresz~tt 
szereszt - - . 't· - 'ddal pat 
tárgyalom, a közhasználati keszt est ~o a-

ha az alapgranulából ~agy me_nn~tseget (l 
szükséglet) készítünk és uvegdugos _uvegben 'l 
juk. Száraz helyen ra~tározva korlatlan tdetg va-
tozás nélkül eltarthato , 

3 __ Kötőanyag vagy raga~ztoanyag ott haszná: 
landó, ahol a tablettázando any_ag , 
össze, laza állományú, stb _(pl Chmm-sok, , , ; 
salicylicum, Calcium Iacttcu_m, stb_) . ~ecep~u~~; 
ban ilyen esetekben, ha ktsmennl;'rsegu a a o 
anyag (O !0-0 30 gr), alapgzan~laval 

huzamosan megemlítem az_ által~m apnlott, gy -
korlatban kipróbált és bevalt modsz:rek~~-

1 Hatóanyag, melyet az otvos 11 elo:_ __ __ 

össze és préselhetjük Ha a hatoanyag , 
mennyiségű (O 30-0 50 gr), akkm_ szmten_ ~dha
tunk hozzá alapgt anulát meglelelo mennytsegben 
és tablettázhatjuk Ha azonbankifeje:etten nehe
zen tablettázható anyaggal (las d elo bb) 
szemben, akkor receptú_;ai méret~kben awuww• ' 

szükséges. A )egcélszerubb mozsarban 
Mucilago gumi arabrctvel vagy Syrup ----'~~'' 

2- Vivőanyag vagy töltőanyag csak kozon_tbos 
hatásÓ anyag leheL Alkalmazása akkor szuk;;eges, 
ha a hatóanyag kis mennyiségű. Ene a celra a 
leggyakrabban használt a Saccharum lachs, a 
Saccharum album, az Amylum- solam, a Cacao 

ulvis a Liquiritiae radtx pu!vts, a Bolus ~Iba 
},émedy által ajánlott töltőmassza receptje a 
következő : Saccharum album 68%, Amylum}~t 
Jani 27'X Talcum 5% A gondosan '?egszt a_ 
porokat ~etheres stearinoldattal kell _atned~~st
teni majd szárítani A gyakorlatban tgen e er
jedÚn használják 

vagy alkohollal vagy aetherben _old?tt 
eldörzsölni az anyagot, utána sztla!Juk, 
hozzáadjuk a duzzasztó- és csusztatoanyagot, 
tablettázzuk. . 

4_ Duzzasztóanyag Leg~lte!jedteb? az 
so!ani, melyet ha megfelel? men_nytsegben, 
Iálás után adunk a tabl_ett~zan~o 
a tabletta biztosan szetesrk vrzben 
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feleslegessé teszi egyéb költséges duzzasztóanyagok 
használatát Erre a célra Agar-agart, Pectint, stb .. 
szaktak még használni. 

5. Zsírosító anyagal Stearin, Butyrum cacao, 
paraffinuru liquidum és soliduru stb. használható .. 
Alkalmazására azért van szükség, hogy a tabletta 
a présfelülethez ne tapadjon. legbeváltabb a 
stearin, melyet a granuláló oldatban emulgeálva, 
vagy organikus oldószezben oldva, vagy igen fino
man elporítva, (V-ös szita finomság) Talcummal, 
esetleg Amylummal egyenlő arányban keverve 
adunk a tablettázandó masszához .. A stearin finom 
paritását reszeléssel, mozsárban eldörzsöléssel vé
gezhet_jük , el,. melyet aet~er hozzáadásá_val lehe! 
megkonnyttem .. A draga es nehezen ktvttelezheto 
stearinporitás helyett ajánlom, hogy Talcummal 
kevert stearint olvasszuk meg és kihűlesig kever
gessük A Stearin-Talcum port is célszerű készlet-
ben tartani _ 

6 .. Csúsztatóanyagként Talcurnot használunk 
2-10%-nyi mennyiségben, melynek alkalmazása 
következtében az anyag kevésbbé tapad és gör
dülékenyebbé válik 

Komprimátumokat legegyszerűbben akkor ké
szíthetünk, ha az anyag minden előkészítés nélkül 
préselhető, azaz gördülékeny, nyomásra összeragad, 
nem tapad a présformához. Egyes kristályos anya

. gok, szemcsés és növényi porok minden előkészítés 
nélkül tablettázhatók, azonban ezekhez is célszerű 
egy-két százalék alapgranulál vagy Amylumot és 
Talcurnot hozzákeverni. Az eljázás azonban nem 
mindig ilyen egyszerű Laza, nyirkos, tapadós, túl
száraz, nagy kristályokból álló anyagokat elő kell 
készíteni. A laza por állományán vizes vagy alko
holos nedvesítéssel, majd kiszázítással (lásd 3-as 
pontban) segítünk, a nyirkos port százítjuk, túl
száraz port mozsárban pár csepp vízzel elkeverve 
nedvesítjük, a tapadós anyaghoz zsírosító és 
csúsztató anyagat kevezünk, a nagy kristályokat 
elpozítjuk, az összetapadni nem akaró porhoz kötő
anyagat adunk, stb. Ezen dolgozatomban nem 
sorolom fel, hogy melyik anyagnál, melyik mód
szert alkalmazzuk, a gyakorlatban ugyanis azon 
előiratok, melyek meghatározott anyaghoz meg
határozott készitési módot íznak elő, nem alkal
mazhatók Az előkészítés módját egy-két kivételtől 
eltekintve nem az anyag kémiai öszetétele, hanem 
halmazállapota szabja meg. Igen döntő befolyással 
van az anyagok tablettázhatóságár a a levegő és 
ezen keresztül a komprimálandó anyag nedvesség
tartalma.. Ezért most csak általános készítési 
módokat ismertetek, külön referátumban fogom 
tárgyalni a specális előiratokat, a halmazállapot 
szerint csoportosított anvagoknál követendő el
jázásokat és az anyagok, "valamint a levegő opti
mális nedvességtartalmát Tekintve, hogy a re
cepturai tablettázáskor az anyag előkészítésének 
különösebb jelentősége nincs, ezekkel a kérdésekkel 
az üzemi tablettázás tárgyalásakor foglalkozam 
:. Legegyszerűbb és könnyen kivitelezhető a 
kovetkező eljárás: ha a hatóanyag 025 g-nál 
kevesebb, akkor alapgranulál használjunk vivő

mely tartalmazza a kötő-, csúsztató-, 
.. dtrzz:!sztó-, zsírosító anyagokat A hatóanyag hal-
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mazállapotától függőerr IV vagy V finomságú 
granulát alkalmazzunk Igen kismennyiségű ható
anyagat előbb kevés finom granulával dörzsöljünk 
el, utána tegyünk hozzá annyi granulát, hogy egy 
tabletta súlya legalább O 10 g legyen. A kever ék 
minden más anyag hozzáadásá nélkül kezelhető. Ha 
a hatóanyag mennyisége meghaladja a O 25 g-ot, 
akkor is egyszerűbb alapgranulát használni, mivel 
ez már tartalmazza a szükséges anyagokat és az 
anyag természetétől függőerr 10--50%-ban a ható
anyaghoz keverve biztosítja a préselés lehetőségét 
és a tabletta jó minőségét 

Ha a tablettázandó anyagunkat a szükséges 
segítőszerekkel elkevertük, szétmérhetjük 10 drb.. 
tabletta súlyának megfelelő adagokra és eloszt
hatjuk, azonban kézi töltésű gépeknél nem tartom 
kielégítően pontosnak. Ajánlom, hogy minden 
egyes adagot külön mérjünk le.. A parosztó kár
tyára kimért adagot a gép présnyílásába beszórjuk 
és megfelelő, de egyenlő nyomással préseljük a 
tablettákat Az egyforma nagyságú tabletták ké-
szítéséhez szükséges, hogy az anyagat pontosan 
mérjük szét és egyenlő nyomást gyakoroljunk 
minden tablettára. 

A recepturában használhatunk Libau-féle ka
lapácsos kézi prést (legegyszerúbb és legolcsóbb), 
Libau-féle kézi tablettázó gépet, EngJer-féle fél
automata gépet és überiander-féle automata gépet. 
A tabletázó gépekre és ezek legérzékenyebb ré
szére a préselökre (matrica) nagy gondot kell for
dítanunk. A legegyszerűbb kézi tablettaprés is 
érzékeny és drága eszköz, mely kellő karbantartás 
hiányában tönkremegy. Használat előtt törölges
sük le; forgó részeit olajozzuk meg és préselő zé
szeit - miután a savmentes paraffinolajjal töltött 
edényből kivettük - puha ruhával töröljük szá
razra és Talcumban forgassuk meg. Használat után 
falapoecal kaparjuk le az esetleg reátapadt anya-
got, alcohollal mossuk le, majd olajos és száraz 
ruhával dörzsöljük fényesre a gépet, a préselőket 
pedig olajban tartsuk el 

A tabletta törékenységének, porlásának oka 
lehet a kötő- és zsízosító-anyag elégtelensége, az 
anyag túlzott szárazsága, illetve nedvessége. Segít-
hetünk ezen kötő- és zsírosító-anyag hozzáadásá
val. A zsírosító-anyag mennyiségének emelésével 
arányosan növeini kell a duzzasztóanyag mennyi-
ség.ét, különben növekedik a tabletta szétesési 
ideje. A száraz port nedvesítjük, a nedveset szá-
rítjuk 

A tabletta akkor sérült felületű, ha a massza 
a pzésfelülethez túlságosan tapad vagy a prés
felület hibás csiszolású, illetve sérült vagy kevés a 
kötő- és zsírozóanyag mennyisége. Az előbhin jó 
présminta beszerzésével, az utóbbin a hiányzó 
anyagok hozzáadásával, esetleg ezek mennyiségé-
nek növelésével segíthetünk 

A tabletta lemezes szétválásának (kopozsó-
fedéltörés) oka lehet a kötőanyag elégtelensége, a 
túlsok csúsztatóanyag, a túlnagy nyomás, esetleg 
a hatóanyag kristályformája (leggyakoribb eset). 
javítani lehet a kötőanyag mennyiségének növelé--
sével,a nyomás csökkentésével a kristályok elporí
tásával. 
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A tabletta oldalán perem képződik, ilyenkOI a 
préselőfej ko]Jott. 

A tabletta színeződésének oka lehet a szárítás-
. kor alkalmazott magas hőmérs~klet, a h~tóa!'y.a~o~, 
illetve vivőanyagok között vegbemeno kerorat es 
fizikai átalakulások, a gondatlan előkészítés ~övet
keztében beálló fémszennyezés Ha megfelelo ~o~
dossággal és körültekint~ssel dolgozunk, a. ho .es 
szennyeződés okozta elvaltozasoka~ elkerulhet_Juk 
Az összeférhetetlenségeket, amennyrben lehetseges, 
küszöböljük ki, illetve hívjuk fel rá a rendelőorvos 
figyeimét · 

A tabletták nem egyfor ma súlyúak és nagy, 
ságúak. Ennek oka a pon~atla.n .. elo~zt~s.._ illetve, a 
tablettákra gyakorolt kulonbozo erossegu nyomas .. 

A tabletták vízben nem esnek szét, mivel kevés 
a duzzasztóanyag vagy sok a zsírosítóanyag 

A tabletták vizsgálata .. 
1. 35 co vízben rázogatva maximum l óra 

alatt kell szétesniök vagy oldódniok 
2. 30 drb tablettát véve alapul, az átlagsú~y 

maximális eltérése 025 g-ig. ± 10%, 025-0 50 g·· Ig 
±8%, O 50 g-on felül ±5% lehet 

3. A hatóanyag eltérése ±5% lehet, függetle- . 
nül a tabletta súlyátóL 

4. A tabletták ép- és símaf~lületűek, 
és sz il ár d ak legyenek, azaz 10-15 drb-ot összet<~tt 
tenyérben erősen rázva épek maradjanak vagy 
1 méter magasból kövezett talaJra ejtve ne sérül
jenek meg. 

A tabletták raktározása és kiszolgáltatása. 
Készletben tartott tablettákat száraz helyen 

szobahőmér sékleten olyan üvegdugós üvegben vagy 
jól záró dobozban raktározzuk, melyetpav1paít1t,,á3v1ca1;~1 . 
béleltünk ki. Semmiesetre sem uk 
kóban a tablettákat (kivéve a 
A tabletták legnagyobb ellensége a 
melytől a tablettában lévő keményítő idő .. 
megduzzad, készí~mé?Y:ünk hamaros~n .:ne_gpuhu!, 
majd szétesik, ezert OVJUk a nedvessegtol es a ho
mér sékletvál tozást ó L 

Kiszolgáltatásához leg.alkalmas.ab?. az. u.' reg. ; 
fiola melyet vattával bélelJunk kr es JOl zaro 
pakkal lássunk el: Szüks~g eseté?, eg)'-két tabletta 
kiadásához a paprrzacsko hasznalala rs. n;egenged• 
hető, sőt takarékossági szempontból krvanatos 

Kádár Tibor dr. 
egyetemi tanársegéd · 

Fiziko-kémiai módszerek a gyógyszervizsgálatokban 

NEFELOMETRIA 

Az elözőkben, az abszorpciós fotometria tár
gyalásánállényegbevágóan fontos yolt, .ho~y a vrz.s
gálatra kerülő anyagok oldatar krrstalytrsztak 
Jegyenek A legkisebb mérték(j zavaross~g, ame· 
Iyet a folyadékban lebegő . apró részecske,k okoz; 
nak, lényegesen befolyásolja a kozeg~n athaiado 
fény mennyiségét Ilyenkor , ~gy_anr.s nem~sak 
fényelnyelésről, hanem fényszoras;ol , rs ~eszelhe; 
tünk, amennyiben a köz:ge~ ~~yebkent .ath~lado 
fényt a lebegő részek szetszoiJ~k, eredeti r~an~á; 
ból eltérítik Vagyis végeredmenyben a vrzsga,to 
szeméhez kevesebb fény jut el, mintha csak csupan 
fényelnyelésről lenne szó .. 

Az. igen apró, méreteiben a fény hull,ámho.sz; 
szától alig 1 különböző részecskék eze~ feny~zoro 
hatását fel lehet használni a z~varossag. fokana~, 
ilL bizonyos koncentr~ció~ ~ataro.k kozott, a, to
ménységnek a meghatar~~a~ara .Mr?thogy a gyo~y
szeranalizisben ezt az elJarast ntk~n alka!ma.z~ak, 
egész röviden csak az alapelvet es a keszul~ke~ 
ismertetjük, annyiv~l _Is inká~b, ?'ert az t;tobbr 
nem más mint az elozoleben mar r eszletesen rsmer· 
tetett p~Ifrich-fotométer megfelelő hozzátét alkal· 
mazásávaL , . 

A zavarosság abszolut mértéke nem m~s,. mrnt 
a vizsgálandó anyagba jutó !.ény %~b.an ~rfeJeze~t 
azon törtrésze, amely a beeso feny _rr anyahoz , ke
pest éppen 45o-os eltérést mutat. Mrnthogy a feny
szóródás és az 1 ccm,ben lebegő részecskék száma 
között csak bizonyos határokon belül van arány· 

564, 

ban kifejezhető összefüggés, és miyel i~en, 
Jult összefüggésben van a res.zecskek sza'?an 
egyéb sajátságokkal _is (a .r esze~ ~a.gysaga, 
ja, a mérőedény alakJa,:' feny mmosege), nem 
szokták az abszolut érteket megadnr, hanem 
elégedhetünk a relatív zavarosság m.éréséveL. "---·- · ·· 
kor az ismeretlen anyagunkat homalyos (teJ) 
zavarosságával hasonlítjuk össze. . . 

A készülék (L ábra) - mint már en;lítet!_ü~ 
- Pulfrich fotométe.r, csak a lámpaház cserelendo kr 
a zavarosságmérő készülékkeL Ez lényegében 
henger amelyen belül zárt csőbe helyezett 
lámpa 'foglal helyet.. A lámpa fénye. kis 
resztül lép ki a csőből ; egyrk fele tuko~:r .~;!'),;;•!~:; 
vel az összehasonlításra használt no•maty 
és azon keresztül a fotométer · 2I.í!~;;~~~~··· 
jut. A fény másik fele a vízkamrába lép,. 
halad a vizsgálandó anyagot tartalmazo e.' jénvent, 
majd innen a 45° alatt eitéritett rész belejut 
szülék baloldali fényrekeszébe Mive! csa~ . 
egyenlő mértékű zavar osodások h~sonlrthatok 
és arányosak, azért a megfel_elo ,ho,m~lyo"s"'+;ul< 
közbeiktatásával közel egyenlo erossegure 
be a látótér két felét Ha a szín minősége 
félben nem egyezik meg, a készülékhez melléli:elt! 
szűrők valamelyikét iktatjuk a fény útjába 

Ezután a mérődobokat a 100-as jelre •m·Hnk 
és valamelyik mérődob elforgatásával a 
felét egyenlő megvilágításúra ,··öveü:ezilkippef! 
tív zavarosságot most már a K 

számítjuk ki: 

l. Ha a jobboldali mérődobot kellett elfor~ 
gatni, ~kkor az összehaso~lító fér_:rysu~ár erősebb 
volt, mmt a zavaros oldat alta! szort feny. Ebben 
az esetben a zavarosság %-ban a jobboldali dob
ról egyenesen leolvasható 

2. Ha a baloldali dobot kell elforgatnunk, 
akkor a szórt fény erősebb és a relatív zavarosság 

Zx = 100 .. JOO . . a 

ahol >>a<< a baloldali dobon leolvasott skálarész .. 
Amennyiben mégis szükség lenne a vizsgá

landó anyag abszolut zavarosságán<~k kifejezésére, 
akkor a vizsgálandó oldat helyére helyezzük a 
készülékhez mellékelt üvegte~tet, amelynek abszo
lut zavarossága ismeretes. Ebből a mérésből azután 
a készülékhez mellékelt ismertetés adatai és az 
abban található összefüggés alapján az abszolut 
zavarosság kiszámítható. 

Legújabban egy új rendszerű zavarosságmérő 
ismertetése jelent meg, amely kiküszöbölve a 
szemmel történő leolvasást, fotocellákat alkalmaz, 
a fényelemek által keltett ár am erősségét pedig 
galvanométer segítségével állapítja meg. 

Mint már említettük, a nefelometria még egy
általában nem terjedt el a gyógyszeranalizisben, 
de akadnak már az irodalomban meghatározások 
és a közeljövőben alkalmazása bizonyára el fog 
terjedni.. 

FL UORESZCENC l A-M ÉRÉS 

Fluoreszcencia alatt értjük azt a fényjelensé
get, amikor valamilyen anyag a beléje hatoló fényt 
inás hullámhosszúságú fénysugáná alakítja át 
Ez a jelenség közönséges, tehát a szemmel érzé-· 
kelhető sugarakkal is bekövetkezhet (pL a kloro
fill-oldatnak áteső fényben zöld, ráeső fényben 
vörös a színe), Jeggyakoribb formájában azonban 
a szemmel nem érzékelhető ibolyántúli sugar ak 
hatására lép fel, vagyis az illető anyag levarc
lámpa alatt valamilyen jellemző színben világít. 

Mivel ezt a jelenséget ar án y lag kevés anyag 
mutatja, felhasználható bizonyos körülményele kö
zött ezen anyagok ismeretlen mennyiségeinek a 
mérésére .. És éppen azért, mert kevés anyag fluo-

. reszkál azonos körülményei< között, ez az eljárás 
olyan esetekben, amikor más módszerek a vizsgá .. 
landó anyag nehézkes izolálása miatt számításba 
sem jöhetnek, nélkülözhetetlen segédeszköz az 
analitikus kezében. 

A. módszer telj esen azonos az előzőkben ismer
tetetffotometriákkal és az eszköz a Pulfrich-féle 
fotométer, csak analitikai levarclámpa szükséges 
hozzá .. A inérés,alapelve, hogy a higanylámpa által 

·-kibocsájtott Játhatí5 sui(afáka:t iíeiii'-erigedjük a 
vizsgálandó anyag oldalába, hariein csak azokat 
a megfelelő hosszúságú ibolyántúli sugarakat, a.me
Iyek szükségesek a fluoreszkálás felkeltésére. Ezt 
a fluoreszkáló fényt inérjük azután a lotométen eL 

Modern készülékeken a fényfon'ásul szolgáló 
levarclámpa a Pultrich-fotométer optikai padján 
foglal helyet olyan helyzetben, amelyben a lámpa 
sugarai a Jegmegfelelőbb irányban jutnak a vizs
gál~ndó anyagba. Fontos az is, hogy az egyes 
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mérésekr:éi állandó fénymennység jusson a készü
lékbe.. Eppen azért, ha nem áll rendelkezésünkre 
olyan készülék, ahol az optikaipadra szereJt higany
lámpa sugarait használjuk, hanem leülönálló levarc
lámpát kell alkalmaznunk,vigyázni kell nagyon 
arra, hogy mérés közben a levarclámpa helyzete 
a fotométerhez viszqnyítva a legcsekélyebb mér: 
tékben se változzékLb. mérés megkezdése előtt 
ügyelni kell . arra, hogy -a higanylámN __ l~tható 
f~!)_ye .. ne jusson a fotométerbe.. Ezeknek a sriga-

·raknak a kis.z.úr~séte .szolgálnak,J1 fekete színű 
uviol szúrők, amelyek csak bizonyos hullámhósz

·szúságq ibolyántúli sugarakat bocsájtanak át ma
gukon j Ha leülönálló levarclámpával dolgozunk, 
akkor la fényforrás résének a helyzetét mindaddig 
kell változtatnunk, míg teljes sötétséget nem ész
Jelünk a fotométer látóterében. 

ltosátyw iN~ 
i>u.:ehal0Wiil'6sro 
~ 

lr.tVOrQJIGgm•rll 

Mikor készülékünk beállítása a fentiek figye
lembevételével megtörtént, következik a tulajdon· 
képpeni mérés A küvetták egyikébe helyezzük 
az ismeretlen töménységű oldatot, a másikba 
pedig ugyanazt az oldatot reagens nélküL .(Az 
esetlegesen jelenlévő egyéb zavaró anyagok krku· 
szöbölésére .. ) Ilyen esetben ajánlatos ismeit tö
ménységű oldatok használatával gr afikont szer· 
leesztenünk Bizonyos anyagok vizsgálatához az 
ilyen múszereket gyártó cégek fluoreszkáló stan
dard üvegszűrőket adnak, amelyeknek fluoresz .. 
cenciája megfelel a vizsgálandó anyag egy bizonyos 
mennyisége által keltett fluoreszkálásnak Ilyen 
standard birtokában tehát leülönösen gyorsan 
dolgozhatunk .. , . , . 

Talán a leggyakrabban hasznalpk ezt a mod
szerfa ... B1'vitamin meghatározására olyan esetek .. 

·ben, ahol nem tisztán, egymagában fordul elő. 
A 8 1-vit'amin oxidációs tennéke a tiokróm a leg
különbözőbb egyéb anyagok jelenlétében mérhető 
kielégitő pontossággal. Igy tehát ez a mérési mód 
nagyfontossággal bír a gyógyszeranalizisben, tekin
tettel arra, hogy a B,-vitamin szintén fontos gyógy
szer. A Jegújabb időkben ugyan bizonyos irodalmi 
adatok ismét visszatérnek a szóbanforgó vitamin 
ú .. n .. mikrobiologiai vizsgálatára, mert ezek sze
rint bizonyos esetekben a tiokróm fluoreszcen
ciájának a mérése nem ad kielégitő értékeket 
J elenleg azonban még ez a vizsgálati módszer, 
mondhatnók, az egyedüli és legelterjedtebb .. 

A Bcvitamin meghatározásán kívül leülönö
sen a kapilláranalizisben káp szerepet a fluoresz
cencia-roérés Főleg az azonosság megállapítására, 
az elkészítés jóságának ellenőrzésére, szennyezések, 
romlottság megállapítására, valamint megközelítő 
mennyileges vizsgálatokra használható fel a fluo·· 
r eszkálás a kapillár an alizisb en. 

· · F lóderer I siván dr .. 
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Natrium sulfocyanid előállítása 
Közlemény a szegedi Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézete 
és Egyetemi Gyógyszertára laboratóriumából 

Írták : Dávid Lajos és Dávid Ágoston 

Natrium sulfocyanid nagyon nehezen szerez
hető be, viszont nélkülözhetetlen vegyszer, de 
gyógyszer is .. Ezért megkíséreltük há~i elő~llitását 
Erre két mód kínálkozott Az egyrk mod rho
danammoniuinból és nátronlúgból cserebomlással 
előállítani a nátriumsót. A másik mód Na,S-ből 
és NaCN-ból előállítani Minthogy az említett 
komponensek egyikéből sem állt ~nnyi rendelke
zésre, hogy elegendő rhodann~tr.mmot ny~rhet
tünk volna, mindkét módszert rgenybe vettuk. 

Első módszer : 
H,NSCN + NaOH = NaSCN + H,N + H,O. 

A titrált anyagokból ekvivalens mennyisége~et 
feloldottuk kellő mennyiségű vízben s porcellan
csészében, gőzfűtdön lassan szárazra pároltuk 
Az így nyert anyago t exszikkátor ba,n megsz.át!·· 
tottuk A száraz anyagat megfelelo nagysagu, 
visszafolyó hűtővel ellátott lombikba helyeztük 

- s valamennyi vastól mentes legtöményebb szesszel 
nevítettük. A kihűlt oldatot G4 kehelytölcséren 
megszűrtük A még oldatlan anyagat egyízben leg
töményebb szesszel kifőztük, kihűlés után meg
szűrtük. Végül a tiszta szüredékből a sz eszt le; 
desztilláltuk. A még csekély szeszt tartalmazo 
anyagat parceliáncsészébe töltöttük, a lombr~ot 
csekély alkohollal kimostuk, s az alkoholt porcellan
csészében, gőzfúrdön teljesen elű~t~k. A száraz 
anyagat exszikkátorban megszantottuk Meg
jegyezni kívánjuk, hogy a bepárláskor az anyag 
kavargatására ólommentes üvegből készített üveg
botot használtunk. 

Másod ik módszer .: 

Na,S+NaCN+YzO,+H,O. NaSCN+2 Na~)H. 
Ha Na S és NaCN vizes oldataba O, gázt vezetunk, 
a fenti 'reakció szerint thadánnátrium és nátronlúg 
keletkezik Ismeretes, hogy ammoniumpolysul
fidból alkalicyanidokkal forraláskor . alkalisulf~
cyanid keletkezik A kész~}éket tehát úgy _álh
tottuk össze, hogy a reakcws elegyet forralm le
hessen, illetőleg forrppnthoz ~özelálló. hő~ér.sék
leten tarthassuk Minthogy a tomeghatas to_rvenye 
értelmében a fenti reakció csak egy brzonyos 
pontig, az egyensúly beálltáig megy végbe, azé.rt 
a készülék összeállításánál gondoskodtunk arrol, 
hogy a keletkező NaOH koncentrációját CO, gáz 
bevezetéséve l időközönként csökkentsük 

K _ [Na,S] [NaCN] [1 j,O,] [H,O] 
- [NaSCN] (NaOH]' 

Ha tehát a nevező egyik tagja értékét csökkentjük, 
hogy a K értéke állandó maradjon, a_ szám}áló ér
tékének is csökkennie kell, amr azt Jelent!, hogy 
a vegyfolyamat tovább mehet Hasonló _ok,ból az 
anyagok oldásához is nagyo~b mennyrsegu v~z~t 
alkalmaztunk, mint amennyr az anyagok oldasa-

hoz okvetlenül szükséges. Ezzel a számláló értékét 
növeltük 

A fenti meggondolások alapján a készüléket 
az alábbi ábra szerint állítottuk össze 

A főzőlombikba, mosópalackon keresztül, O, 
gázt vezettünk, amelyet lassú áramban állandóan 
áramoltattunk a reakciós oldatha Egyidejűleg Kipp
készülékből CO, gázt vezettünk, ugyancsak mosó-
palackon keresztül, a főzőlombikba A CO, gázt 
azonban csak bizonyos időközökben ár arnoltattuk 
a reakciós oldatba, a keletkező nátronlúg koncen
trációja csökkentése végett A CO, gáz áramolta
tásakor figyelemmel voltunk arra, hogy az se a 
Na,S-ot, se a NaCN-ot ne bontsa.. Ezért ólom-
acetátos szűrőpapírcsíkkal figyeltük a H,S meg
jelenését Minthogy az eltávozó gáz a forrásig heví, 
tett oldatból oldatcseppecskéket ragad magával, 
egyrészt ezért gömblombikat alkalmaztunk főző
lombikul, másrészt a szűrőpapírcsíkot jóval a 
lombik nyílása fölött tartottuk az eltávozó gőz
térbe Arra azonban vigyáztunk, hogy kénhydrogén
gáz ne jelenjék meg. 

A második módszer szerint szükséges kom
ponensek %-tartalmát is meghatároztuk és . _a 
Na,S-ból valamivel többet vettünk a reakcws 
egyenletből számított értéknéL T ettük azért, ho&~ 
ezáltal a számláló értékét növeljük, ami a reakc!O 
kedvező eltolódását ugyancsak elősegítette 

A CO, gáz mosására alkalmazott mosópalack 
és a főzőlombikba bevezető cső közé egy több
nyílású csapos üvegesövet iktattunk E célra három 
nyílású Wulff-palack is használható A Wulff
palack középső nyílásába csappal elzárható csövet 
kell szetelni A csapra azért van szükség, hogy 
amennyiben a reakci~ m_ég nem zajlott le, __ s a 
folyamatot Ie kell álhtanr, a csapot megnyrtJuk, 
hogy a nyomáskülönbség kiegy_enlítődj é_k U gy~n!.s 
a palackban és csőben marado CO, gazt a fo~o
lombikban lévő lúg elnyeli, vakuum keletkezrk, 
mire a főzőlombikból a folyadék a mosópalackba 
folyik 

-
Amikor a reakció végbement, azaz NaCN-ot 

már nem mutathattunk ki, az oldatot megszűrtük 
és porcelláncsészében gőztűr dőn szárazra pár ol tuk 
A száraz anyagat vasrneutes legtöményebb szesz 
kis részleteivel többízben kifőzzük, amint azt már 
fennebb leírtuk A megszúrt tiszta szeszes oldatha 
azután CO, gázt áramoltattunk, hogy a NaOH és 
az esetleg feleslegben maradt Na2S elbomoljon, 
illetve mint kárhonát kicsapódjanak Végül a csa
padékos folyadékot G4 kehelytölcséren megszűr
tük, a lombikat és csapadékot kevés vasrneutes 
szesszel utánamostuk és a szeszt elűzve, a nyeit 
maradékot exszikkátorban megsiárítottuk 

Végül még megjegyezz ük, hogy ha Na,S nem 
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állna rendelkezésünkre, azt Bloxam szerint követ
kező módon állithatjuk elő .. 100 g tiszta NaOH-ot 
feloldunk 100 g vízben és H,S gázt vezetünk bele. 
A kénhydrogéngáz bevezetésekor előbb Na,S és 
NaOH-ból álló tűszerű kristályos anyag válik le, 
amely a gáz további bevezetésére feloldódik, még 
mrelőtt a lúg H,S gázzal teljesen telítődnék. Ha 
az így telített oldatot három napig állani hagyjuk, 
a Na2S színtelen knstályokban leválik A kristá
lyos leválást, azonban nem is szükséges megvárni, 
hanem az- oldat Na,S tartalmát meg kell hatá
rozni és ennek megfelelő NaCN-ot adni a reakciós 
oldatba, amelyet kellő mértékben felhigítunk. 
Tovább úgy járunk el, mint fentebb leírtuk. 

A gyakorló gyógyszerész műhelyéhől 
»C{<-vitamin tabletták készítése esetén fontos 

tudnunk azt, hogy a C-vitaminnal elkevert por
anyagat nedves úton közvetlen ül nem granulálhat
juk Ilyen esetben előbb az alapanyagat granu
láljuk, és a megszárított granulált alapanyaghoz 
utólag adjuk a C-vitamint. 1000 drb 0.05 g C
vitamin tartalmú tabletta pl. a következő módon 
készül : Saccharum lactis 100 g, Saccharum album 
20 g és am~lum solani 50 g porkeveréket (V) 2%-os 
vrzes gelatm-oldattal granulálunk, majd a granu
lákat szitáljuk (IV) és szobahőfokon megszárítjuk. 
A száraz granulákra hintjük és azzal egyenletesen 
eikevetjük a következő porkeveréket: acidum 
a>corbinicum (V) 50 g, amylum solani (V) 30 g 
stearin (V) 5 g és talcum venetum (VI) 5 g. A; 
így nyert porkeverékből sajtolunk 1000 drb 0.26 
g átlagsúlyú tablettát 9 mm átmérőjú nyomó--
préssei · 

Vaselinum cholesterinatumot házilag készít
hetünk a következő módon : L5 g cha lesterint és 
98.5 g vaselint (lehetőleg fehér vaselint, vagy fehér 
és sárga vaselint egyenlő mennyiségben alkalmaz
zunk), gőzfürdő hőmérsékletén feloldunk és sűrű 
szöveten megszúrve kihűlésig keverjük. Az így 
nyert kenőcsalapanyag ugyanannyi vizet vesz fel 
mint a hivatalos vaselinum cholesterinatum. ' 

Suppasitorta haemorrhoidalia helytelen ké
szítés, vagy eltartás folytán gyakran megsárgul, 
mert a bismuth oxyjodogallat-ból jód válik sza
baddá.. Ezt meggátolhatjuk a következő módon: 
a bismuth oxyjodogallicumot, amylumot, zinc
oxydat és resoreint a felírt sorrendben gondosan 
elkeverjük, hogy egynemű porkeveréket kapjunk 
Ehhez adjuk a butyrum cacao és cera flava elő
zőleg · összeolvasztott és szobahőfokra lehűtött 
keverékét A butyrum c.acao és cera felolvasztásá
nál vigyázzunk arra, hogy a cer at előbb három
négyszeres mennyiségű butyrum cacaoval olvasz
szuk össze gőzfürdőn és ezt adjuk a többi butyrum 
keverékhez s az így nyert anyagat legfeljebb 
36-37°-on olvasszuk meg szintén gőzfürdőn, mert 
tudnunk kell azt, hogyha a butyrum cacaot egész 

mennyis_égében 37° fölé melegítjük, ezáltal a cacao
vajat olyan állapotba hozzuk, hogy az lehűtve 
nem fagy meg. A homogenizált poranyaghoz és 
butyrum keverékhez utoljára keverjük a perui 
balzsamot és a kúpokat hideg sajtolással készít .. 
jük el. Az így nyert kúpokat óvjuk a nedvességtől, 
ezért legcélszerűbb, hogyha eltartásukat égetett 
mész fölött végezzük 

Csukamájolajat helyes módon úgy tartjuk el, 
hogy az olajat lúgmentes, azaz lúgot Ie nem adó 
kisebb, kb .. 100-150 g űrtartalmú, szinültig töltött 
üvegekben, légmentesen lezárva tároljuk és fény·· 
től, hőtől védve, hűvös helyen tartjuk eL jó lúg
mentes uvegek az Egyetemi Gyógyszerészeti Inté
zet megállapításaszerint az ú 11 zöld palacküvegek, 
amelyek a fenti célra is a legalkalmasabbak. A 
csukamájolaj »A« és »D{< vitaminjai. az említett 
módon eltartott olajban hosszabb idő után is vál
tozatlan hatóértékűek maradnak 

Csecsemő- és gyermek kenőcsöt a következő 
módon állíthatunk elő : l g bismuthum subga] .. 
licumot és 2 g acidum boricum pulvist gondosan 
eldörzsölünk 7 g oleum jecoris morrhuae-vaL Az 
így nyert keverékhez adunk 40 g adeps lanae 
hydrosust, 10 g alumínium aceticrun tartaricum 
soluturnot és 40 g vaselinum flavumot. A kenőesőt 
higienikusan célszerű tubusokban eltartani. 

Lenolaj tisztítása fagyasztás által olyan rnódon 
történik, hogy . télen, amikor tartós fagyra van 
kilátás (vagy hűtőszekrényben) egy kg tisztítatlan 
lenolajat tágas zománcos edényben alaposan össze
keverünk l kg megőrölt jéggel és a keveréket egy 
éjjelen át kifagyasztjuk Ezután a keveréket kb. 
20-35 C0-Ú helyiségben tartjuk és ha felolvadt, 
a tetején kiváló tiszta olajat lefejtjük és sűrű 
vászonruhán szűrjük át 

Comprimala theobromini jodati eltartás köz
ben gyakran megbarnul; ezt jódkiválás okozza 
és akkor következik ez be, ha a porkever éket 
nedvesen granuláltuk Ezt elkerülhetjük olymó
don, hogy a gyógyszerkönyvben előírt 50 g por-
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keveréket átnedvesítjük 10 g chloroform és O. 5 g 
stearin oldatával, majd a nedves port szabahő
fokon kiterítjük és belőle a chloroformot elpáro
logtatjuk Az így nyert száraz port tablettává 
sajtol juk. Eltartása: · nedvességtől óvva, vatta
pamattal és fémkupakkal elzárt üvegfiolában, a 
Iegcélszetúbb. 

Gyógyászati vase/in (vaselinum flavum) viz-· 
felvevőképessége aránylag csekély: 7-I I% között 
van.. A vízfelvevőképesség tetemesen nő akkor, 
ha a vaselint 3% stearinnal, vagy 15% cholestrin
nel olvasztjuk össze gőzfürdőn és a megszűrt anya· 
got kihűlésig keverjük. (Lásd: vaselinum choleste
rinatum házi készítése.) 

Szájvíz tablettákat (amely a drága szeszes száj
vizeket teljesen helyettesíti) a következő módon 
készithetünk : 600 g natdum hydrocar bonatot 
(V), 220 g acidum tartaricum pulvist (V), 50 g 
saccharum albumot (V), 30 g gumi ar abicum pul
vist (VI) (vagy helyette 3 g tragacantha pulvist) 
(VI) 0.25 g carmint, vagy 0.05 g rhodamint és 
l g saccharint a leggondosabban összekeverjük és 
a porkeveréket annyi 90%-os szesszel nedvesitjük 
át, hogy az csak éppen nyirkos legyen.. Ezt a keve
réket a II I. sz. rostán átdörzsöjük és a nyert gra
nulákat szobahőfokon megszárítjuk. A száraz 
granulákat most átitatjuk a következő oldattal: 
t g thymol, 3 g menthol, 5 g oleum menthae pi
peritae, 3 g oleum carvi és 50 g aether depuratum. 
A még nedves granulákat szobahőfokon kiszárítjuk 
és 12 mm átmérőjű nyomópréssei kb. 0..45 g át
Iagsúlyú tablettákat sajtolunk belőle. Az így nyert 
tabletták vízben pezsgéssei oldódnak; ü)edékmen
tes, rózsaszínű vizes oldattá. Egy tabletta egy 
pohár langyos vízben odva kellemes zamatú és 

A fokhagymáról 
Jól ismert fűszernövényünk a fokhagyma 

(Allium sativum L Liliaceae) gyógyászati fel· 
használás tekintetében 

NAGY MULTRA 

tekint vissza.. Köz,ép-Ázsiából ered a noveny .. 
Kelet- és Nyugat-Azsiában honos, egész Euró
pában termesztik.. Virágzala ernyős és piszkos 
fehér színű, melyet virágzás előtt 1-2 levelű 
burok zár be. Levelei kardalakúak, laposak. 
Gyógyászati felhasználásáról már a hindu és 
szanszkrit kézira tok is említést tesznek. Az 
egyiptomiak szent növénynek tartják. Pytha
goras a növények királyának nevezi.. Az mdu
sok, rómaiak szerették a fokhagymát, a görögök 
viszont megvetették. A néprnondák szerint 
karácsonykor az állatoknak adtak belőle, mert 
a fokhagymától az állatok kiabáltak s ettől az 
ördög megijedt, elkerülte a háztáját. Kezdet
ben a fokhagymát csak mint gyógyszert hasz-
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illatú szájvizet ad. A kész tabletták a nedvességtől 
elzárva tartandák 

Széntabletták ads or ptiós értékének csökkenését · 
egyrészt a szénpor granulálásakor felhasznált kötő
anyag, másrészt a préseléskor alkalmazott nyomóerő 
okozza. Megállapított tény, hogy a széntablet
ták adsorptiós értékcsökkenése legcsekélyebb 
akkor, ha kötőanyagként gumiarabicum vizes 
oldatát alkalmaztuk. A préselő erő által okozott 
adsorptiós értékcsökkenése a széntablettáknak 
annál magasabb, minél erősebb tablettagéppel 
történt a préselés. Ez kézi gépeknél lA-36%-os, 
üzemi gépeknél 4.9-9.4%-os adsorptiós érték
csökkenés! érhet el kísérleteim tanusága szerint. 

Az azophenum coffeinum citricum előírását a 
IV. Gyógyszerkönyvi el ö ír ássa! szemben a 223 352f. 
1940 .. B. M. számú rendelet úgy módosította, 
hogy az 90 5% azophent, 8 9% coffein! és O 6% 
citromsavai tartalmaz.. Az ilyen mödon előállított 
készítmény nem nedvszívó és igen jó tablettázható 
porkeveréket ad.. . 

Acidum oleinicumból (olajsav, elain) jóminő
ségú natrium- vagy káliszappan! készíthetünk 
1000 g olajsav elszappanosítására 150 g nátrium
hydroxyd, illetve 230 g kaliumhydroxyd szükséges, 
amelyekből elszappanosítás céljára kb.. 20%-os 
vizes lúgoldat a legalkalmasabb. A szappanosítás, 
helyesebben az olajsav közömbösítése időbelileg 
gyorsan megy végbe; !OOO g olajsav elszappano·· 
sitása kb 15-20 perc alatt befejeződik s igen 
előnyös azért is, mert a szappanosítás szaba
hőfokon végezhető és így megtakarítható a fel
melegítésre szükséges hőmennyiség. 

Némedy Imre dr. 

nálták. Fűszerkénti alkalmazása későbbi ere
detü. Indiában, Kínában már négyezer éve 
használják étvágyjavítónak A pestisjárványok 
idején az emberek fokhagymát rágtak, azt 
tartották, hogy csak így menekülhetnek meg 
a járványtót Az 1849-es, 1853-as és 1915-ös 
nagy kolerajárvány idején is gyakran használ
ták. Kiütéses tífusz és diftéria gyógyszereként 
alkalmazták. Megsütve kenyérrel, preventív 
sz er ként ették váltóláz ellen. Din ar d szerint 
tejjel megfőzve és reggelre ellogyaszlva meg
szüntette a vízkórságo!, aszthmát A légutakra 
gyakorolt jótékony hatásáról Hippokrates, Dios
korides és Plinius is megemlékezik, Mindebből 
megáilapítható, hogy főként fertőző betegségek 
ellenszereként használták mint antiszeptik u- · 
mot 

Külsőleg ótvar ei!en, sörkek elpusztítására, 
fejtetű irtására és fogfájás csiiiapítására has~
nálták.. Giliszták ellen csőrében még ma rs 
alkalmazzák 

AMODERN KUIATÁS 
\n eae! ősiiti a r égi tapasztalatokat Sokau végez

nanyban kutatásokat, hogy a 
a , gy,ogyszer!Wnyvbe bevigyele 

hasznalatat akada/yozza, hogy hatÓ·· 
könnyen elbomlanak és bármilyen 

beJISUJeg<.es használata esetén a leheliet kelie
lllat úvá válik. Ezt az illatot az alliin 

. melyr ől r észletesebben később fogok 
megemlékezni. 

Kísérl~til~g bebizonyít.ottál<,. h~gy pl. 2 g 
<1r0!2lJOJ eloallrtott mJekcro lDJrcralasa után a 

csakhamar fokhagymaszagú és ez a 
Jel'""'4u szag még 24 óra mnlva is eszlelhető .. 

. . eltávozó hatóanyagok még 4 nap 
'a rs kn;rntathatók. Ha a hagymale\et 

•ll'lonnor szandan keresztül juttatjuk a szer ve-
a jellemző szag érdekes módon ném 

jeleni,k meg. Egyes szerzők bebizonyították azt 
hogy szénnel szagtalanílható ngyan a növény 

nedve, de ugyanakkor hatását is elveszti. · 

G YQG Y ÁSZA II FELHASZNÁLÁSA 
SOKOLDALú 

belőle készített tinktnrát, inlnznmot extrak
éterikus olajat, göresoldónak,' bélbeni 

· erjedésE'k meggátlására, vérnyomáscsökkentő
koJer a ellen, béltuber knlozis eseten kró

nikotinmérgezéskor, légcsőhnr ut ~set én 
aJKa<lll:n . Influenza megelőzésére is kipró-

kísélletek. során azt is megállapí
az rnsulm hatását erősíti. A kli-

. ' alkalmával sokszor meglepő 
~;edmenyeket értek el a fenti betegségek esetén .. 
Erdekes, hogy egyes kntatók tüdőtnberknlozis 
esetében alkalmazzák a fokhagymalevet euca

rllatosítva, mint belégző szert. 
tüdőtnberlmlozis esetén injek-

««'"L'u" adagolják Kubota szabadalmaz
. tatott is. egy ilyen készítményt, mely allyl-

monosulfrdot es ennek származékait tartal
melyet fokhagymától állított elő.. Sza

. m,úhnn"f esetén is jó hatásúnak bizonyult. 
fokozottan választódnak ki 

végzett kísérletek is 
uJ<tK<JIJ és tékaszíven végzett 

'"azo1n az aorta-szükületet 
hatása különösen a 

nyert egyes helyeken 

Az ascarisok ellen alkalmazott fokhagymás 
esetén a hatást egyes szerzők szerint 

oll ... lo .. , okozza, ez ugyanis a bélférgeket 

Az 1928-30-as években Tokin 
nucu,,u felfedezte, hogy egyes növények 

a fokhagyma is, olyan illóanyagot 
:·.<cuwaz,, rnely az alacsonyabbrendű gombá

. ~kterrumokat elpusztítja .. Ezeket a nö
eletfolyamat közben képződő baktérium-
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ölő, anyag?kat fitoncidáknak nevezte el. (A 
Gyogyszer esz, 1948. 506. számában olvacha
tnnk róla,.) Ez a kérdés foglalkoztatta Kova
/enlwt, F,Zatovat, Pegovat és még szám os kutatót. 
Ezek ·bebizonyították, hogy a növénvnek nem 
mmderi része tartalmazza ugyanazt' az erős
ségű fitoncidát. Igy pl. a hagyma feje erősebb 
bakteriumölő hatasú, mint a szára.. :Mások. 
bebizonyították, hogy a péppé őrölt lokhagy
manak a legmtenzivebb a hatása.. Ilyenkor 
ugyams a növényi sejtekben lévő illó anyag 
a. seJtből szabaddá válik és nagy felületről 
parolog.. Volt, alo azt brzonyította, hogy 10 
ctg fokh~gyma 20 cm táv alságból 2 ó r ás he·· 
hatas utan megakadályozza a baktériumok 
növekedéset Érdekes, hogy a fokhagyma levé
nek l :50 OOO-es hígítása ugyanolyan erővel 
hat a protens bacillnsra, mint a phenol l :400 
hígításban. 

A FOKHAGYMA TARTALMAZ 
csípős, erős ízű, kéntartalmú, éterikus oJajat, 
melynek Jellemző szaga van és 65-70% vizet 
A raktarozas alatt azonban víztartalma csök
ken .. Kimutatták, hogy ez a csökkenés 7 hónap 
alatt ,a 33 %-ot rs meghaladj a Hatóanyagainak 
kemraJa meg nem telj esen tisztázott. Bebizo-

. n_yosodott, hogy a növény hatóanyagai bom
last szenvednek a raktározás alatt. Viszont, 
a 60 C0-ot meg nem haladó hőmérsékleten szá
rított hagyma pora már állandó .. 

.. Ugyanis egy glykosidát tartalmaz, az 
al/zznt, mely egy heterozida, C12H,,O,N2S2 össz
kepletteL 1947-ben Stoll és Seebeck kristá
lyosan is előállította már. Organikus oldó
szerekben nem oldódik. A molelwlában lévő 
kén következtében ezüstnitráttal vagy palla
drummal reagál. Igy egyes sejtekben az alliin 
krmutatható . 

Az alliint viz jelenlétében az al/iinaze 
vagy mint azelőtt nevezték, allizin ewdm bontja 
el al/icinné s ekkor jelenik meg a jellemző szag 
és a b~kter iostatikus hatás.. Ez egy allyl: 
ihyosulfrn, melynek moleknlasúlya 162. Kép. 
lete : 

o 
.;:/ 

C,H,-S-S-C3H 5 

Alkohol,. éter, h;mzol jól oldja, vízben 2 5%· 
ban oldodrk v r z es oldat a könnyen bomlik 
valószínüleg allylsulfid keletkezik, melyet regeb
ben a fokhagyma hatóanyagának tekintettek 
1844-ben megállapitották, hogy organikus kötés
ben lévő kenet tartalmaz és l O év mult el 
míg kémiáját ügyahogy tisztázni sikerült Légző: 
szervekre gyakor olt hatását azonban nem az 
benne lévő glykosida okozza, hanem - mint 
néhány szerző megemlíti- az acrolein (croton' 
aldehyd CH, = CH-CHO), mely az allyl
csoport oxydációja által keletkezik. Ezeken 
kívül tartalmaz még B-vitaminféleségeket, C
és D-vitamint is. Oppikofer szer int l mg alli-
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cin 15 oxford-egyseg penicillinnek felel meg 
A fokhagyma hatóanyagainak, felhasznáHtsá
nak, az emberi szervezetből való kiválasztódá
sának igen nagy irodalma van, 

Mindebből az látható, hogy a növényekben 
rejlő gyógyszerek és a növényvilág állandóan 
új impulzusokat ad a tudomány számina. 

Az emberi haladás és a 
biztosan ki fogj a küszöböJni az<JI«lL 
len hatásokat, mclyek a 
a belőle készült preparátumok elteiJeue"'T 
dályozzák és a szcreny lüszernövényből isrné1<' 
gyógynövény lesz. 

Dr Kolosné Pethes 

Gyógynövénynemesítési előmunkálatok Martonvásáron 
. Irta : Sui y ok Győző dr,, mb. ve:~et•iFO' 

A martonvásári Gyógynövénykisérleti labo
ratórium a hároméves terv sor án létesült, az 
ugyancsak Martonvásáron működő Állami Gyógy
növénykisérleti Telep mellé, hogy az ottan nagyban 
termesztett gyógynövények fejlődésével és ter
mesztési médjainak tanulmányozásával párhuza
mosan azok hatóanyagait és hatóanyag fejlödését, 
gyüjtési, aratási idejét, I?ódját, stb., tanul!ná
nyozza és egyúttal a hatoanyag alappn gyogy
növénynemesítést végezzen. A martonvásári Gyógy
növénykisérleti laboratórium 1949. évi febr_uár 
15-én kezdte meg működését. A laboratonuru 
felszerelésével kapcsolatos nehézségek leküzdése 
után nyomban hozzáfogtunk a telepen és a buda
pesti Gyógynövénykisérleti Intézetben. ter_mesz
tett gyógynövények vizsgálatához A vrzsgalatok 
egyik növénye a Coriandrum satlvum volt, mely
nek szelektálását még 1948 év nyarán kezdtem eL 

E növény a Fructus Coriandrit szalgáltatja és 
eltekintve hazai felhasználási mennyiségétől, 1922 
évben 299 q-t, 1924-ben 796 q-t, 1926-ban 262 q-t, 
1928-ban 237 q-t, 1930-ban 106 q-t exportáltunk 
külföldre, de pL : 1932-ben a kivitt mennyiség 
nem érte el az egy mázsát sem, Nem áll módom
ban, hogy a budapesti Gyógynövénykí~érleti In
tézet fennállásától kezdve a mai napig pontos 
kiviteli adatokat adhassak, de a felhozott pél
dákból is látható, hogy ha szeszélyesen is, de 
mezőgazdasági terményeink között min~ig szer~
pelt, se jelentőségéből ma sem vesztett Klss Mar g~ t 
vizsgálatai szerint (1931-ben) a konandrumte!~~s 
O 59% súly% és O 85 térfogat% (Un ger. elpras 
szerint), míg az általa kidolgozott absorptws el
járás szerint 1 64 súly% illóolajat tartalmaz 
A budapesti Gyógynövénykisérleti .. Intézetben VIZS

gálatai alkalmával az azóta már elhúnyt Kuntz 
jános O 35-0 75 térfogat% illóolajat talált a hazai 
koriandrumban 

Irodalmi adatok ~zerint a marokkói csak 
02-0 3%, míg a hollandi O 6% és az orosz 
a legtöbbet: O 8-1 O% illóolajat tartalmaz, annak 
ellenére, hogy a növény hazája voltaképpen a 
Földközi-tenger környéke. . . .. , 

· 1938 év tavaszán a budapestr Gyogynoveny-
kísérleti Intézetben végzett vizsgálataim szerint 
a L Rigából származó nagyszemű koriandrum 
abszolút súlya l 6844 gr volt és 5 milliméternél 
nagyobb szemú 35 3%, 4 mm-nél nagyobb szem ű 
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47 O%, 3 mm-nél nagyobb szem ú !7 3%, s 
2 mm-nél nagyobb szeműnek O 2% . termés 
tatott 2 Rigából származó aprószemű "n.1no= .. 

termés abszolút súlyát O 927 4 gr-nak 
amelyből 5 nun-nél nagyobb nem volt, 4 mrn-nél 
nagyobb l 2%, 3 mm-nél nagyobb 81·3%, 
nélnagyobb 16 9% és végül 0·6% 2 mm-nél '"o'"'' 
volt. 3. Ugyanakkor az Intézet budapesti telenén 
1937 -évben aratott koriandrum-termés 
súlya 1 8787 gr-nak adódott A magvak na:;(vsa~a, 
a következő értékeket adta : 5 mm-nél 
28 7%, 4 mm-nél nagyobb 414%, 3 
nagyobb 29 6% és 3 nun-nél kisebb O 3% 
párhuzamosan végzett illóolajvizsgálatokk~l kap.- .. 
csolatosah szabadjon csak annyrt megemlrtenem, 
hogy az a magvak nagyságával fordított · 
volt. 

A közelmult háború borzalmai gyogynövény
és így koriandrum-vetőmagu_nk . javá~ el~u~ztí
tották, úgyhogy a martonvasan Gyogynoveny• 
kisér le ti Telep is csak nehezen JUtott 1947-be~ 
koriandrum-vetőmaghoz és az sem volt mondhato 
a legjobbnak Ezek után egyik legsürgősebb fel• 
adatnak látszott mielőbb megfelelő koriandrum
vetőmag kinemesítése. Az erre vonatkozó 
munkálatokat még 1948 nyarán megkezdtem 
a külső sajátságok alapján tizenötféle törzset, 
illetve egyedet választottam ki, melyek néhány 
fontosabb adata a következő : 

l. 
2 
3. 
4 
5. 
6. 
7 
~· 
9. 

10 
ll 
12 
13. 
14 
15 

termésátlag 
tövenkint 

l 57 gr, 
321 >) 

l 87 >) 

2 66 )) 

2 23 )) 

432 >) 

2 21 >) 

l 87 >) 

12 94 )) 

5 865 >) 

l 4 )) 

4 !8 )) 

6 91 l) 

l 39 l) 

ll 29 >) 

abszolútsúly 

7 277 gr 
11179 )) 

9 561 )) 

12 187 >) 

13 741 >) 

10 157 )) 

10 509 )) 

9 691 ,, 
9 549 )) 

10 913 )) 

5 851 l) 

5 759 l) 

13087 )) 

10 758 )) 

9·197 l) 
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E magvak közül a 6. sz alatt közölt a követ
kező összetéteiú : 

andrum voitaképpeni értékét még egyelóre nem 
tudjuk megadni, az illóolaj meghatározások folya
matban vannak és még ezév folyamán elkészülve 
a tovabbi nemesítés irányát pontosabban fogják 
kijelölni 

3 mm-nél nagyobb 61 32% 

2· 79 mm Iyukbóségtí sz i tán fennmar adt 
2-47 l} )} )) )} 

2 23 )/ )} )} )) 
2"00 )} )) l} l/ 

2 00 >> " l) 3. tesett 

A !O sz alatt felsorolt viszont a 
nagyságü termésekből áll : ' 

3 mm lyukbőségtí sz i tán fennmar adt 
2 79 )) >) )) l) 

2 47 )) )) >) )) 

2 23 )) >) >) >) 

200 
) 

)) >) l) )) 

200 >) >) l) )) 

1058% 
2497% 

2 73% 
034% 
006% 

következő 

61 66% 
1467% 
2080% 
219% 
048% 
020% 

J: koriandrum-n_e~Jesítés föszempontjai, hogy 
lehetoleg egyszerre eiJen, termese ne peregjen és 
elég magas illóolajtartalma legyen E ma~vakkal 
illóolajtartalmi meghatározást természetes~n még 
nem végezhettem a kis hozam miatt. A mult és 
folyó év~en ors~águnkb~-~ f~ltlinő nagy szárazság 
volt, amrhez meg hozzaJartil .i\1artonvásár erősen 
szeles v~lta, ami vé~ül .~s a magvak fejlettségét és 
nagysagat IS befolyasoqa, megis a fenti eredmé
nyekből következtetni lehetett a terméshozamra 
és az érés egyenletes és a termés kevésbbé pergő 
voltára.. · ,. 

Ezen elgondolás alapjan a 9. sz. alatt felem
lített fehérvirágú és a 15. sz alatt felemlített 
rozsaszinszirmü Iatszott további nemesítésre Ieg
alkalmasabbnak1 mégis folyó évben az 5., 6., 9 .. , 
l O , 13.. és 15 sz. alatt felsoroltakat vetettem el 
további megfigyelés céljaból, ugyanis marras 
abszolútslilyuk alapján an a gondoltam, lway ez~k
kel is érdemes foglalkozni. Az április ll-én °elvetett 
magvak a J 5. sz. kivételével mind kikeltek. A 
növé1~y fej~~clésef .. ter.mésérésc, hozama és egyéb 
adatai alapJan tovabbi termesztésre és nemesítésre 
a 6 .. és l O. sz. alattiak látszanak a legmegfelelőbbek
nek. Erre vonatkozólag az alábbi néhany adatot 
említem fel : l A 6 sz. alattit 34 négyzetméter 
teriileten vetettem el, különválasztva a 3 mm-nél 
kisebb, illetve 3 mm-nél nagyobb szemeket. Össze
sen e területen (40 x 40 cm-es fészekbe való vetést 
alkalmazva) 1284 gr mag termett (A telepen az 
idén egy holdon - valószinűleg a naoy szárazsag 
következtében - csak 3-5 q termésl;ozam volt) 
Míg az aprószemdnek minősítettből egy tőre átlag 
ll .. 95 gr mag, add1g a nagyszemlinek minősített
nél egy tőre átlag 12 93 gr termés esett A nyert 
termés igen heterogén az apróbbszemííek között 
is találunk sok nagy termést (3 mm-nél nagyobb 
.43·5~~),, de. a nagysze_müek ~özött is még elég sok 
3 mm-nel kisebb termés van, ugyhogy e szelektálást 
jövő évben tovább kell folytatni. Ugyanakkor 
meg kel! próbálnunk a Szovjetúnióbol magas illó
olajtartalmú koiiandrumot beszereznünk és annak 
segítségével a hazai fajtát feljavítani A Marton
vásáron termesztett és idén tovább szelektál t kori-

A martonvasári Gyógynövénykisérleti Labo
ratórium a koriandrumon kívül folyó évben több 
gyógynövény nemesítését megkezdte és a fenti 
adatok mindössze ennek a munkának kis részét 
dokumentálják 

l H Í R E K 

A Gyógyszerészi I anu1mányi Osztály ezúton közii 
az érdekel~ekkel, hogy a budapesti Egyetemen a gyógy
sLer~á~ ön al ló _vezetésére feljogos!tó ( f!Pprobációs) vizsga a 
folyo evbcn mar csak novernber ho 2.5-en az 1949/50. tanév 
második felében pedig csak március és június hónapban lesz. 

jelentkezés a Gyógyszerészi Tanulmányi Osztálynál 
(Budapest, IX, Högyes E.-u 7.) 

ÁrváHozás helyesbítése. Sacerna tabi 20 dr b. Wander 
készítm~ny he!yes ára: Ft 7.30. O. k.. I ár, amelyből a 15% 
engedmcny meg levonando 

1 

Hdyesbftés. )>A Gyógyszetész<( 18. számának 530. 
oldalán )>erythrocim helyett >>erythrochitH< írandó a görög 
szavak helycsen: dl·o./J~:;<( és l>~p:.~t:leo:::<1 ' 

A Nemzeti Vállalat új gyógyszertáraL Kutas -
)>Egészség<:, Diósgyőr- l>Megváltó<(, Rajka- 1>lsten Szemc<1 
Hámor (Diósgyőr fiókja) - >>Megváltó<< gyógyszertáJ' 
(1949 x 4) 

Üjahb törzskönyvezett 
gyógyszerkészítmény ek 

(Országos Közegészségügyi Intézet Ch. ll 039/1949 sz) 

2 755 K Pen{Iit (.omp. ibl.. + ~+-, Adloka-Vajna' 
mvosi rendelelJ e, 20 xO 1 g, k 200 xO 1 g. Összetétel: 
Penta-ct-ytln oltetn~nit1 at. 20 m.g, nitroglyccr in. O 5 
mg, saeehar lactis 80 mg tablettánként Az engedély 
kcHc: l 9-19 an g 2 n 

2 .. /5 G B Vitamin li in j. 30 mg, Richte1 orvosi 
renclcJetre, 5 x1 mg ±Ft 16.90 összetétel': d1-x
Tocophel01 &cetic O 03 g, alcohol. bcnzylic. 0·1 kcm, 
ol.\ ege~ ud 1 ke m ampullánként Az engedél} kelte: 
19'19 aug -t 

2.í5'7 B Vitam 1in E inf. 100m(!, Richte1 oi·\osi 
remlelcüe, 5 x 1 knn = Ft 39. összetétel; d1-x
Toeopherol. acetic. 0·1, g, alcohol benzylic 0·1 kcm, 
oL veget. ad 1 kcm ampullánként.. Az engedély kelte: 
19'19 aug. -1 

2 758 B .. Jvíedihaemonh.. kenőcs, l\fedichemia, 
2.0_ g_= 1-'t_"o._.osszctétcl: Zinc. sulfosalic~,;lic. 0·012 g, 
cJnnm suL~nrc. 0·012 g, camphara s·ynth O 048 g, ol. 
menthae prp. O 112 g, paraff. liquid. 1 6 g, adeps 
lanae anhydr. ·-i·G g, \'asclin. fia,. 9 2 g~ aqua d est. 
ad 20 g tubusonként Az engedélykelte: 1949 aug 2± 

2 /59 K Syntlogel tbl +, Roche-Schefcsik or
\·OSi rendeleü c, lO.xO 65 g, 100 x0·65 g_ Összetétel: 
I! o pasa-,-". -3-d i a~t.hy lamino-2, 2 -dimeth y l pr opanol-(1 )
estel phosphonc. 0·005 g, calc .. earbonic .. O 071 g, 
ma~nes. hyperoXJ·dat. (15%) O 086 g, alunlin hydro
~.:yttat.. O 1 ±4 g, magnes. oxydaL O 038 g, calc acetic. 
o .. c~325 g, gumiarr.,b 0·1 g, talcum o 005 g, stearin 

\_l U2 g, saceharin. O 001 g, ol mcnthac pip qu. s 
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amj.'lum ad O 65 g tablettánként Az engedél) kelte: 
1949 aug. 26 

2.760 K Protovit 9 dragée, Roche-Schefcsik, 
40 x O 5 g, 120 x O 5 g, 500 X O 5 g, összetétel :Vitamin 
A (= 1250 IE) 0· 375 mg, aneurin. h~idrochloric O 5 
mg, lactoflavin. 0 .. 75 mg, nikotinsavamid 5 mg, 
adennin. 0· 5 mg, calc. pantcteinic. 5 mg, acid. 1-as
col'binic. 15 mg, vitamin D 0·0038 mg (= 150 IE), 
dl-x-tocopheroL 35 mg, talcum 9 mg, sacchar .. lact. 
176 mg, sacebaL coloraL ad 500 mg dragécnként 
lejárati idő: 3 év .. Az engedély kelte: 19±9 aug. 26. 

13.337 B Antigon kenőcs lOOO .. OEjg +, Palik• 
orvosi rendeleti e, 10 g = Ft 6. 70. üsszetétel: Peni
cillin G natr. J<ryst. 10.000 OE, para!! liquid. 7 33 g, 
cera laba 1 5 g vaselin alb. ad 10·0 g tubusonként 
Lejárati idő : 172 év. Az engedél-y kelte: 1949 aug. 29. 

13.338 B PasticiHin tb l 800 E +, Pa lik, orvosi 
rendeletre, 20 x 800 OE = Ft 4.70. Összetétel: 
Penicillin G natL kl')'St. 800 OE, menthol 0·003 g, 
amylum O 02 g, talcum O 02 g, sacchaL alb. ad O 50 g 
tablettánként. Az engedély kelte: 194.9 aug 29 

13.359 K Guanicil tb l +, Cilag-Gyógyáruérté
kesítő, orvosi r:.endeletre, 20 xO 5 g, 50 xO 5 g, 
250 xO 5 g, le 100 xO 5 g. Összetétel: p-Aminopenzol
sulfonamidoguahidin. 0·5 g, am:ylum 0·1 g, talcum 
0·015 g, stem·in .. O 015 g, sacchar.. uvae Q .. 005 g tablet
tánként. Az engedély }{elte: 19·!9 aug 29. 

13.366 K Cibazol kenőcs EB, Ciba-Jakitseh, orvosi 
rendeletre, o .. m. 20 g, 20 g. összetétel: Sulfanílami
dothiazol. 1 O g, adeps. lanae anhydr. 2·8 g, aqua dest 
O 8 g, ol aet~rer O· 4: g, vaseJin .. flav .. ad 20 O g tubu
sonként Az engedély kelte: 1949 aug. 24 

13.377 K Elkosin inj EB, Ciba-Jakitsch, orvosi 
~.endeletre, o. m. 5 x 5 kent, 5 x 5 kcm, k. 50 x5 kcm .. 
üsszetétel: 6-Sulfanilamido-2, 4-dimethylpyrimidin, 
natr .. (= 1 g 6-sulfanilamido-2, .1-dimeth)lp:yrimidin) 
1 ·0 8 g, a qua bisdest. ad 5 kem ampullánként. Az erJge
dély kelte : 1949 aug. 24 

13.378 K Elko'>in tbl. $, Ciba-Jakitsch, orvosi 
rendcletre, o m. ~O x0: 5 g, 20 x0·5 g, k. 250 xO 5 g~ 
Ic 1000 xO 5 g üsszetétel: 6-Sulfanilamido-2, 4-di
methylpyrimidin .. O 50 g, amylum O· 10 g, talcum O 02 g, 
stcm·in 0·01 g tablettánként.. Az engedély kelte: 1949 
aug. 24 

13 379. K PyJibenzamin tbl. +, Ciba-.Jakitsch, 
Olvosirgncleletie, o. m. 20 x0·05 g, 20 x0·05 g) 100 x 
O· 05 g. üsszetétel : Benz y l-( u.-pyrid il)-climethJ; 1-aethJ 1-
endiamiiL hydiochloric. O ·05 g, sacchar.. lactis 0·10 g, 
amylum 0·035 g, taleum O 013 g, stearin. O 002 g 
tableitánként. Az engedélJ kelte: 1949 aug 23. 

13.380 K Pyz i benzamin elixir +, Cil!a-Jakitsch. 
oivosj rendeletre, o. m 100 kcm, 100 kcm Összetétel: 
Benz :y l-( u.-p) r idil)-dimethy laethJ Jeneliamin. h y dr o
chloric. O ·5 g, glycerin 6 O g, spil'it. cctiss. 3 5 g, 
saechar alb. 65 g, aqua dest. color.. ad 100 kcm ü\:e
genként. Az engedély kelte: 1949 aug 23 

13.386 K Fenanasein inj. +, Hoche-Schcfcsik, 
q_1vosi l'endelehc, 3 x 2 kcm, 12 x 2 kcm, k. 50 x 2 kcm. 
üsszetétel: ~atr di(u., y-dioxy ?. ?-dimcthylbut~yrato) 
feuat (="as 20 mg) 133 mg, aqua bisdest ad 2 kcm 
ampullánként. Az engedély kelte: 1949 aug 26 

13.393 K Benadon inj +, Hoche-Schefcsil\ 
on:osi rendcletle, 6 x 2 kcm) le. 50 x 2 kcm. Össze
tétel: Adermin. 50 mg, methslium p-oxsbenzoic. 1 6 
mg, propslium p-oxybenzoic. 0·2 mg, aqua bisdesL 
ad 2 kcm ampullánként A.z engedél)· kelte: 19-±9 
aug. 26 

13.39-! K Benadon tbl +, Roche-Scl}.efcsik, or
vosi rencieletre) 20 xO 02 g, 100 x0·02 g. üsszetétel: 
Adermin 0·02 g, sacchar lactis 0·09 g, amylum 
0 .. 025 -g; talcum 0·005 g tablettánként Az engedély 
kelte : 1949 qug 26. · 
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13.100 B Neo-Basethyrin lb!. +)Richter_, orvosi 
rendeletre,. 25 xO 025 g~ Ft 13 70 50x0·025 g= 
Ft 25.70. Összetétel: ·í-Piupyl.. 2-thiouracil 0·025 u 

amylum 0·025 g, talcum O 0097 g, steariu 0·0003'b~ 
tablettánként. Az engedélj k~lte: 19-19 aug. 5 n 

13 !02 B _Mediazol liqu:fd 10% +, ~Icdiehemia, 
m ,,o si rendeletre, 12 kcm. üsszetétel: Pontamethyl
entetrazol 1 ·2 g, aqua dest. ad 12 kc.m üvcgenként.. 
Az engedély kelte: 1919 aug 29 

13.!03 K Nupercain inj. 0·5% + +, Ciba
Jakitsch, o1vosi rend_~letie, o. m. 10 x 2 kon, 10 x2 
kcm, le 100 x2l{cm. üsszetétel: Diaeth:ylendiamid .. -a
but:ylox:ycinchonylat .. hyd1·ochloric. 10 mg, natr 
phosphoric 29 mg, nati. dihydrcphsophcric .. 29 mg, 
natr. chlOiat. 10 mg, aqua bisdest. ad 2 kcm ampul
lánké~nt Az engedély kelte: 1949 aug. 24. 

13.4:04 K NupeiCain inj O 067% ++,Ciba
.Jakitsch, orvosi ren~J.eletre, o. nL 2 x 20 kcm, 2 x20 
]{cm) 12 x 20 kcm. üsszetétel: Diaethylaethylendia
mid.-u.-butyloxycinchonJ;lat. h:ydrochloric. 13 4 mg 
natr .. chl01 at. 100 mg, aqua bisdest ad 20 kcm ampul~ 
lánként Az engedély kelte: 1949 aug. 24 

13.!06 K Fornw-Cibazol tbl. $, Ciba-Jakitsch, 
orvosi 1endeletre, o m. 20 xO 5 g, 20 x0·5 g, 50 x0·5 g. 
k. 250 xO 5 g, k. 1000 xO 5 g Összetétel: Sulf ani!: 
amidothiazol. formaldehyd. O 5 g, p-stearylamino-, 
pheny Itrimelhylammon. sulfomethylic O 005 g, ~ly
eerin. monosteminic, O 01 g, gelatina O 013 g, am:ylum 
O 102 g, talcum 0·02 g tablettánként Az engedély 
kelte: 1949 aug 23. 

13 407 B Dehistin tbl. +, Kollochemia) orvosi 
rencleletre, 20 x0·05 g ±Ft 25.50, k. 100 x0·05 g ± 
116 . .10 Összetétel: Benz;,J-(o-pyrid;!.)-dimethyl
aeth:ylendiamin hydrochlm il'. 0·05 g, bentonit pulv .. 
0·07 g, sacehar. lactis O 068 g, talcum O 009 g, stcarin.· 
O 003 g tablettánként Az engedély kelte: 1949 
aug. 29 

13.412 B Pallicid inj. +-!-,dr. \Vandei, orvosi 
rendeletre, 10 x 3 kcm. Összetétel: Acid 3-aeetyl
amino-1-oxyphanylarsinic. O 550 5 g ( ± O 15 g As), 
diaethandamin 0·21 03 g, natr. hydrosuHmos. o .. oo3 g 
a qua bisdest. ad 3 kcm ampullánként Az engedély 
kelte: 19!9 aug. 30 

13 413 K Diazil tbl. $, Cilag-Gyóp::yárué.rté
kesitő) orvosi tendeletre, .. 20 xO 5 g, 50 xO 5 g, le 
250 x 0· 5 g, 1000 xO 5 g. üsszetétel: 2-(p-Aminoben
zolsulfamid.o)-·1, 6-climetllJ;lpyl imidin. n atr, O ·5 g, 
stearin. 0·02 g, talcum 0·03 g) am) Ium ad O 65 g 
tablettánként. Az engcdéls kelte: 1949 aug 29. 

13.4.11 K Diazil inj. 20~·0 EB, Cilag-GJ ógsárú
éitékesítő, orvosi tendeletre, 5 x 5 kcm .. 25 x 5 kcm .. 
Összetétel: 2-(p-Aminobcnzolsulfamido)-1, 6-dimw 
thylp-yrimidin. natr 1 g, a qua bisdest. aü 5 kcm am
pullánként.. Ar. engedéls kelte: 1949 aug 29. 

13.116 K .J oduron infekcio 30% + _. Cilag-G J ó.gy
áruértékesítő, onosi rendeletre, 1 x10 kcm, 1 x2.0 
kcm, 5 x 20 kcm .. Összetét Cl: 3, 5-Dijodpyridon-(4.)-N
methylcarbonsa\'lllOtpholicl 3 g) aqua bisdest. ad 10 
kcm ampullánként. Ar. engedélJ kelte: 19!9 aug 29. 

13.127 K Penlrit lbl 0·03 g + .. Adroka-Vajna, 
on: o si rendeletre, 20 xO 03 g, k .. 200 xO 03 g. össze
tétel: Penta-eJythioltetranitJat 0·03 {:!:, sacchar. 
lacbs. 0·08 g tablettánként Az engedély kelte: 1949 
aug 29 

13. -±28 K Trafut il tinhtura +, Ciba-.Jakitsch, 
on. o si rendelctre, 20 kcm, o m. 20 }{cm. Összetétel: 
Tetrah~drofmíurJl nicotinic. 1 O g, aceton. 1·6 g~ 
akohoL isopropslic. 10<1 g, citral 20 mg, a qua d est. ad 
20 O kcm ü e\ egenként. Az engedély kelte : 1949 · 
aug. 23. 

13.12_9 K Trafuril kenőcs+, .~iba-Jakitsch, or
"\OSi rendeletre, o. m. 20 g, 20 g. üsszetétel: Tetra
h:ydrofurfur~yl nicotinic. 1 g. adeps Ianae anhydric. 

1 g, vase~in alb. 1·i g, ol arachid. hj.dro d 20 
tubusonkent Az engedély kelte: 1949 -au~ ~3. g 

13.446 B Wandervit B inj l Dr v .. T 

orvo.si !cndeletre, 6 x 2 kcm ± Ft 3'0~10. Üssz·e~t~:{~ 
Adel'illl.n .. hJdrochlolic. 0.05 g, chloreton. o 1 -· 

k
aq

1
uta b1

1
sdest.. ad 2 kem ampullánként Az ~ng~déf); 

e e : 949 aug .. 29 · 

. _ 13.464. K Bepanihen t"nj .. 10% +, Roche Schef
~~lk, ?rvosiiendelehe, 3 x 5 kcm, 25 x5.kcm .. össze
t~Lel. Panthenol 0 .. 5 g, nipagin O .004.5 a. a ua 
b
1

r
9
s,d

9
est. ad 5 kcm ampullánként. Az engedéiV)ke~c. 

± aug 26. , v • 

. . 13.465_ K Bepanthon sol.. 5% +, Roche-Schef-
cstk, orvosi ren.deletre 50 kcn1 l<· 1000 l< o" t 't 1 p ' ' · cin ssze-
e e : anthenol 2.5 g, ni p agi n. 0.045 g · ' t ad 50 k .. k, , aqua c. es . 

cm uvegen ent. Az engedélv kelte- 1949 
aug. 26. J • 

. 13.466 K Bephantcn kenőcs 5 o/c + Ro h _ . 
ts1k, orvosi rendelctre~ 30 g, 180 cr 0 Ös~zcté~ef _S~rei= 
chenol 1.~ g, paraffin. li qu. O. g g;, ol. am T d. ·1.5 an 
ade~~ lanae anh~-di, .. 10 .. 5 g, vaselin. alb 1~~5 g tub~~ 
sonkent. Az engedely kelte: 1949 aug 26 

13.467 B Relaxil inj. I O o/c + D ~" · 
Iendeletre, 2 X10 kcm ±Ft 18 8Ű 101 XE10,gler, orvosi 
52 70 ö " t , 1 · • mn ± Ft . :.t· ~s.ze ete : Glycerin. mono-o-lnesylaether 1 g 
~~~~lrt' .Ac'e JSS. 2d~t' aqua bi~des.t. ad 10 kcn:I ampullán-

.. z enge e Y kelte : 1919 aug 24. 

. 13.470 K Bephanten tbl. +, Hoche-Schcfcsik o -
vos1 rendeletic 20 xO 025 g 100 xO 025 0 .. ' r t,._ I p ' · ' · g ssze-
ete : anthcnol. 0.025 g acid silieic 0.025 ' 

~1~1~ ~~!~~ ~· 1gtfgr;I~g? gg1 g tablettánké~t Ag~ ;~
1

~~= 
. 13..468 K Tllephorin dragée, Roche-Scheksik 01 -

vocrsx _reJ:del~t.Ie, 50 x25mg, 100 x25mg, le 1000'x25 
Illo· Összetetel: 2-Metlryl-9-plrenJ J-2 34 9-t t 1 ·d 
pyridin hvdr t t · zr; · ., e ra n- ro 
21 

· _, . 0 ar anc. ~ mg, amylum 35 mg, tai'cum 

7
7 mg, gumx arab. 3 mg, stear·in 1 mg sacchar Iact 

J·elmt g, 1Su9"'c;c9har alb. 98 mg dragéenkénÍ. Ar. eniedéh; 
\_ e : 1 aug. 26 v 

~ , 13.4~9 K JoiJ-mon inj. 20%+, Cilag G ró ,á1 -
-<:.rteke~íto, orvosi rendeletie 1 x10 kcm 5 J1cf) , 

11 

~sszetetel : _3 ,5-Dijodpyr ido'n-( 4}-N -m e1 Í1y Ic ar be~~~~~. 
g, morpholm .. O 143 g diaethvlamin O 12 o- d· 1·1 nalamin 0 183 o- - ' 1 . ~ · .. ~'-• 1ae ra

l . t A. . :,o, aqua )}Sdest. ad 10 kcm ampullán 
{Cll z engedély kelte : 1949 aug 29 -

13 171 B _Auronal oleo8um in}- Jol .L Dr K" .. 
OI\•Osi' r·e 1 1 t lO 1 .. · ;o -., mosy me e re, {em. Oss:-:etétel: Amothio lu·~ 
co se ~±Au kb 50%) 0"1 g, ol veF"et. ad 10 kcm Xve
genkent A'4 engedély kelte : 194.9 aug. 29 

.. 13.472 B A.uronal oltosum inj. JOOI + Dr K"
rosy, orvosi rendeletre, 10 kcm Öss7etéÍ~l· Aur 'u ·

0 

glucose (±Au kb. 50%) 1 g, ol. veget. ad 1Ö ken~ ü~~~ 
genként Az engedély kelte : l 949 aug 29 

~- RENDELETEK 
·--------------------

A népjóléti miniszter 3 . .180/Ú/1949. (200) N. M .. számú 
rendelete egyes gyógyszerek állatgyógyászati célokra való 

felhasználásának ú.ibóli engedélyezése tárgyában .. 

(Közigazgatási réndszám: 3.180.) 

. ;- ,§. (1) A_z ~gyes, nehezen pótolható gyógyszerek 
ali,a~~yogyaszatt celokra való felhasználásának eltiltásáról 
szel o 220.405/1940 B. M. _szám ú rendelet (Rendeletek Tára 
?058. oldal). 1 .. §-a. akkent módosíttatik, hogy I( ali um 
JOdatumot, Natnum .JOdatumot, .Jodumot, Vaselinum album 

A GYÓGYSZERrész 

~ népjóléti min!szter 3:180j32j1949. (212) N, M .. számú 
en~elete a P?rtw sapkak, hüvely pessariumok valamint 

egyeb hasonlo készülékek és szerek _kiszotgáltatásáitak 
szabályozásáróL · 

(K:özigazgatási rendszám: 3. 180.) 

ala P;z 18 76: XJV .. tc. 167. _§-ában foglalt felhatalmazás 
P_.)an ~"a belkereskedelmi numszterrel egyetértve _ 

a kovetkezoket rendelem: 
d 1 §; (1) Portio sapkát, hüvely-pessariumot és min-

en cg:[eb oly~m készüléket és szert, amely a női nemi 
cs.ato:naba v~!o beh:Iyezés vagy a méh szájadékának befe
dese alta.! a n01 termekenység megakadályozására szalgálhat 
csak gyo~yszertára~, valamint orvosi múszer- és kötszer~ 
kereskedesek szolgaltathatnak ki 

k (2~ Az (1) be~ezdésben említett valamenovi termé-
enY:seg-akadalyozo. eszközt és szert kizárólag ofvosi ren

d:Jven~re szabad kiszolgáltatni.. Az orvosi rendelvén t a 
l~rsz?lg~ltatás_ n~pjá~ól számított egy évig meg kell őrizni 
es tlszhorvosr vrzsgalat alkalmával be kell mutatni 

2. §. ,(1) ~mennyiben a cselekmény súlyosabb bünÚtő 
ren_delkez,~s al,a ~1em esik, kihágást követ el és tizenöt na i 

kte!j~d~eto elzarassal büntetendő, aki a jelen rendelet ren.ge~ 
ezeseJt megszegi vagy kijátssza 

. (?) A pénzb~nte~é~ teki~tet,ében az l 928: x. t öt vény
Cik~ e~ az ezt modosrto és ktegeszítő jogszabályok rendel-
kezeseit kell alkalmazni. · 

, (3) A ~i hágás n:iatt az eljár ás a közigazgatási ható
sagnal~, mmt rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe 
tartozik Az 1929: XXX. tc. 59. §-a (l) bekezdése 3 ont 
J?1~at~{ a~k~lmazása szempontjából szakminiszternek 'a pnép: 
JOe 1 mrmsztert kell tekinteni 

B 3. §. A j~lenrendelet hatálybalépésével az 50.981/1901. 
· ,M .. szamu_ korrendelet (Rendeletek Tára 54'7 oldal) 

hatalyat veszh 
Budapest, 1949 évi október hó 5-én. 

Ratkó Anna s. k. 
népjóléti_ miniszter 

A népjóléti miniszter 3.180/11/1949... (213) N. M. sz mú 
rendelete a ~yógyszertárakban porok betöltéséhez ragasztott 

paputak (kapszula) kötelező hasznáJaiáról 

( Közigazgatási rendszám: 3180.) 

Az l 948 : XXX: tc. 3. §-ának (3) bekezdésében foglalt 
felhatalmazag alappn a következőket rendelem : 

, I , ~· A gyógyszerészi működés és eljárás szabályozásá
ro,l szolo 260 510/1934 B M. számú rendelet (Rendeletek 
T ara 1344. oldal) 7 §-ának (21) bekezdése helyébe a követ
kező rendelkezés lép : 

~>(21) Az osztott vq_gy osztatlan porok betöltéséhez 
csak ragasztott papütok (kapszula) használható és tartható 
k~~~en,Iétb~~- A rag~~z~ott papírtokba (kapszulába) feinyitás 
celpbol sza.Jjal befu]m nem szabad<j 

2. §. A jelen rendelet rendelkezeseit az 1950 évi 
január hó l. napjától kezdve kell alkalmazni 

Budapest, 1949 évi október hó 5-én 

Ratkó Anna s. k. 
népjóléti miniszter 
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A GYÓGYSZE!\J0SZ 

Az Országos Tervhivatal elnökének 10,,543/1949, (214) Á H, 
számú rendelete a sebészeti kötszerek és vatták gyári, nágy
kereskedői és fogyasztói árának újabb megállapítása tár-

gyában .. 

"~ 
~"' 
ti·v; 
"'"' >,'"Cl 

"'"" ~~ z 

k 
~ 

:c; 
~ 
N 

~ 
o 
u. 

(Közigazgatási rendszám: 10. 543) 

A 9 690/1945, (157) A) E számu, az 5 400 j l 948 (106) 
Korm számU, a 9 130/1948 (199} Kmm. számu és a 4148/ 
1949. (146) Korm. számU rendeletekben foglalt felhatal
mazás alapján ----:---- a ,togyas::tói árak teteintetében a népjóléti 
miniszterrel egyetértve - a következőket rendelem: 

Vatta házta-rtási 
Vatta háztartási 
Vatta háztartási 
Vat-ta háztartási 
Vatta háztartási 
Vatta háztartási 
Vatta háztarüísi 
Carbalos \:atta 

Carbalos-vatta 
Carbalos vatta 
Carbalos vatta 
Carbolos- vatta 
~Enyvezett vatta 
Enyvezett vatta 
Szülészeti \-atta 
Vaschloridos vatta 
Vaschloridos vatta 
Vaschloridos vatta 
Vaschlotidos vatta 
Vaschloridos vatta 

Papírvatta 
Papírvatta 
Papírvatta 
Papírvatta 

10 g csm:1. - 74 
25 g csom -99 
50 g csom lAl 

100 g csom 2 33 

-90 
130 
180 
3-

§ (1) A sebészeti kötszerek és vallák_ gyári, nagy
kereskedői és fogyasztói árát a jelen rendelet 'mellékletében 
joglaltak szerint állapitom meg. 

(2) A mellékletben Jeltüntetett árak az eladó telepén 
készfizetés mellett átadott, a mindenkori közegészségügyi 
rendelkezéseknek megfcleiően készített, a melléldetben meg
határozott mennyiségben csomagolt és a gyártó nevével 
ellátott árakta vonatkoznak 

(3) A kiszereletlen áruknak a mellékletbcn feltüntetett 
árához a szállításnál felhasznált csOmagolóanyag értél{ét 
hozzá lehet számítani Az eladű abban az esetben, ha a 
vevő a csomagolóanyagat neki használható állapotban 
visszaküldi, a csomagolóanyag cí111én felszámított összeg 
80%-át a vevőnek visszatéríteni tartozik 

2 §. Az 1 § (7) bekezdésében említeit gyár i árak a ter
melői forgalnúadót, a nagykeresfcedői árak pedig a számla

illetéket magukban joglalják 
3 § A 168.000/1946. (281) Ip. M számú rendelet 

mellékletének X l a), b), c) és d) pontjai, a 11 950(1948 
(213) Á H számú Iendelet, valamint a 202 100fl948 
(158) N 1\·1 számu rendelet 4. §-a és annak 5. számu mellék
lete (közzétéve a Magyar Közlöny Hivatalos Éttesít6jénel< 
159 számában) hatályukat \:esztik 

Budapest, 1949. évi október hO 10-én. 

Vas Zoltán s k 
az Országos Tervhivatal elnöke 

Melléklet a 70 541/1949 (214) JI J A H szánni rendeleti/eZ 

Vatta sebészeti steril 
Vatta sebészeti steril 
Vatta sebészeti steril 
Vatta sebészeti steril 
Vatta sebészeti steril 
Vatta sebészéti steril 
Vatta sebészeti steril 
Vatta sebészeti steril 
Vatta sebészeti nem steril 
Vatta sebészeti nem steril 
Vatta sebészeti nem steril 
Vatta sebeszeti nem steril 
Vatta sebészeti nem steril 
Vatta sebészeti nem steril 
Vatta sebészeti nem steril 
Vatta sebészeti nem steril 
Vatta háztartási 
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~~ 
<:.J'-C':S 

ii}·;;; 

"''"' >''O 
"""' z·c:; 

5 g csom --82 
10 g csom l 12 
25 g csom l 62 
50 g csom 2 36 

lOOgcsom 390 
250 g doboz 8 52 
500 g doboz 14 14 

1000 g doboz 26 39 
5 g csom -.37 

10 g csom .:_77 
25 g csom 1 08 
50 g csom l 61 

100 g csom 2.'71 
250 g csom 5. 60 
500 g csom 10 81 

l OOO g csom 20 75 
, 5 g csom -35 

~ 

'"' :§ 
N 

::; 
5il 
o 
u. 
uo 
l 40 
210 
3-
4 90 

10 so 
IS 70 
33 40 
-.50 
l
l 40 
2-
3 40 
710 

13 70 
26.30 
-50 

Papí1 vatta 
Stei il gaz e 
Steril gaze 
Steril gaze 
Steril gaze 
Steril gaze 
Steril gaze vágott 
Ste1il 6xQ cm 

gaze vágott 
8x8 cm 

Steri J gaze vágott 
l Ox 10 cm 

250 g csom 4. 65 
500 g csom 8. 90 

1000 g csom 16 89 
5 g doboz -17 

10 g doboz 
25 g doboz 
50 g doboz 

100 g doboz 
250 g csom 
500 g csom 
250 g doboz 

5 g doboz 
10 g doboz 
25 g doboz 
50 g doboz 

100 g doboz 

,50 g csom 
l 00 g csom 
250 g csom 
500 g csom 

1000 g csom 
1/, m csom 
11 m csom 

rn csom 
2 m csom 

1.23 
2 0.5 
3 21 
5. 81 
4.63 
8,92 

12 21 
-75 

l !7 
l. 91 
2 98 
5 31 

1 30 
2.17 
4 47 
8 61 

16.50 
1 59 
2 39 
3 91 
733 

5 111 csom 1 7 1 O 

100 db-os doboz 3 62 

100 db-os doboz 4 89 

100 db-os doboz 6 45 

Stet il gaz e vágott 
15 x 15 cm 100 db-os doboz 12 22 

Bismuth subgallic gaze '/, m doboz 2 31 
Bismuth subgallic gaze '/, m doboz 3 89 
Bismuth subgallic gazc 
Bismuth subgall ic gaze m doboz 6 87 

Bismuth tribromphenyl gaz e 1 i, 111 doboz 2 51 
Bismuth tri!:)lomphenyl gaze 1 /~ m doboz 4 29 
Bismuth tribrompheny·l gaze m doboz 7.66 
CarlJol gaze ' , m doboz 2 20 
Carboi gaze 1/~ m doboz 3 65 
Carbal gaze m doboz 6 41 
Oermaforin gaze 1;'.1 m doboz 2 20 
Dermafotin gaze 1 '~ m doboz 3 65 
Dermaforin gaze m doboz 6 41 
Jodofonn gaze m doboz 304 
Jodoform gaze 11 ~ 111 doboz 5.36 
jodofmm gaze m doboz 9.51 

m doboz 2 20 
m doboz 3.65 

Sub!imat gaze 
Sublimat gaze 
Sublimat gaze 
Viaform gaze 

m doboz 6 41 
111 doboz 4.04 

160 
2 60 
410 

]-· 

l 50 
240 
3.80 
6 70 

l 60 
2 80 
5 70 

10 90 
20.90 
2-

9 30 
21.60 

4 .. 60 

6 20 

8 20 

Viaform gaze 
Viaform gaze 
Mullpólya steril 
Mullpólya steril 
Mullpólya steril 
Mullpólya steril 

steril 
steril 
steril 

c Mlullpól'ya steril 
,·Mullpólya steril 

steril 
st er il 
steril 

Mullpólya nem steril 
Muiipóiya nem steril 
Mullpólya nem ste'ril 
Mullpólya nem steril 
Mullpólya nem steril 
.Mullpólya nem steril 
Muilpólya nem steril 
Mulipólya nem steril 
Mullpólya nem steril 

nem steril 
Mullpólya nem steril 
Muiipólya nem steril 
Mullpólya szegett 

Mullpólya szegett 
' Mullpólya szegett 
Mullpólya szegett 
Mullpólya szegett 
Mullpólya szegett 
Mullpólya szegett. 
Mullpólya szegett 
Mullpólya szegett 

' ' szegett 
szegett. 

MLriJp,ól\ra szegett 

Flanellpólya 
Flanellpólya 
Flanellpólya 
Gipszpólya 
G~pszpólya 

pólya 
Uyorskötö.ző pólya 

pólya 
pólya 

1/2 m doboz 7 3.5 
l m doboz 13 78 

5 m 5 cm csom 
5 m 6 cm csom 
5 m 8 cm csom 
5 m 10 cm csom 
5 m 12 cm csom. 
5 m 15 cm csom' 

1 O m 5 c .!TI csom 
10 m 6 cm csom 
10 m 8 cm csom 
10 m 10 cm csom 
10 rn 12 cm csom 
10 m 15 cm csom 
5 m 5 cm csom. 
5 111 

5 ITI 

6 cm csom. 
8 cm csom 

5 m 10 cm csom 
5 m 12 cm csom 
.5 m 15 cm csom 

10 m 5 cm csom 
10m 6 cm csom 
10 m 8 em csom 
10 rn 10 cm csom 
10 m 12 cm csom 
10 m 15 cm csom 
5 m 5 cm csom 

5 m 6 cm csom 
5 m 8 cm csom 
5 m 10 cm csom 
5 m 12 cm csom 
5 m 15 cm csom 

lOm 
lOm 

5 cm csom. 
6 cm csom 

10 m 8 cm csom 
10 m 10 cm csom 
10 m 12 cm csom 
10 m 15 cm csom 
5 m 6 cm csom 
5 rn 8 cm csom 
5 m 10 cm csom 
5 m 12 cm csom 
.5 m 6 cm doboz 
5 m 8 cm doboz 
.5 rn 1 O cm doboz 
5 m 12 cm doboz 
5 m 15 cm doboz 

10 cm 8 m doboz 
10 m 10 cm doboz 
10 m 15 cm doboz 

5 m 5 cm csom 
5 rn 6 cm csom 
5 rn 8 cm csom. 
5 m 10 cm csom 
5 m 6 cm csom 
5 m 8 cm csom 
5 m 10 cm csom. 
5 m 6 cm csom 

l 64 
l 86 
2 2'1 
2. 67 
3.06 
3.13 
2 61 

306 
3 83 
4 60 
5.45 
612 
l 11 
l 36 
l 14 
212 
2.50 
306 
210 
2.48 
3 23 

3 98 
4.13 
5 85 
133 

l 53 
2.36 
2. 71 
3 22 
445 
2 67 
305 
4 13 
5 55 
6 44 
8 90 
5 75 
760 
9 46 

1133 
2 83 
3.25 
3.68 
412 
4 90 
ó 12 
6 57 
8 76 
l 83 
2.02 
2.48 
2 94 
1.68 

10 53 
13 08 

2.47 

~ 
:z 
~ 
00 

~ 
&: 
9 30 

1740 
210 
2 40 
2 90 
340 
3 90 
4. 70 
3 40 

3 90 
4 80 
5:80 
6.90 
8 50 
l 50 
170 
220 
2 70 
3 20 
3 90 
2 70 
310 
4.10 
5.-
6.-
7.40 
170 

l. 90 
3.-
3.50 
410 
5 60 
3 40 
3 90 
6_:_ 
7.-
8.20 

ll 30 
730 
9.60 

12-
14 30 
3 60 
410 
470 
5 20 
6.20 
7 20 
8 30 

ll l o 
2 30 
2 60 
310 
3.10 
g 10 

13 30 
16 60 

3.10 
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Kalikó pólya 

Kalikó pólya 

Kalikó pólya 

Kalikó pólya 

Kalikó pólya 

Kalikó pólya 

Kalikó pólya 

Kalikó pólya. 

Kalikó pólya 

Keményített Oigantin 
pólya 

Keményített organtin 
pólya 

Keményített organtin 
pólya 

Keményített organtin 
pólya 

Keményített organtin 
pólya 

Keményített organtin 
pólya 

Keményített 
pólya · 

Keményített 

organtin 

organtin 
pólya 

Keményített organtin 
pólya , 

Keményített organtin 
pólya 

Billroth batiszt 

Billroth batiszt 

Billroth batiszt 

Billroth batisZt 
Amerikai mullpólya, 

.5 lll 8 cm csom 

5 m 10 cm csom 

5 m 12 cm csom 

5 lll 15 cm csom 

1 O m 6 cm csom 

10 m 8 cm csom 

10 m 10 cm csom 

10 m 12 cm csom 

10 m 15 cm csom 

5 m 6 cm csom 

5 m 8 cm csom 

5 m 10 cm csom 

5 m 12 cm csom 

5 m 15 cm csom -

10 m 6 cm csom 

lOm 8 cm csom 

10 m 10 cm csom 

10 m 12 cm csom 

10 m 15 cm csom. 
1/s m doboz 
1/ 4 m doboz 
1/2 J? doboz 

l m doboz 

steryl 5 5 m5 cm doboz 
Amerikai mullpólya, 

stei yl 914 m 75 cm doboz 

3 23 

3.63 

416 

5 91 

4. 75 

6 28 

7.80 

933 

1160 

2 14 

2 76 

3.39 

403 

4 95 

3 gg 

5.23 

646 

7.11 

959 
4 31 

7 49 

13 59 

25.13 

l 59 

304 
Amerikai mullpólya, 

nem steryl 

Anietikai mul!J)ólya, 
nem steryl 

Amerikai gyors
kötözőpólya 

5 5 m 5 cm doboz -.92 

9 14 m 75 cm doboz 

5 5 m 5 cm csom 
Amerikai gyors-

kötözőpólya 5 5 
Vatta hálában, sebészeti 
Vatta hálában, I 

Vatta hálában, háztartási 

Mull végben, 80 cm széles 

Billroth batiszt Végben 

m 7 5 cm csom 
'.kg 

kg 

kg 

méter 

méter 

2.14 

169 

215 

410 

4.60 

6.-

7.50 

6 .. -

7 90 

9 90 

11.80 

14.70 

2 70 

3 50 

4 30 

510 

6.30 

5 .. -

6 60 

8.20 

9.80 

12 . .10 
5 .. 50 

9 50 

17.20 

3260 

2 .. --

3.90 

uo 

2 .. 70 

210 

2.70 

d, t A kötszerek ár ához eddig hozzáadható 3o/c forgalmi 
a o a rendelet megjelenése után felszámítani gem lehet 

575 
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Nem törzskönyvezett különlegességek forgalmán~k enge
délyezése .. 

Közöljük a népjóléti miniszter J 787jii!jG/2-2f7949 

v JI If 2 . .szám ú átiratát : , t 
J 781f l II Gf2!1949 számú rendeletemmd engedely 

h z 1948 és 1949 évre folytatolagosan nem 
adfaJ!l arra, ogy a .. , " , k t yóvyszer
törzskönyvezett egységes osszetetela gyogys~ere. : ' g ~ k 
k'T'nlegesséaeket és ú. n kommersz inJekcwkat, amelye 
u o , b b 1943 óta már egyízben törzskönyveztettek, 

1943 .. ev en, vagy , . "l a ógyszertárak minden 
gyógyarunagykereskedesek, Illet~ e~ gy .. , . ár 31-i 
további eljárás alkalmazása nelkul 19J0. ev J91l~ g 
még továbbra is forgalomba hozhassák és ~rusith~ss~. l. tt 

Figyelemmel az 1949 szepternber l-en hataly a epe 
3180/17/1949/169/ N. M sz rendeletem 7. § (4) beke~; 
désére, a J 181/Ill/G/2/1949 sz rendeletemet tovabbra 

hatályban tartom 
Budapest, 1949 szeptember hó 30 , " . 

A miniszter rendeleteboi . 
dr .. Vilmon Gyula s. k 

közegészségügyi főfelügyelő, 
Hí osztályvezető 

, 'l , k Arva tozaso 
A IV kiadású OKI-könyvben kijavítandó árak, melyek

böl a 15% engedmény még levonandó 
Tsz 

791 Likvozil tbl Spolzo, 21 xO 9 7.-
. · 1 o; Kőrossy 2'7 60 

13 471 Auranal oleosum lfiJ _/o' 192 30 
13 472 10% Kőrossy · · . . 

t" · ' ak megallapiSolganal B oleosum in j fogyasz ot ar an 

tása ezzel hatályát veszti 

13 337 Antigon kenőcs, 7 g, Palik_ és T sai 6 70 
13 338 Pasticillin tb! Palikés T sat, 20 xO 5 g 4 70 

. . · · 'b'l a 15')(-os enged-Feriti két gyógyszetkeszthneny ara o o 
1 , t penicillintartalmára tekintettel nem kel meny - . " 

levonni Az ár tehát netto ertendo 

Antisti n tabletta, 50 x O l mg 
Antistin injectio, 5 x 2 kcm 
Benadon tabletta, 20 x O 02 g 
Benadon injectio, 6x2 kcm 
Ferrarrasein injectio, 3 X 2 kcm 
Ferronasein injectio, 12 X 2 kcm 
Neocarbolax, 40 x O 45 g 
Neocarbolax, 100x0·45 g 
Neocarbolax, 500x0.45 g 

1 sz. 44 Digest ol pulvis, !50 g 
Tsz 293 Primoveret syrup forte ,, 
Formo-Cibazol tabi 20x0·5 g 

50x05 g. 
250x05 g. 

JOOOx05g. 

120 g 
180 g 

L utoeyelio tabi imp l l X 100 mg 
cryst. amp l x 2 kcm 
cryst. amp 3x2 kcm 

Ovocyclin cryst am p 1 x 2 kcm 
cryst am p 5 x 2 kcm 
imp l. tabi. l x 20 mg 

576 

55.10 
34.-
24 80 
26.40 
15 50 
51.20 
6-
ll 40 
43 90 

11.80 
11.10 
13.50 

23-
59.-

229 20 
818.90 
181.40 
124-
33410 
5620 

202 !O 
181 40 

Perandi en imp!. tabi 
cryst amp 
cryst amp 

Percorten cryst· amp 
cryst amp 

" 

1> impl tabi 
Pyribenzamin tabi 

1 xlOO mg 
2x2 kcm 
5x2 kcrn 
1 x 2 kcm 
5 x 2 kcm 
l x 100 mg 

20 x 0 5 g 
!OOxO 5 g 

elyxir 100 kcm 
Nupercain Iumbal amp 2 x 20 kcm 

l) o 67% 12x20 kcm 
o 5% 10x2 .. 3 kcm 

1> o 5% 100x2 3 kcm 
Spasmo Ci balgin am p 5 x l kcm 
Spasmo Cibalgin sol 15 kcm 
Trafuril kenőcs, 20 g · 
Trafuril tinct., 20 kcm 
Fenocyclin tabi O 1 mg, 40 x O l 
Fenocyclin tabi. l mg, 15 X l mg 
Percorten hydrosolub, 1 x 5 kcm 
Percorten hydrosolub, 3 x 5 kcm 
Antistin privin-oldat, 10 kcm 
Cibazol kenőcs, 20 g 
Coramin Adenosin tabi 20 x O 5 g 
Coramin Adenosin old. 15 kcm 
Coramin Adenosin, 100 kcm 
Cor amin Adenosin am p 5 x l kcm 
Elkosin tabi 20 X O 5 g 
Elkosi n tabi 250 X O 5 g 
Elkosi n tabi !OOO x O 5 g 
Elkosin tabi 5 kcm 
E lk o sin tabi. 50 x 5 kcm 
Eticyclin ting O 05 mg, 30 x O 05 mg 
Eticyclin ling l 00 x O 05 mg 
Ptivin gelée 20 g 

APRÓHIRDETÉSEK 

S .. "sen keresünk kaitársunk keze~ésé!leytz 
ut go . h l S d. készttmen tothal Saclium \"agy Amit .. 2 , 0 tum ' · 

puHában Cím: Szerkesztoseg 

S k t 'ség· v Nádor-utca z6. I eL: 127·7.52• zer esz o · ·• 

Kiadja: Tudományos Folyóiratkiadó N. V. 
·v. Szalay-u. 4 Tel : rrz-674 rrz-68r, rzz-zgg, 

Magyar Nemzeti Bank tgyszámlaszám 936515 

Főszerkesztő: SZéktly Jenő 

Felelős szerkesztő: Losonczy György dr. , 

Felelős kiadó : 
Tudományos Folyóiratkiadó N V ve.zéiigazg<<tOJ 

491191 _,Mhenaeum Nyomda ~V (Fv.: 

Hatszá/ér fragilitás és permeabilitás kezelésére: 

VIT AP LEX "P" 
-----------·-· --. 

CHINO/N ~:..i~! .. ~ =-=-:::=::=:-.. ~=::-~ 

Tablettánként 0 .. 02 g kristályos rutin glycosida 

J a v a ll t: retinalís vérzések, hypertensio. 

toxikus vérzések stb. eseteiben 

50 drag tabi.. 

FUNGIN 
PENIClLL.lN tartalmú magyar készít
mény, PeniCillin érzékeny baktériumok 
okozta genyedések h e l y i kezelésére 

Forgalomba kerül: 
3X5, 5X10, 10X5 és 1X50 kern-es 
üvegekben, 

PHY[AXIA 
Állami Oltóanyagtermelő Intézet 

Detail ár: Ft 18.56 

Aranyérnél ajánljuk 

a 

POSTERISAN 
kúpot ' es kenőcsöt 

./lz új kombinált B=vitamin készítmény 

8 1-, 8 2-vitamin és nikotinsavamid 

rendkivűl gazdaságos volta miatt nagy keresletnek örvend 
Forgalomban: 5 ampulla á 2 kcm 


