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aminid klórhidtátra bomlik. Az utóbbi kristályos 
pentaacettl-származékká alakítható 

A dihidrosztreptomicin az egyetlen ismert 
sztreptomicin-származék, amely a karbinol-csoport
jának megváltoztatása ellenére is megtartotta anti
biotikus hatását 

A sztreptomicin és a dihidrosztreptomicin toxi
citásának összehasonlításánál kit ú nt, hogy a sztrep
tomicin letális adagja egereknél4-4 5 mg (91500--
103.500 Ejkg); a dihidrosztreptomiciné ezzel szem
ben 5 5 mg. 

Klinikai adatok szerínt a díhidrosztreptomi
cinnek mint antituberkulotikus anyagnak, a kö .. 
vetkezŐ előnyei vannak : L hatása a sztreptomi-
dn hatásával azonos, 2.. kevésbbé toxikus, mint 
a sztreptomicin és ezáltal nagyobb adagokban al·· 
kalmazható, 3.. a szervezetből lassabban ürül ki, 
4 .. az idegrendszerre nem annyira káros, 5 a bete .. 
gek könnyen elbír ják, még azok is, akik a sztrepto-
micinnel szemben érzékenyek 
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Készítményei. rum-· és likőressenciák, sza_ppa~- és 
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Készítményeí; kénéter, oldószerek, acetátok ~ech
nikai és vegytiszta minöségben, chlorcalcium, 

cremm tartari stb. 

Felhívás 
a .. magyar kutató orvosokhoz! 

A Magyar Tudományos Akadémia kiadá-
i silban rövidesen megjelenik ~'ét idegennyelvű 

folyóiratunk: az Acta Medica Hungarica és 
az Acta Physiologica Hungarica .. Ezek a kiad
ványok hivatottak ana, hogy a külföld felé 
képviseljek a magyar orvostudományi kutatás 
legjavát. A Magyar Tudományos Akadémia 
Orvosi Osztálya és az Acták szerkesztőségei 
bizonyosak abban, hogy a kutató orvosok 
idegennyelvű közlésre szánt dolgozataikat az 
Acürk szerkesztőségeinek fogják beküldeni, 
mielőtt még külföldi folyóiratokhoz fordul
nának. Kérjük tehát kutatóinkat, hogy meg
felelőnek ítélt"tudományos dolgozataikat az 
Acták szerkesztőségébe küldjék be .. 
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Szerkesztösége 

Szerkesztőség: Ill., Zeyk Domokos-·u .5 I el: r62-856. 

Kiadja: Egészségügyi Könyv-- és Lapkiadó N. V. 

Budapest, V, Akadémia--utca 3 .. Tel. : r2g-sSo, 97. m. á. 
Magyar Xemzeti B1nk Egyszámlaszám 936:545 

Felelős szerkesztö: Székely Jenő, 

Felelős kiadó : 

Az Egészségügyi Könyv- és Lapkiadó N, V, vezetője 

506445 Athena~um Nyomda. (Fv :Soproni Béla) 

·-----------------------· -----, 
Az OTI és a~ OTszágos Bányatá1"Spénzfá-rak igé,nyjogosultjai T·és~"ére 
sá1"ga vényen, megfelelő indokolással 'l''enáclhet{J 

1l:lm·phium helyett 

MAGYAR PHARMA GYÓGYÁRU R. T.@ Budapest, XIV., Telepes•utca 53 

--------------------
360 

( 

ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI SZAKSZERVEZET 

GYÓGYSZERTÁRJ DOL.GOZÓK HIVATAL.OS LA 
V. ~VFOLYAM 1950. NOVEMBER 1. 16 •. SZÁM 

Tervgazdálkodis a' gyógyszerellátásban 

A szacialista gazdálkodás legjeliemzőbb venása 
a kapitaLsta gazdálkodással szerLben a tervszerű
ség. A kap:tal sta gazdálkodásban a tervszerűtlen
ség következményeit, az esetleges áruhalmozódást, 
árpolitikával egyenlítették ki. A temJelvények árát 
ügy szabták meg, hogy a busás profit mcllett még 
az elfekvő áruk kamatveszteségei is megtérüljenek 
A piac forgalmát, hogy ott mi fogyjon, olyan pro
pagandaval befolyásolták, amí nudcn értéktelen 
anyag eladását is lehetővé tette .. A szocial'sta ter
melés a tervgazdálkodáson keresztül, a tényleges 
szükséglet felmérése után, a valóságos szükséglct
nek megfelelő mennyiségú olyan árut igyekszik 
termelni, amely a kítúzött célnak legjobban meg-
felcl. · 

Ha az· elmondottakat a gyögyszertermelésre, 
forgalmára és fogyasztására vetítjük át, kirajzo
lódrk előttünk a mult és a közelmult gyógyszerfor
galmának képe és annak mínden következménye. 
Az anyaggazdálkodás a gyógyszertárakban a ma
gánszektorban. úgy nyilvánult meg, hogy az minél 
kisebb áruszámla után mínél nagyobb bevételt és 
egyben hasznot is hozzon .. Ha a gyógyszertárban 
valamilyen oknál fogva anyagfelesleg keletkezett, 
az semmiféle érzékeny kárt nem jelentett, h'sz bő
ven futotta a megengedett haszonkulcsból, egyben 
a tőkés felhalmozás egyik eszköze volt. 

A szocialista gazdálkodási rend a tetvszeni 
gazdáikadásan keresztül mindazt megterme/teti, amire 
szükség van, anélkül, hogy az anyag felesleges termel
vények formájában elfeklidne és mindig annyit, hogy 
az kellő, de sohasem felesleges mermyiségben legyen 
készletben 
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Írta: Ligeti Ferenc 

A kellő mennyiségban való gyártás minden 
iparágban fontos, nem kell külön kihangsúlyozni, 
hogy milyen fokozott jelentősége van ennek a gyógy
szertermelés területén 

Ahhoz, hogy egy vegyészeti gyár kell6 időben 
kellő mennyiségű anyagat tudjon kitermelni, szük
ség van 

I. k.iindulási alapanyagra, 
2. megfeleló nagyságú termelési kapacitásra, 
3 .. megfelelő forgótőkére. 

Hogy a gyáripar mindezekről időben gondos
kodhasson, ahhoz elengedhetetlenül sziikséges, hogy 
a közvetítő kereskedelemtől megfelelő időben ér· 
tcsüljön, mennyi a szükségletnek megfelelő mennyi·
ségben a termelvény, hogy az pontos időre szállí
tást a kész legyen .. A közvetítő kereskedelemnek az 
adatait a kiskereskedelemtől, a gyógyszerellátás 
esetében a gyógyszertáraktól kell megkapn·a, hogy 
azt időben megrendeillesse /vli történt eddig1 
A gyógyszeripar került legkorábben szacialista 
21lamí szektorba Azoknak irányítói igyekeztek át
venni a 30 éves tapasztalaital rendelkező szavjet 
tervgazdálkodás eredményeit. Tervszerű munká
jukat azonban akadályozta, sőt lehetetlenné tette 
az, hogy a fenti adatokat nem k2phatták meg olyan 
statiszt kai kimutatásbzn, amelyek alapján terveiket 
építhették volna, mert ilyen adatokat a nagykeres
kedelem nem tudott nyujtani. A közvetítő kerés
kedelem ugyanis a vegy' pari gyárak termelvényeit 
többfelé továbbítja .. Egyrészt a feldolgozó iparak 
felé (vegyszerek), másrészt a gyógyszertermékeket 
is kórházak, gyógyszertárak és drogériák felé. 
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Ezek közül a legnagyobb fogyasztó természetesen 
a gyógyszertár .. A gyógyszertárak azonban folyó év 
július 28-ig nagyrészükben privát szektorban mű
ködtek. A privát szektorban dolgozó gyógyszer
tártól reménytelen lett volna megfelelő adatokat 
beszerezni a gyógysierszükséglet ínennyiségére vo
natkozóan Ez érthető, hiszen egyetlen gyógyszer
tártulajdonosnak sem volt érdeke a valódi adat
szolgáltatás, sőt an.nak éppen az ellenkezője .. Ez 
kitűnt abból, hogyha a közelmultban a hatóságok 
bármilyen adatokat kértek be a gyógyszertár akból, 
azoknak anyagfogyasztásáról, az adatszolgáltatás 
mindig a magánérdek öncélúságában mutatkozott 
meg. Hogy csak egy példát említsek, a zárolt cik
kekre vonatkozó adatgyűjtés, vagy legutóbb a 
gyógynövénjiek fogyasztásának adatai 

Statisztikai adatok hiányában a gyógyszer 
fogyasztásának tervezése és a termelésnek a szük
séglet sze(int való in)nyítása teljesen lehetetlen 
volt, és mindössze néhány szakember tapasztala
taira és kalkulációjára épült Az ilyen adatok alap
ján való termeltetés nem lehetett kielégitő, ez ki
tűnt az egyes gyógyszereknek a piacon időnkint 
fellépő hiányábóL Ezek a hiányok nem azért kelet
keztek, mintha gyáraink nem tudták volna termel·
vényeiket elkészíteni, vagy mert külföldről az eset
leg itthon nem termő anyagokat nem lehetett volna 
behozni, hanem mivel adatok hiányában nem meg
felelő időben értesült a gyógyszerellátást irányító 
minisztérium vagy termelő ipar arról, hogy abból 
az anyagból mi a szükséglet 

Vegyünk ,egy egyszerű példát. Kalmopirinre 
van szükségünk, akár por ban, akár tablettában .. 
Hogy a gyógyszerész a betegnek kalmopirint ad
hasson, ahoz elengedhetetlenül szükséges, hogy a 
gyárnak megfelelő időben kellő mennyiségú fenalja 
és ecetsavanhiqridje legyen, hogy először szaliciisa 
vat, majd abból. acetiloszalicilsavat keszítsen .. Hogy 
egyebet ne említsek a szükséges anyagok közül, 
szükséges még a vasrneutes kalcium karbonát is, 
hogy az acetiloból szép fehér kalmopirin legyen. 
Ha a gyáripar időben értesül arról, hogy mennyi 
lesz a kalmopirin-fogyasztás, időben beszerzi ezeket 
az anyagokat és gondoskodik arról is, hogy annak 
Jegyártásánál üzemének kapacitását optimálisan 
használja fel Az anyagok megszerzésére idő és 
pénz kell, a kapacitás jó kihasználásához a munka 
helyes beütemezése szükséges. Egy gyár rentábili· 
san csak akkor dolgozik, ha teljes sarzsokat gyárt, 
ahhoz bizonyos anyagmennyiség szükséges .. Keve
sebb anyagból nem lehet ugyanabban a gyárban 
ugyanazt a termelvényt nyerni, vagy ha lehet is, 
igen nagy anyag-, munkaerő- és költségveszteség 
árán. Szintétikus anyagok esetében sok esetben 
még ezen áldozatok árán sem lehetséges .. További 
bizonyításra ezen a téren, azt hiszem, hincs is 
szükség, most már rátérhetünk ana, hogy mi legyen 
a módja a helyes adatszolgáltatásnak A. gyógy
szertárak államosítása után lehetövé vált a pontos 
statisztikai adatok megszerzése. Miután most már 
úgy a közvetítőkereskedelem, mint minden gyógy
szertár állami szektorban dolgozik, a gyógyszer
piac egész területére, a gyártól a fogyasztóig, köte
lező a legszigorúbb tervgazdálkodás. A gyógyszer-
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tári vállalatokat irányító Gyógyszertári Központ 
megalakulása után haladéktalanul elrendelte erre 
vonatkozóan az adatgyűjtést A legtökéletesebb 
adatokat a fogyasztási adatok adnák Ez annyit 
jelent, hogy minden gyógyszertárban feljegyeznék 
a kimenő anyag mennyiségét és ezeket az adatokat 
gyújtenék össze országosan. Ez a mód azonban 
olyan adminisztratív megterhelést róna a gyógy
szertárak felelős vezetőire, ami nemkívánatos, 
annál is inkább, mert egyszeriíbb módon is hozzá
juthatunk a megfelelő adatokhoz Ha a gyógyszer- · 
tárak -nem a kimenő, az eladott gyógyszeranyagot, 
ami sok esetben igen sok apró, centigrammos tétel
ből áll, jegyzik fel, hanem a nagyobb mennyiségben 
beérkező anyag mennyiséget, akkor is megfelelő adatot 
szolgáltattak, feltéve, ha adatszolgáltatás közben áru
felhalmozódás nem történt Az állami kezelésben való 
üzemeltetés az árufelhalmozódást üzemeltetési mód
szereivel nem engedi meg, így elfogyott mennyiségül 
a beérkező anyagmennyiség közelítő pontossággal "( 
elfogadható .. Ha tehát a gyógyszertárban a számla 
beérkezése után anyagféleségenként és cikkelemen
ként egy összesítő ívre kiírják abból a beérkezett 
anyagok mennyiségadatait (számla-extrahálás), egy 
időszak adatainak összegezése után megkapják az 
illető anyagra' cikkelemenként és· szét b ontva annak 
beérkezett mennyiségét .. Ezeket az adatokat a gyógy.· 
szertárak vállalataik központjába továbbítják, ott 
összesítik a vállalat területén működő összes gyógy
szertár ak azonos anyagból elfogyott mennyiségét 
és ezt eljuttatják a gyógyszertári központba. Igy 
a központban összegezhető minden egyes áruféleség-
nek az egész ország területén elfogyasztott mennyi
sége egy tervidőszak alatt Az így kapott statisz
tikai számadatok már tényszámok lesznek, amelyekre 
biztosan ráépíthetjük az anyagtervet 

Az anyagterv annyit jelent, lwgy a fogyasztó, ez 
esetben a gyógyszertár, megadja az árunak azt a meny
nyiségét, amelyet egy későbbi meghatározott időszakban 
á gyógys.zerellátótól megvenni szándékszik A köz
vetítő kereskedelem ezt továbbítja a gyáripar felé, 
hogy az időben felkészűlhessen annak előállitását a és 
leszállítására, beszerezve az ah/zoz szükséges, nyers
anyago!, gyári berendezést, kapacitását kellőképpen 
ütemeztes se, munkaerőt és forgóalapot ( pémalapot) 
szerezzen mindehhez 

Az anyagterv egy évre szól. A tervetett anya .. 
gok mennyiségét a rendelő keretszerződéssel köti Ie 
a szállítótól. Az elfogadott keretszerződéseket negyed
évi kötbéres szállítási szerződésekkel biztosítják A 
szerződések csak egyszer módosíthatók,· éspedig 
a teljesítés kezdeti időpontot megelőzően 6 héttel. 
A kötbéres szerzödésre negyedévenkint lekötött 
mennyiséget pönálé fizetésének ter he mellett át 
kell venni, ki kell fizetni. Nemcsak azért, mert 
kereskedelmi kötelezettség, hanem azért is, mert 
közgazdasági kár származik abból, ha a termelés 
minden szektorát feleslegesen megterheltük Vi· 
szont ha nem kötöttünk keretszerződést kellő 
mennyiségú árura, majd később kötbéres szerző
dést, úgy fellép az áruhiány, ami nálunk gyógyszer' 
hiányt jelent. Ennek súlyos közegészségügyi, köz .. 
gazdasági és politikai következményeit, azt hiszem 
felesleges különösebben kiemelni 

Világosan látható tehát, hogy a teivkész'ités 
felelősségteljes. munkáját nem lehet vállalni pontos 
adatszolgáltatás nélkül Ezeket az adatokat pedig 
kizárólag a gyógyszertárak szolgáltathatják.. 

A gyógyszertarankint való adatszolgáltatás 
azé_rt is el~ngedhetetlenül fontos, mert az egyes 
gyogyszertaraknak anyagfogyasztása a helyi körül~ 
ményektől függ .. Vannak olyan anyagok pL egyes 
állatgyógyászati készitmények, amelyek csak az 
ország egyes gyógyszertáraiban keresettek de ott 
viszon~ , némzetgazdaságilag fontos, hogy kellő 
m~nny~segber; legyenek Egyes népbetegségek is 
mas-mas, vrdeke~ otthonosak az országbait Ezek
nek a gyogyszertaraknak a fogyasztása egyes gyógy
szerekből sok esetben eltér az átlagtóL Másrészről 
viszont a gyógyárukereskedelemnek a közelnapok
ban történt decentralizálása a közeljövőben azt 
fogja eredményezni, hogy a gyógyszertári vállalatok .. 
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nak kűlön-kűlon kell majd keretszerződést kötnlök 
a nekik szállító gyógyárukereskedelmi vállalattal.. 
Igy teljeséggel lehetetlen volna az esetlegesen 
országosan lekötött anyagmennyiségeket helyesen 
elosztani. 

A Gyógyszertári központ a Népjóléti Minjsz
térium üzemgazdasági főosztályával és gyógyszer
ügyi osztályával egyetértve kiadták az utasítást 
a .gyógyszertárak felé ezeknek a nélkülözhetetlen 
adatoknak a begyűjtésére.. Azt hiszem minden 
gyógyszerész kartársam megérti ezek után, hogy 
ezek a kért adatok milyen fontos célt szolgálnak. 
Brztos vagyok abban, hogy átérezve hivatásukat, 
hogy a hozzáforduló betegeknek mindenkor a gyó' 
gyulásuk!Joz szüksége~ gyógys:"ert adhassák, hogy 
ne ku.zdJenek allandoan az rndokolatlan gyógy
szerhrannyal, ezeket az adatokat a legpontosabban 
fogják megadni. 

Magnézium-hiperoxid előállítása 
Közlemény a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetből (Igazgató: Mozsonyi Sándor dr .. · 
egyetemi ny. r. tanár.) 

>>A GyógyszeréSZ<< 1950 .. évi 7-9 -i számában 
jelent meg Csere Elemér.: >>Néhány egyszerűbb 
vegyr gyógyszer előállítása a gyógyszertárban<< c .. 
disszertációjának ismertetése Ebben ismertettem 
a magnéziumperoxidnak magnéziumoxidból hidro
génhiperoxiddal történő előállítását Azóta a kar
~ársa~ részéről számos olyan panasz érkezett, hogy 
rlymodon ~sak rossz kitermeléssei nyerhető magné
zrumperoxrd, legtobb esetben a készítmény erősen 
felmelegszik, pezseg és legfeljebb 6-8% magné
zr~mperoxidot tartalmazó készítmény állítható elő. 
Masok vrszont 30% feletti készítményt is elő tud
tak, állít~ni jó kitermeléssei a közölt előirat alapján. 
Ezert megvrzsgáltam, hogy mi okozza a különböző 
termelési eredményeket és miképpen lehetne min 
denkor megfelelő készítményt előállítani. 

Az nodalomban a magnéziumperoxid előállí
tására többféle módszer található. Előállítható 
magnéziumszulfátból hidrogénhiperoxiddal és nát
ronlúggal, magnéziumkloridból báriumszuperoxid
dal vagy nátriumszuperoxiddal 20° alatti hőfokon, 
magnéziumoxidból hidrogénhiperoxiddal és elektro
lizis útján magnéziumklorid-oldatból és hidrogén
hiperoxidból Az előbbi. esetben a keletkező magné
ziumperoxid a platinakatódon gyűlik össze. Mind' 
ezek a módszerek nehezen keresztülvihetők és rossz 
kitermelés! is adnak. PL 25 g magnéziumszulfátból 
knndulva 9-10 g 25%-os magnéziumperoxid állít
ható elő 1 Ezért van jelentősége a Cseteáltal által 
krdolgozott módszernek, mert ez elég gvorsan és 
aránylag egyszerűen vihető keresztül és jÓ kiterme
lés! ad. 

•. Az döállítási m_öd a következő : l O g mag
nezrumoxrdot porcellartmozsár ban jól eldörzsölünk 
3::<5 kcm 30" fo-os hidrogénhiperoxiddaL A hidrogén
hrperoxrd egyes részleteinek hozzáadása között-
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kb .. 10 perc teljék _el Az, utolsó részlet hidrogén
hrp~roxrd . hozzaactasa utan a keveréket fél óráig 
allnr hagyjuk, mrkozben többször összekeverjük. 
Ezutan az anyago! szürőre gyüjtjük és desztillált 
vízzel jól kimossuk Majd 100°:on megszárítjuk, 
porítjuk és az V-ös szitán átszitáljuk · 

Ezzel a módszerrel állítottam élő magnézium .. 
peroxidat kétféle hidrogénhiperoxidból és magné
ziumoxidbóL Az előállításra felhasznált anyagokat 
előzőleg megvizsgáltam, hogy megfelelnek-e a Ph. 
Hg IV. követelményeinek A_ IV. Magyar Gyógy
szerkonyv a »Lrquor hydrogenn hyperoxydati conc. << 
című fejezetben az azonassági reakción kívül vizs
gálatot ír elő arra, hogy a készítmény semleges le
gyen, továbbá hogy bárium- és oxálsav-szennyezést 
ne tartalmazzon. A setnlegességi próbát azért vé .. 
gezteli el a Gyógyszerkönyv, mert konzerválás vé·· 
gett gyakran 1-2% sava! szaktak hozzáadni a 
hidrogén hi peroxi dhoz .. Kénsav- és foszforsav-szeny
nyezés az előállításból is belekerülhet Az oxálsavat 
nemcsak mint konzerválászert használják, hanem 
hamisításként is, mivel ez széndioxidfejlödés köz' 
ben szintén fogyaszt káliumpermanganátot. Az 
álta~am vizsgált r11in.ták egyike s~m volt semleges, 
pH-Juk 4..5-4 kozott volt. Oxalsav- és bárium
szennyezést nem tartalmaztak 

A hidrogénhiperoxid tartalmi meghatározása 
oxidimetriásan történik. Kénsavas közegben a 
hi,drogénhiperoxid a káliumpermanganátot redu
kalp. (5H20 2 + 2KMn04 + 3H2SO, = K2SO,' + 
+,2MnS~, + ~H20 +502) .. A meghatározást oly
madon vegezzuk, hogy a lemért hidrogénhiperoxi
dot kénsavval megsavanyitva n/10 KMnO,-e 
titráljuk mindaddig, míg a folyadek maradandóan 
rózsaszínűvé válik · 

A IV Magyar Gyógyszerkönyv előírásának 
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megfelelö magnéziumoxidátum hófehér laza por, 
mely vízben csaknem oldhatatlan Híg savakban 
pezsgés nélkül kell, hogy oldódjék, küfönben kar· 
bonátszennyezést tartalmaz. Nem sz<bad tartal
maznia kálciumoxidot és vízben oldható sókat. 
Ennek ellenőrzésére 0:25 g magnéziumoxidat 10 
kcm desztillált vízzel felforralunk és kihülés után 
szűr jük. A szúredék ne l egy eh lúgos kémhatású 
és beszárítva maradékot ne hagyjon. Sósavas olda
tában. Bettendorf-reagenssej vizsgálunk arzénre 
l-fl osztályú fémekre ecetsavas oldatában köz
vetlenül, I ll. osztályú fémekre pedig ammaninm
kloriddal történő elegyítés után ammonium h drox'd
dal meglúgosítva glicerines nátriumszulfid-oldattal 
kémlelünk lúgos oldatában káliumoxaláttar kál
ciumr a, salétromsavval megsavanyított oldatában 
pedig báriumnitráttal szulfát-, ezüstnitráttal klo
ridszennyezésre vizsgálunk 

A magnézium h peroxdatum medicinale hó
fehér, könnyú por Oldódási és tisztasági vizsgálatai 
megegyeznek a magnéziumox'dnál leírtakkal Tar
talmi meghatároz:ísa a hidrogérh peroxidhoz ha
sonlóan történik Kénsav hozz:iadására belőle hid
rogénhiperox d szabadul fel és ezt titráljuk rl/10 
KMnO,-aL · 

M'elött a vizsgálatokat elvégeztem volna 
átnéztem a VI I L Szavjet Gyógyszerkönyv idevona t: 
kozó fejezeteit, h)gy vizsgálataim során aZ ott eló
írt megállapításokat is érvényesííhossem. A VIII 
Szavjet Gyógyszerkönyv a magnézium oxidátumot 
hófeh~r Iaza ~ornak írja elő., tehát ott is a könnyű 
magnezJumoxJd hivatalos. Vizsgáltat karbanátra 
nehézfémce; szulfátra, .kloridra, kálciumra és külö~ 
még vasszennyezésre is. A keletkezett színeződést 
megfelelő mért~koldattal hasonlíttatja össze és 
pontosan megadJa a szennyeződés határát Előírja 
a tartalmi meghatározást is, o]ymódon, hogy a 
magnéz'umot foszfát alakjtban választatja le és a 
keletkezett csapadékot kiizzíttatja. A visszamaradt 
anyagMI számíttatja ki a magnéziumtartalmat, 
melynek legal< bb 92%-nak kell lenni. Magnézium 
]Jer ox datum feJezel ben. a magnézium oxidátumnál 
előírt tisztasági vizsgálatok tali h ták Kvantitalív 
meghatározását oxidimetriásan írja elő. Legalább 
15% megnézium perox'dátumot kell tartalmaznia. 

Vizsgálati eredményeinket az L számu táblá
zatban foglalom össze .. 

A vizsg 
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• M'nt az I. sz. táblázatbóllátlrató, az L és I r. sz. 
hidrogénhiperoxid és magnéziumoxid minták meg-

feleltek a gyógyszerkönyv követelményeinek és 
belőlük megfelelő magnéziumperoxidot sikerült 
előá!lítani. Az elfállítás folyamán sem erősebb 
pezsgés!, sem nagyebb felmelegedés! nem észleltem. 
Az előállítás gyorsan és egyszerűen vihető keresztül. 

Mivel kapott eredményeim ellentélben áll!ak 
egyes kartársak tapasztalataival, ezért a továbbiak
ban olyan hidrogénhiperox'ddal és magnézium-· 
oxiddal dolgoztam, amit két közforgalmú gyógy
szertá;b)J szereztem be .Arra gondoltam ugyanis, 
hogy a hidrogénhiperox'd vagy a magnéziumoxid 
valamiféle szennyezése okozhatja az. előállítá; ban 
mutatkozó külörcb:égeket A beszerzett hidrogén
hiperox'dm'ntákat megvi.zsgálvá', mint azt az l sz .. 
táblázat is mutatja, megfelelőnek találtam. A be
szerzett magnéziumox·dmintak azonban erősen el
tértek a gyógyszerkönyvi elő írástól. M<ndkettő · 
halvány rózsaszínű nehéz por volt, tehát már külső 
tulajdonságuk alapján sem feleltek meg a IV. Ma
gyar Gyógyszerkönyvnek, rhely elöírja, hogy á 
magnéziumox'd •>hófehér, laza por<< legyen .. 

A kercskedelrmb:n. kétféle magnéziumoxid 
található ; magnec Lm oxydatum leve és magn e· 
s'um oxydatum ponderosum; laza és tömör magné-. 
z'umoxid. M'ndkettő elűáliításánál bázisos magné
ziumkarb8nálb:\l . indulnak. ki, de az egyiknél 
könnyű, másiknal tömör magnéziumkarbonátal 
hasznalnak fe l ene a célra A bázis os magnézium
karbonát magas hőmérsékleten víZI e, széndioxidra 
és magnéziumoxi dr a bomlik a következő egyenlet, 
szerint: 

(MgC03) 3 Mg(OH)2 3H20 = 4Mg0 + 4H20 + 3C02 

Magnéziumoxid előállítható Ligy is, hogy a 
magnéziumsók vizes olda ti ból alkáliákkal magné
ziumhidroxidot választanak le és ezt hevítik ki. 
Magnéziumox'd keletkezik a magnezit nevú ásvány 
hevítésekor is.. Ebből azonban nem laza, hanem 
tömör állományú magnéziumox'd keletkezik. Ilyen 
készítményhez jutunk akkor is, ha könnyű magné
z'umkarbonálból indulunk ugyan ki, de a hevítés 
tri! hosszú ideig tart A magnéz'um oxidátum pon
ctera um vízzel nehezen. alakul át magnézium" 
hidrox'ddá, savakban is nehezen oldódik. Gyógyá·· 
szati célra nem alkalmazhalö, mert a Gyógyszer
konyv ezt nem engedi meg, 

, A vizsgált minták erősen szennyezetteknek is 
b:zon.yultak Ecetsac ban csak melegítésre, sárga, 
színnel oldódtak, sok kai bonátszennyezés mellett 
harmadosztályú fémet (vasat), szulfátot és kloridot 
is tartalmaztak 

Ezekkel végeztem a már leírt módon az elő
á!lítást és erős felmelegedés! és pozsgést tapasztal·" 
tam. A kész magnézi un p3Cox'd halványsárga, ne
héz por volt, magnéziumszuperox'dtartalma 0·5%, 
illetve J %-nak b'zonyult Ennek a rossz kiterme
lésnek oka véleményern szerint elsősorban. a mag
néziumox·d állományában keresendő. Befolyással 
van az elriállításra a fémszennyezés is ami erősen 
gátolja a reakció! Ha 10 g gyógyszerkö'nyvi magné 
zmmox:dból O. 05 g ferriszulfáttal szennyezve állí
tottam elő a magnéz'urnperox'dot, úgy a kzpott 
készítmény százalékos tartalma 26 25% helyett 
csak !6 8% volt, 0.05 g rézszulfátszennyezés esetén 

-
!7·9%. Tehát a fémszennyezés valóban befolyásolja 
a r eakciót, de nem ez az egyedüli oka a rossz kiter
melésnek, az a magnéziumoxid állományában 
keresendő 

Me~próbáltam a készítmény elóállítását kissé 
módosítani, hogy vaj j ori így esetleg job h eredményt 
érhetek-e el 1 Ezért 10 g tön ör magnéziumox'dot 
30 g vízzel péppé dörzsöltem el és ehhez adtam 
apránként állandó kevergetés közben 25 g hidrogén
h peroxidat A tapasztalatom azor. ban az volt, 
hJgy ilyrnódon még erősebb felmelegedés és pezsgés 
következik be. A készítmény magnéz'umperoxid
tartalma O 5%-nak bizonyult. Megpróbáltam a kél· 
féle módszer előállításánál a jéggel való hűtés! is, 
azt gondolva, hogy ha az erős felmelegedés meg
szí'ni'<, j )bb kit e! m clést kap ok. Azonban ez sem 
bizonyuJt célraveLet inek, "mert az eriís felmelegedés 
megszdr t ugyan, c' e a készítmény továbbra is erő
sen pezsgett A magnéziumoxidnak vízzel történő 
eldörzsölésével készített anyag magnéziumperoxid
tartalma azonos volt a jéggel való hdtés nélkiilivel, 
-- a Csere-féJe módszernél nem gyógyszerkönyvi 
anyagból, híítés alkalmazásával 6%-os készítmériyt 
sikerült előállítani.. 

Mindezen vizsgálatok alapján tehát megállapít
ható, h)gy, a fémmel szennyezett és tömör magné-
ziumoxid nem alkalmas magnéziumperoxid előállí. 
tására, az ajánlott módszer szerint, azonban a IV 
Magyar Géógyszerkönyvnek megfelelő magnézium
oxidból minden nehézség nélkül eiCállílható a ké
szítmény .. 

IRODALOM; VIII. Szavjet Gyó~yrzcrköPyv -
Rojalzn: Vor~chriften zur Datstellung chcmLch~plütnna
z~utischer und phytcchcmischer Pri:iparate. -_IV. Magyar 
Gyógyszerkönyv - Schmidt: Handbuch der ?al er i chen 
Pharmazi2. - Cs::re .: N éh á ny egyszerűbb vegyigyógy~zcr 
előállitása a gyógy;zertárban 

A gyógyszerésztovábbképző
tanfolyam szakmai beszámolója 

A gyógyszerészképzés Jegújabb rendje szerint 
a negyedéves hallgatóknak hotenként egy napra 
nyilvános gyógyszertár a~ ban k€11 mú> ödniök a 
gyógyszerészi gyakorlati munka elsajátítására Az 
elmult években a hallgatókat az N .. V.. gyógyszer
tára'ba osztották be. Az oktató gyógyszerészek köz
ben hwonként összejöttek az egyetemi professzo
rokkal, hogy az elméleti és a gyakorlati oktatást 
egyb( hangolják, itt került elő az a kérdé~, hogy tan
folyamot kellene indítani JElretől g n1ég ebben a 
tanévben. Szakszervezetünk vezetősége meg is szer
vezte a tanfolyamot, ami január elejétől július 
közepéig tartott, ezalatt i8 előadást hallottunk. 

Oktató gyógyszerészek kb. 50-;-60-an voltunk 
a tanfolyam megindulásakor, ahol tudtunkra ad
ták, hogy a tanfolyam végén a hallottakról be kell 
számolnunk Bizonyára ez is hozzájárul!, hogy ez 
a tanfolyam más képet mutatott, mint aminőket 
eddig Játtunk Ez nem találkozási és szórakozásf' 
lehetőség volt, hanem komoly és eredményes tanu
lási alkalom, amit a résztvevők ki is használtak Az 
elég korai kezdés dacára alig volt későnjövő, nem 
tartott vissza senkit sem a februári hideg terem, 
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sem a júníusi kánikula Mikor híre ment a nagy., 
szerű előadásoknak, a hallgatók száma is felnőtt 
100-r a és ez végig meg is maradt 

Fritz professzor értékes hatástani előadásai és 
V ég h tanárnak a kémiai fogalmak Jegújab b értel
mezéséről szóló magyarázatai annyira elragadták 
a hallgatókat, hogy kérték, tartsanak több elő
adást, sajnos, erre nem volt idő .. Nagy tetszéssel 
találkozott Keltai dr. rövidre fogott társadalom
tudományi ideológiai előadássorozata . A gyakor
lati gyógyszerészetről szóló előadásokat, amik leg
jobban érdekelték a hallgatóságot, Csipke és Mo· 
zsonyi professzorok tartották intézeteik . asszisz
tenseivel együtt, megosztva a nagy anyago!. 
(Némedy, Kedves sy, Pandula, Mohár, Ligeti Ferenc.) 
jogszabályok, a tudományos kutatások legújabb 
eredményei, galenikus készitmények előállítása, 
ezek vizsgálata, recepturai problémák, gyakorlati 
tanácsok, a hallgatóság kérdéseinek megválaszolása 
volt előadásuk témája. Irányelvekben megadták 
az Litmutatást, hogyan foglalkozzunk a gyógy
szertárba kerülő egyetemi hallgatókkaL Kitűnően 
válogatták össze anyagukat, úgy hogy a rendelke
zésre álló idő alatt a gyakorlati gyógyszerészet min
den ágáról hallottunk előadásokat, amik sokszor 
úgy lekötöttek bennünket, hJgy sajnáltuk ott
hagyni az előadótermet, am;kor lejárt az idő. 

A tanfolyarn végén Csipke professzor össze
foglalót tartott Ismertetett 108 kérdést és 59 
rcceptformát, jelezve, hogy ez lesz a szakmai 
beszámoló alapja .. 

A mult ];óban Kelfai dr .. tartott beszámolót 
(konzultáció!), ahol majd mindenki hozzászólt az 
ismertetett anyaghoz. Most pedig a szakmai be
számolók folynak Csipke protesszorra hárult a 
feladat, hogy ellássa a cenzor szerepét. Egy dél
utánra 12--14 kartársat hívtak meg .. Az első aJka·· 
lommal a kartársak egy része úgy drukkolt, akár 
csak a Winkter-szigorlatok előtt 

úgylátszik, ezt észre is vette Csipke professzor, 
mert azzal kezdte, hogy itt nem vizsgára jöttünk 
össze, hanem barilságas megbeszélésre. Ezzel meg
kezdődött egy tényleg barátságos szakmai eszme
csere, sőt egyik-másik kérdésnél komoly vita fej
lődött ki Félóra mulva a lámpaliúnak nyoma sem 
volt. Csipke professzor oly magas nívón és érdek
feszítően vezette a megbeszélést, hogy aki végzett, 
sem ment el, hanem hallgatta a következő kérdé
seket Mert mindegyiknél lehetett valamit tanulni, 
valami újat hallani. Többen kérdezték, elj(h2tnek-e 
a többi beszámolóra is, mert úgy találják, itt tanul
hatnak a legtöbbet 

De az öregdiákok se vallottak szégyent, mint 
Mozsonyi professzor a végén megállapította, öröm
mel és megelégedéssel hallgatta a várakozáson felüli 
feleleteket, az alapos felkészültségről tanuskodó 
válaszokat 

Előadóinknak köszönjük fáradságos munká
jukat Több és jobb tudással jöttünk vissza a gyógy
szertár akba, amit a hallottakhoz híven át fogunk 
adni a hczzánk kerülő egyetemi hallgatóknak A 
szerzett több és jobb tudással kívánjuk szaigáini 
a közegészség ügyét, ezzel is hozzájárulva a SZO·· 
cializmus építéséhez.· Gruber Alajos dr. 
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Gyógyszertári munkaverseny 
é~ újítási mozgalom 

Hozzászólás a szerkesztőbizottság felhívásához 

»A Gyógyszerésze< !950 október 1-i számában 
olvastam a Iap új ir án y ával foglalkozó cikket 
illetve felhívást. A terv, hogy szakmánk minde~ 
dolgozója bekapcsaládjék a láp munkájába, az 
egyetlen szaklapunk terjesztése,színvonalának eme
lése érdekében, már az első pillanatban nagyon 
helyesnek és célravezetőnek látszik •>A Gyógy
szerésze< új iránya annál inkabb meg fcg felelni az 
egész szakma igényeinek, minél többen szálunk 
hozzá ehhez a kérdéshez, és minél több kívánság és 
javaslat közül tudja a szerkesztőbizottság a leg
jobbakat kiválasztani, megvalósitaní 

Bizonyára nem én vagyok az első, aki azt 
kérem, javasolom, hogy a munkaverseny számára 
állandó rovata legyen a Iapnak Ez a rpvat ölelje 
fel az újítómozgalom és a munkamódszerátadás 
kérdését is .. Ennek a rovatnak -·véleményem sze
r int ·- nagyobb terjedelmű helyet kell a Iapban 
biztositani, mert meg vagyok győződve arról, 
hogy rövid idő alatt főként ez a rovat lesz az, amely
nek legtöbb munkatársa, legtöbb hozzászólója lesz. 
Különösen az újítási javaslatok nagy számában fog 
kifejezésre jutni a dolgozók érdeklődése, ami szük
ségessé teszi majd azok közlésének folyamatos 
biztosítását. 

A ·rovat népszerűsítésének előmozdítása érde
kében j avasalom : 

désnek a lehető legjobb megoldását megtaláljuk, 
intézzen felhívást a szaklap szeikesztőbizottsága is 
az ország összes gyógyszertári dolgozóihoz, és kérje 
ki mindannyiunk véleményét. Csak így vehetünk 
részt versenyszerúen és teljes lendülettel a gyógy .. 
szet!ári munkaverseny újabb megszervezésében 
és kiszélesítésében. 

Meg vagyok győződve, hogyha a gyógyszertári 
dolgozók nagyrésze komolyan foglalkozik ezzel a 
kérdéssel, megírja véleményét, javaslatát, hozzászól 
másokjavaslatához, és a beérkező javaslatokat egy 
arra kiválasztott bizottság kiértékeli, akkor a gyógy .. 
szertár i dolgozók olyan munkaversenye indulhat 
meg és folyamatosan olyan mozgalommá fejlődhet, 
ami méltó lesz hivatásunk színvonalához .. Ugyan
ekkor hozíájárulunk a szacialista tervgazdálkodás 
siker éhez, a béke megszilár dításához és megvédésé
hez .. 

(Fenti levelem másolatát a Gyógyszertárak 
N. V Igazgatósága Munkaverseny Bizottságához 
olyan kérelemmel terjesztettem be, hogy megyénk
ben »A Gyógyszerész új iránya<< című cikkre az ösz
szes gyógyszertári dolgozóink figyeimét hívja fel és 
buzdítsa a hozzászólásokra. Arr a is kértem az 
Igazgatóságunkat, hogy egyetlen szaklapunk meg
rendelését minden kartársunknak ajánlja) 

Rétság, I 950 október 9 

Búchler Jenő 
a 4/22. gyógyszertár felelős vezetője 

Hisszük, hogy ez az első hozzászólás ország· 
szerte megindítja és megteremti azt a szakmai 
munkaközösséget: amely a legkomolyabb feltétele 
és biztosítéka egy szaklap minél jobb és eredménye
sebb rnunkájának Ez azonban csak úgy valósulhat 
meg, ha Büchler Jenő kartársunk hozzászólása és 
javaslata visszhangra talál a szakma min.den réte .. 
gében és az újabb hozzászólásokból és javaslatok· 
ból, illetve azok megfelelő kiértékeléséből fokozata

A gyógyszertárak államosítása óta lényegesen 
megnövekedett a gyógyszertári dolgozók száma, 
és ez együtt jár a munkaversenyben résztvevők 
számának emelkedésével is. Éppen ezért ki kell 
szélesíteni a munkaversenyek területét Hogy 
milyen legyen a gyógyszertári dolgozók munka
versenye, ennek megállapítása a Gyógyszertárak _ 
N. V. igazgatóságára és Szakszervezetünkre tarto
zik De hogy ennek a nagyon lényeges és fontos kér- . san kialakul >>A Gyógyszerésze< új iránya. (Szerk.) 

Takarékos kis extraháló készülék 

A vegyszerekkel, energiával és munkaidővel 
való minél nagyobb takarékasságra törekedve igye
kezzünk olyan vizsgálati eljárásokat és es7közöket 
használni, amelyekkel ezt a célt - anélkü', hogy 
az eredmények megbízhatósága esőkkenne- minél 
jobban megközelíthet ü~. 

Ennek érdekében a következőkben egy kis 
extraháló kés üleket írok Ie, amelynek használatát 
a kartársak figyelmébe ajánlom A készülék lénye
gében egyszerűsített Soxhlet-féle extraháló, melynek 
középresze oldalcsövekkel nincs ellátva, hanem a 
síma középrészbe a közismert Tantalus-pohárka 
van belehelyezve. A sokféle extraháló készü'ék 
közül effélét a legegyszerűbb összeállítani, illetőleg 
a legolcsóbban lehet elkészíttetni. 
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A készülék méretezése és összeállítása a követ
kező .. Extraháló-lombik gyanánt 75 ml-es közön .. 
séges jénaí vagy ergon Erlenmeyer-lombík szaigál
Erre jóminőségií, puhított és átfúrt parafadugóval 
erősítjük a középrészt, ez I I ern hosszú, 3 cm át· 
mérőjú üvegcső, melyhez 5 ern hosszú, 8 mm át
mérőjű cső van forrasztva, ennek a csőnek a vége 
ferdén van Iecsiszolva.. A középrészbe egy kis 
Tantalus-pohárka kerül, ennek hossza 6 .cm, át· 
mérője 1·6 cm, a hozzáforrasztott oldalcső át
•mérője 4 mm s az edényke fenekétől lefelé számítva 
6 cm hosszú A középrészte ugyancsak jó parafa
dugóval illeszkedik a hűtő, melynek belső csöve 33 
cm hosszú, ll mm átmérőjú, a hűtőcsőnek a közép
részbe illeszkedő vége 2 cm-re ki van húzva, 
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ennek lyukbősége 4 mm, a kihuzat végétől 
I 5-2 cm-nyire 4 mm átmérőjű lyuk van a nyugodt 
visszacsepegés elérésére .. A hűtőköpeny egész hosz
sza 17 cm, átmérője 3 5 cm Az összeállított készü
lék mm-ekben feltüntetett méretezett rajza az L 
ábrán látható .. 
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1. ábra 

A leírásból máris Iáthátó, hogy a készülék az 
általában használt sokkal nagyobb méretű és üveg
csiszolatos készülékekhez képest sokszor osan olcsóbb, 
a jó par afadugók az üvegcsiszolatokat itt teljesen 
pótolják, söt a nem teljesen tökéletes esiszalatokhoz 
képest még jobbak is. Kívánatos, hogy a parafa
dugókat használatbavétel előtt az illető oldószerrel 
jól kifőzzük. A leírt készüléknél az esetleges törés 
alig számbajövő költséggel pótolható .. 

A leírt extraháló készülékhez nem használok 
papírhüvelyt, a Tantalus'pohárka fenekére l cm-es 
vattaréteget teszek, ezzel együtt a T antalus
pohárkát mérlegen lemérem, kis portölcsérrel bele
helyezem a vizsgálati anyag 1-2 5 g-nyi mennyi
ségét s az anyaggal együtt való mérés után az 
anyagra még I cm-es vattaréteget teszek (a vatta
réteget úgy az első, mint a második alkalommal 
laposvégű üvegbottal lenyomkodom).. 

Az oldószerből 25 ml elegendő, még ha szén
diszu!fidot vagy éter! használunk is .. Az extraháló 
lombikat kis vízfürdőn, vagy akár pL főzőpohárban 
melegítjük, tisztaság okáért a fürdőbe desztillált 
vizet tegyünk. Könnyen illó extraháló folyadékok 
használatakor a kellő hőfok fenntartására 2-4 cm 
ho~szú mikrogázláng, esetleg egy kis szeszlámpa .is 
elegendő 

Az exrahálás általában 40-60 perc, mert a 
lefolyás ideje igen rövid, mintegy 20-30 másod
pe.rc? az extrahálás még kedvezőtlenebb viszonyok 
kozott sem tart tovább 2 áránáL Az extrahálás után 
a lombikban még megmaradt kevés oldószer el pára-· 
logtatása igen gyorsan megy, amit levegő átsziva
tásával még gyorsíthatunk Az extrakt kiszárítása 
2-3 X 10 percnél több időt nem kíván, úgy, hogy 
az egész extrakt-meghatározás nem tart tovább 
másfél-két és fél áránál (ebbe az esetleges előszárí
tás ideje nincs beleszámítva) 

Meg kell említenem, hogy a leírt kis készülék 
használatakor az anyag egyenetlenségéből eredő 
hiba legfeljebb kétszerese a nagy készülékeknél 
jelentkezőnek, mert a kis készülékbe 2-2 5 g-ot 
mérhetünk be a szokásos 5 g helyett. Finom őrle
ményeknél az egyenetlenségből eredő hiba alig szá
mottevő, illetőleg elenyésző. Teljesen >>Vízmentes<< 
extrakciónál a hűtőcső felső végére klórkálciumos 
csöve! helyezünk. 

Néhány példa : 
l »Sulfarolr< növényvédőszer 2 7166 g-jából 

széndiszulfidos extrakcióval kaptam 73· 9 7%-nak, 
2 6412 g-jából 74·02%-nak megfelelő ként (közép
érték 7399±003%).. 

2 .. Kukoricaőrlemény 2 4106 g-jából alko
hollal kaptam 9 95%-nak, 2 0000 g-jából 10 02%
nak megfelelő extrakta t (középérték 9 98± O 03%) .. 

3. Kukoricaőrlemény l 3735 g-jából vízmentes 
éterrel kaptam 4 68%-nak, I 2431 g-jából 4 62-nak 
megfelelő extraktot (középérték 4,65±003%) 

4. Fehér mustár (Sin ap is alba} mag őr Iemény 
l 7042 g-jából vízmentes éterrel kaptam 26 44%
nak, l 6079 g-jából 26·66%-nak megfelelő extraktot 
(középérték 26 55+0 l I%). 

5. Metel maszlag (Datura metel) mag őrlemény 
17807 g-jából kaptam 18 95%-nak, l 7988 g-jából 
!881 % .. nak megfelelő extraktot (középélték 
1888±007%) .. 

Azelőtt az egész emberi értelem, az egész emberi géniusz csak azon fára
dozott, hogy egyeseknek juttassa a technika és a kultűra minden áldását, a többieket 
pedig megfossza még a !egszükségesebbtől, a művelődéstől és a fejlődéstől is. 
Most azonban a technika minden csodája, a kultúra minden vivmánya az egész nép 
bírtokává v ál ik· · · (Lenin Művei XX I ll. kötet.) 

» ... csak a szocial izmus szabadítja meg a tudományt a burzsoá bilincsektől, 
a tőke rabságából, a borzalmas kapitalista kapzsiság érdekeinek szolgálatából.« 

(Lenin) 
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Miért nincs és miért lesz anyarozs? 

Idén sincs anyarozs. 40 év óta most történt 
először, hogy három egymást követő évben a ha
Iasi homok, amely temérilek anyarazst . szokott 
teremni, cserben hagyta a belföldi fogyasztókat és 
a külföldi vevőket. Már az elmult évben is if: en nagy 
volt a hiány, az idén, sajnos, még nagyobb. 

Az anyarozs az általa fertőzött rozskaJászon 
terem Aratáskor egy része a földre hull, másik része 
csépléskor a rozsszemek közé keveredik, onnan vá· 
Jogafás útján kerül forgalomba .. A földre hulJatt 
szem végzi a bonyolultan érdekes fajfenntartás 
hivatását 

Ez a tőldre hullott szem szántáskor a föld alá 
kerül, ott kitele l. Tavasszal a nedvessé!! és a n<psugár 
megduzzasztja. Az anyaro"ból a melef: h; tására apró, 
vöröses színű, nyeles, b'b'rcses felületű fejecskék 
fejlődnek A bibitesek h lyén kis mélyedések, ezek 
alján tömlők, a tömlőkben fonalaJkú ~p5rák kelet
keznek Megérve a tömlők kiürülnek. Ha száraz 
és h'deg a ta~asz, ez a fejlődés nem tökéletes .. A szél 
ezeketaspórákat továbbítja a virágzó rozskalászt a. 
Elképzelhető, rr ilyen nagylöme gű spóra vár az első 
kirepülésre a szelek szárnyán .. Persze ezek nem min
dig a kívánt helyre jutnak. Nagy részük a földre 
hull és elpusztul. Kis része más, virágzó Grami
neára jut, azt termékenyíti meg, míg a legtöbb 
idegen, közömbös növényre kerül, ahol do'gavége
zetlenül elpusztul. Valamennyi azonban mégis csak 
eljut a virágzó rozsra, és ott sikerül a kakukfiókát 
becsempészni a békésen élő rozscsaládba .. A fejlődés 
kezdete az új családban egy penészszerű képlet, 
mely fejlődő fonalaival át és átjárja a gyenge 
magházat Ott, mint a legtöbb betolakodott ide
gen, szeret jól élni és bizony eleszi a táplálékot 
testvérei elől, persze nagyobb és délcegebb is 
lesz, mint a többi elnyomott Nagy »hasat növel<•, 
a túltápláltságtól meggörnyed, előre hajlik ·
olyanféle alakot vesz fel, mint a svájci tehén szarva. 
Hogy külsőben is elüssön a lenézett családtól, 
kékes-fekete n;hit vesz magára 

A telhetetlenségnek azonban nincs határa. 
Már megérkezéskor, a fejlődés legkezdetlegesebb 
állapotában is a fajfenntartásra gondoL A mag .. 
Ilizon elterülő fonalak a fejlődés folyamán végü
kön gömbalakú spórákat és egy édes nedvet, méz
hmnatot termelnek apró cseppek alakjában. Az 
éhes rovarok, mchek hamarosan felfedezik eze
ket az emberi szemmel észre sem vehető cseppecs
kéket.. Mohón megrohanják, mennyei élvezettel 
szürcsölgetik a csemegét. Falatozás közben nyug
talanul izegnek-mozognak a parányi fonalon, kere
sik, nincs-e arrébb még nagyobb, vagy még édesebb 
mézcsepp. · 

Minél többen vannak, annál nagyobb a mohó
ság, annál nagyobb az izgatott lótás-futás .. Persze 
a mozgásra, a zaj r a figyelmesek Jesznek a többi ro
varok is .. Most már tömegesenlepik el a zsákmányt 
Nemcsak a békés család, hanem idegen, ellenséges 
indulatti rovarok is osztozkodni akarnak. A vége 

Irta : Rácz J án os gyógyszerész, Kiskunhalas 

az, ho~y birokra kelnek, elkergetik egymást. Való
ságos háború fejlődik ki.. Mi minden történik egy 
ilyen parányi csepp körül! 

A háborúnak az a vége, hogy a rovarok elken
ték lábukkal, szárnyukkal, testükkel a mézet és 
összetaposták a fonalat. Igen ám, de így már a 
mézbe üröm is került Nemcsak a mézet kenték el, 
hanem a nyúlvány kiszáródott spóráit is. Hamar 
felszippantják a győztesek a maradványokat, 
sietve tovarepülnek, - valószínűleg a közeli rozs
vitágra - hogy egymás testéről lenyalogassák a 
r átapad t mézeL A spóra nem kell nekik, az ott
marad a rozsvirágon. Sőt egy részét már repüléskor 
is elkenték Nincs semmi baj ! A rozsvirág már meg-
fertőződött, lesz már anyarozs ! ·( 

Igy volt eddig, ez volt a természet rendje .. De 
megjelent a mezőgazdasági kultúr a, me ly nem tűri 
a kártékony élősködőket, vasmarokkal küzd elle
rilik Ez a veszte az anyarozsnak Hiába becsüljük 
mi őt nagyr a, a gazda megveti és minden eszközzel 
harcol ellene, mert gabonája minöségét tönkreteszi. 
jött a rosta, a tökéletesebb triör, a még tökélete
sebb szelektor. Ezek a kártékony magvakat nagy
szerűen kiválasztják. jött egy egyszerű molnár
legény, aki elmés találmányával a ma~omban ugyan
csak elválasztotta az őrlésre szánt gabonától az 
anyarozsot. Mi, akik nyugodtan esszük a finom 
rozskenyere t, nem is gondolunk arr a, milyen ször
nyű csapás volt régen a bő anyarozstermés, amikor 
nem tudták elválasztani, belekerült a lisztbe és az 
ergotizmust idézte elő. Egész nagy tömegek pusz
tultak el ettől, a végtagjaik elüszkösödtek Az em
beriség örök hálája illeti ezt az egyszerű embert -
de az anyarozs ilymódon mégis .csak a selejt be ke .. 
rül és nem teljesítheti gyógyászati hivatasát 

Ezekután látjuk, hogy a betakarított ter
mésből a vetőmagba nem kerül életképes anya
rozs. A fajfenntartást csak a túlérett kalászból ki
hullott szem biztosíthatja .. Igen ám, de a sz9rgos 
munkáskezek nem engednek időt erre sem. Es el
vétve belekerül egy-egy anyarozsszem a földbe. 
A csodálatos természet azonban temérdek spórával 
látta el ezt a zaklatott anyaro.zsot, hogy spórák 
sokaságával mégis sikerüljön fajtáját megmenteme 
a kipusztulástóL · 

A kihullott anyarozsszemct a tarlóhántás 
a föld alá forgatja .. Ott azonban nincs nyugalma. 
A többszöri szántás, a rögtörő, a borona és egyéb 
talajmúvelőeszközök többszöri helyváltozásta kény
szerítik, közben nem ritkán meg is sérül, sőt talaj
forgatás következtében olyan mélyre kerülhet, 
hogy befullad -· és elveszti csírázóképességéL 
Ime, a kultúr a ilymódon is csökkenti az anyarozs 
fajtenntartási lehetOségét. 

Mindezek ellenére is akad majd szem, amelyik 
a sok akadályon átjutva, tavasszal megkezdi életé
nek első fázisát és nyúlványokat bocsájt ki. Leg
nagyobb ámulattal látja azonban az új világot. 

Az ő létfenntartója, istápolója, a rozs nincs 
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sehol A modern mezőgazdaság vetésforgókkal dol· 
gozik, az nem vet kétszer egymásután ugya:narr a 
a helyre rozsot.. Régen a szegény paraszt, részben 
tudatlanságból, részben kényszerből egyazon helyen 
többször termesztett rozsot.. A változott helyzetben a 
spórákfuvarosa- a szél-ugyanúgyszállítja ut asát, 
mint azelőtt, de nem találkozván közelben rozs
virággal, ott teszi le utasát, ahol legelőször ütközik 
akadályba Legtöbbször alkalmatlan helyre kerül, 
ahol elpusztuL Nem lesz belőle anyarozs. Néha egy 
kevés mégis eljut egy közeli rozstáblára, ahol a fer
tözés csekély lehetősége miatt csak kis termést 
hozhaL 

Az anyarozsnak nemcsak a mezögazdasági 
kultúra az ellensége, hanem a kedvezőtlen időjárás 
is. Ha csapadék hiánya mi<ltt nem esik össze a 
Claviceps purpurea fejlődési idősnka a rozs virág
zásával, a fertözés nem sikerüL Harmadéve a szá
razság miatt kevés volt a7 anyarozs, rossz lévén az 
indulás, a kevés termésből kevés jutott a talajba .. 
Igy a következő évben még kevesebb termett Ez 
évben hatványozottan fokozódtak a bajok, úgy, 
hogy nyoma sincs az anyarozsnak Kiskunhalas 
rozsvidék Itt temérdek anyarozs szakott forga· 
!omba kerülni. Idén azonban még véletlenül sem 
találni egy szemet sem . Szinte teljesen kipusztult. 

Valószínűleg az egesz országban hasonló a 
helyzet, mert alig tudjuk fedezni anyarozsszükség
letünket Arra kell kérnünk anyagbeszerző hatósá
gunkat, hogy e fontos drogot külföldről próbálják 
beszerezni. 

Az anyarozshiánynak még egy oka van .. A gyüj
tés megszervezése nem tökéletes. A probléma igen 
nehéz, bár teljesen megoldani nem tudjuk, mégis 
sokat javíthatunk a20n Az anyarozs nem terem 
tömegben, a rozsszemekből kell kiválogatnL Bár 
a kölönböző szelektáló msták ezt durván már eJ .. 
végzik, mégis szemenként kell azt kiszedni. Nagy 
munka ! Sok tudatlan és fel nem világosított ember 
látatlanul megy el mellette, nem is sejti, milyen 
kincs megy veszendőbe tudatlansága miatt.. Nagyon 
sok a közömbös ember -· ha tudja is, nem törődik 
vele .. Még több az, aki nem szakít magának időt a 
pepecselő munka elvégzésére. Leglelkesebb gyüj(ők 
a gyermekek és az asszonyok, akik egy kis >>dug
pénz« reményében nem restelik a fáradságot. 
Vannak, akik ismerve az anyag fontosságát, lelki
ismerdük megnyugtatását a összegyüjt enek egy-két 
marokravalót, de megfeledkeznek róla, vagy alka
lom híján csak akkor viszik a beváltóhoz, amikor az 
már megpenészedett, vagy megszuvasodott A be
váltó az ilyet nem veszi át, persze a következő év
ben már nem fogják gyüjteni, kedvüket vesztet
ték Sok helyen nincsen gyógynövénybeváltó, vagy 
igen messze van, nem érdemes kis mennyiséggel 
messzire gyalogolni.. 

Hortibile dictu, még olyat is hallottam, hogy 
a gyógyszerész is elutasította, mondván >>nem fog-· 
Ja)kozunk vele<<. Ne csodálkozzunk tehát, ha e ne .. 
hézségek miatt ennyi érték veszendőbe megy.. . 

Mit tehetünk e nemzeti vagyon fokozottabb 
megmentésének érdekében? Minden évben a ter
!J1é~J;legyiljtésne~ id~jétl,,júll[U§:!l!!gU,s~t,us . hónap
ban fejtsililk ki. felvi!ágosító propaganda t: Ha fel-

hívjuk a dolgozók figyelmét, bizonyára felfigyelnek 
rá és mégsem hagyják a selejtben azt,ami nekik is 
érték. Mindenütt legyen valaki, aki a drogot be
váltja .. F6ként a gyógyszertárakra gondolok, ahol 
maguk is feldolgozzák és feleslegüket átadhatják 
a gyáraknak export részére .. A mult hibáján úgy 
kellene segítenünk hogy a gyógyszerész informálva 
legyen a beváltási ár felőL 

Eddig azt láttuk, hogy miért nincs anyarozs 
és a kultúra gördít akadályt életlehetőségei elé. 
Próbáljuk meg éppen Jegnagyobb ellenségét, a kul
túrát az anyarozs szolgálatába állít ani. Termesszünk 
kaltúrával anyarozsot és ne bízzuk a véletlen sze
szélyére. Vegyünk példát a nagy Micsurinról és 
társairól. Ha Mfcsurin olyan helyen termelt nemes 
gyümölcsöt, ahol annak éleilehetőségei mostohák 
voltak, akkor mennyivel könnyebb ott termeszteni 
valamit, ahol a természett adottságok olyanok, hogy 
meg eddig, a sok akadály ellenére is, megter
mett. 

Hárítsuk el a mesterségesen elebe gördített 
kulturális akadályokat, használjuk fel és alkalmaz .. 
zuk j a vára éppen az ennek kedvező kulturális vív
mányakaL Járatlan utak ezek még, de nem elérhe
tetJenek Ne szaruljon az ország kedvezőtlen idó .. 
járás eselén behozatalra, hanem igenis exportáljon, 
akkor, amikor kultúra n{Jkül semmisem teremne. 
Ne kelljen a gyógyszerésznek azt mondania eZ 
életveszélyben forgó betegnek, »sajnos, a rossz ter
més miatt ezt a gyógyszut nem tudjuk elöállí .. 
táni<<. 

Elgondolásom a következő : Az anyarozsot 
ott termesszük, ahol magától is megterertJ, mert 
hiszen az a Jegkedvezőbb helye Akiskunhalasi ho· 
mokr a gondolok Negyven éve figyelem ezt a sivár 
homokot, ahol a dolgozók leleményessége a leg
mostohább földön Kánaánt teremtett a szőlö és 
gyümölcs tenneléséveL Itt mindig nagymennyiségű 
anyarozs tennetr Oka valószínűleg az, hogy sok ro .. 
zsot termesztenek, ezért olyan nagy a fertőzési lehe
tőség is .. A másik ok, hogy a rozs itt nagyon korán 
érik. Mikor máshol az aratást még el sem kezdték, 
itt Péter-Pálkor (június 29) már nem látni lábon 
gabonát. Éppen a rozs korai virágzása adja meg a 
jó fertőzési lehetőséget Bizonyár~ .~z, az időpont 
egybeesik az anyarozs megfelelo feJlodesi szak<jval. 

Az anyarozs termesztése bizonyos veszéllyel 
jár.. Ha mesterségesen fertőzzük a rozsot, megtör
ténhet, hogy nemcsak a saját telepet fertőJik a ro
varok, vagy a szél, hanem a közelben lévő idegen 
rozstáblákat is .. Tehát csak zárt ter ületen szabad • 
termeszteni Kisér let i célra Jegalkalmasabbnak talál
nék olyan városi kertet, ahol nem valószínű, hogy 
közelben rozsvetés van. Falun inkább ki vagyunk 
téve ennek a veszélynek .. Nagybani termesztésre olyan 
erdei tisztást ajánlok, ahol nagyterületű erdő veszi 
azt körül és a fák tömege kizárja úgy a szél, mint a 
rovarok útján való fertőzést. .. , 

Ha jó erőben _levő föld?e vetjük. a ro,z;,ot, .. az 
szépen fog fejlődni, ugyanugy a r aJta eloskodő 
anyarozs is .. Ovakodjunk azonban. frissen trágyá· 
zott földbe vetni, mert nem tudjuk, nem lesz-e 
ártalmára akár a szerves trágya borulása, akár a 
inUI:iagya'lCVégyi natáM~ a gyenge · art)"arozs-csí. 
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rára .. Ezt a kisérleti megfigyelésnek kell eldöntenie. 
Ha erdei talajon vetjük, ott a hosszú időn át Jehu!·· 
!ott és elkorhadt levelektől úg}'ls buja és humusz· 
ban gazdag a föld .. Ott jó termést remélhetünk. 
Nagyon gondos többszöri szántással előkészített 
talajba vessük, nehogy a felburjánzott gaz kárt 
tehesse n 

Véleményem szelint a rozsot nem az anya~ 
r]Jzzsal együtt, hanem külön-külön kell elvetni. 
EEpedig a rozsot úgy, amint szakták táblákba, de 
kihagyni közte kereszt- és hosszirányú csíkokat, 
ezekbe a csíkokba vetjük aztán az anyarozsot. 
Ennek célja kettős: 

l. Bármely irányból fúj a szél, a szállítandó 
spórák mindenütt rozsvirágra és ne idegen nö
vényre kerüljenek Ugyanez áll a rovarokra is. 

2. Szárazság esetén módunkban van a kis terü
leten levő anyarozsvetést locsolással fejlődésre ser·· 
kenteni, ezzel biztosíthatjuk azt a termést, amely 
szárazság eset én a vadon termőnél biztosan elmarad. 
Ez a mesterséges termesztés sarkalatos pontja, mert 
megadja azt a biztonságot, amire a vadontermőnél 
nem számíthatunk 

Van még egy fontos tényező, amire, sajnos, 
magam sem tudok megfelelni, ez a rovarok kérdése. 
Nem ismerem azokat a rovarokat, amelyek a mézhar
matot szállhják Ez részben megfigyelés dolga lesz, 
részben a rovarszakértők tapasztalatainak igénybe
vétele döntheli eL Az az érzéfem, hogy a méheknek 
nagy szerepe lehet a spórák terjesztésében. E fel
tevésemet alátámasztja az a tapasztalat, hogy a 
méhek a virágzó rozsot fel szakták keresni.. Ez eset
ben néhány méhcsalád sikeresen elősegítené a ter .. 
mesztést 

Ha azt akarjuk, hogy a jövőben nemcsak bel· 
földi fogyasztásunkat tudjuk kielégíteni, hanem ezt 
a nagyon keresett cikket exportálhassuk is, fogjupk 

Szocialista gyógyszergyártás 

A film, amelyet ilyen címen a Népjóléti Mi· 
nisztériumban Jevetítettek, 300 méter hosszú, 
28';:es fél perc időtartamú keskenyfilm. Tájékoztató 
film.. Valójában a volt Gyógyszeripari Központ 
Orvostudományi Osztályának keskenyfilm munka
közössége készítette. 

Ez a film két részre tagozódik. Az első rész azt 
• mutatja bt•, hogy a multban a kapitalisták gyógy

szergyáral hogyan vetették rá magukat az időszerű 
azonos témákra, hogy minél nagyobb profitot biz .. 
tosíthassanak maguknak Ezt a szulfamid-készít
ményekkel igazolja a film. Csak így történhetett, 
hogy kis időközökben egymásután, majdnem egy
szerre 14 kiilönböző Otyan szulfamid-készítmény 
került forgalomba, mint gyógyszerkülönlegesség; 
amelyből Jegfeljebb egy-kettőre lett volna szükség, 
mivel a többi úgyis csak utánzat volt. Amit azon
ban magában a készítményben nem tudtak nyuj
taní; azt bőségesen pótolták a fényúző csomago

lássilLés az ugyancsak fényűző nyomtatványokkaL 
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hozzámielőbb a termesztéséhez, még akkor ís, ha 
esetleg az első eredmények nem sikerülnének 
tökéletesen. A megfigyelések és a tapasztalatok 
egyre komolyabban támogatnak célunk eléré
sében.. 

Ligeti Viktor hozzászólása 
Rdcz jdnos kartársunk rendkívül érdekes cikke. 

olyan kérdéssel foglalkozrk, amely nemcsak a hivac 
tását teljesíteni akaró gyakorló gyógyszerész ügye, 
hanem ezen túlmenően közegészségügyi és nemzet
gazdasági érdek is .. Az anyarozs ahhoz a gyógyszer
csoporthoz tartozik, melyet semmiféle mestersé
gesen előállított anyaggal nem pótolhatunk, ter
mesztéséről tehát feltétlenül gondoskodnunk kelt
Meg vagyunk győződve,hogy egészségügyi kormány
zatunk a kérdés megoldását programmjába is 
vette és hamarosan annyi anyarozsunk lesz, hogy 
nemcsak a belföldi szükségletet fJgja fedezni, hanem ~ · 
jelentős mennyiséget exportálhatunk is. 

A fenti cikkhez még csak annyit kívánunk 
hozzáfúzni, hogy az anyarozs mesterséges tenyész
tésevel nálunk Békésy Miklós évek óta foglalkozik. 
Olyan elmés gépet szerkesztett, mely tük segítsé
gével konidiumokat tartalmazó folyadékot juttat 
a rozs kalászaiba. A kalászok fertőzése ilymódon el
végezhető egyrészt anélkül, hogy nagyobb mennyi
ségű anyarazsol kellene elvetni, másrészt a spórák 
által történő és az időjárás szeszélyére bízotUertő
zés is kiküszöbölődik. Ezzel a módszerrel a távo
labb fekvő roostáblák megfertőzésének veszélye is 
csökken, mivel a ragacsos folyadékba ágyazott 
kanidiurnakat a kaláEZokból a szél nem viheti ma
gával, a rovarok által történő fertőzés pedig csak 
bizonyos határig terjedhet 

A film szemléltetően hemutat ja, hogyan jutottak 
el ez~k a nyomtatványok az orvosokiloz, hogy<n 
dobták azokat majdnem olvasatlanul a papír' 
kosárba Kár, hogy nem említi meg a film azoknak 
a propagandistáknak a szerepét is, akiket a tőkések 
szerte az országban az orvosohhoz irányítottak, 
orvosi mintákkal megrakottan, mert ez is szerves 
része volt a gyógyszergyárak egymásközölti fék .. 
telen versengésének. Rávilágít a fdmnek ez az első 
része arra, hogy a kutatók nem is foglalkozhattak 
mással, csak amit a gyárosok a saját üzleti érdekeik 
szempontjából fontosnak és előnyösnek tartottak. 

E rövid és meggyőzö rész után következik a 
film második része, amely azzal kezdődik, hogy a 
diadalmas Szavjet Hadsereg felszabadította hazán
kat, visszaadta szabadságunkat és a dolgozó nép 
vette a kezébe a hatalmat És fokról-fokra megkez .. 
dődik a szocialista gyógyszergyártás, megszűnik 
a gyárak és kutatók egymásközötti versenye .. 

Nagyon érdekesen rávilágít a film atti.! is, hogy 
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az új gyógyszer útja is mennyire megváltozott a 
szacialista tervgazdálkodás keretében Mert amikor 
egy gyógyszerkészítményt a klinikákon már ki·· 
próbáltak, akkor ez a kipróbált gyógyszer újra 
visszakerül a kutatóintézeihez és itt döntik el, 
hogy melyik gyár felszerelése, gépei alkalmasabbak 
Jeginkább ennek a készítménynek folyamatos gyár· 
tására. 

Látjuk azt a hatalmas könyvtár at is, amely 
kutatóink rendelkezésére áll, és ebben a könyvtár .. 
ban elsősorban a Szovjetúnió példamutató tudo
mányos munkáit találják meg tudósaink 

Igen nagyjelentőségű az a munka is, amely 
hazai inzulinszükségletünk ellátásáról gondoskodik 

A film ezután végigvezet a gyáron, ahol látjuk 
a centrifugákat, az óriási kavaró- és tablettázó
gépeket, amelyek óránként többezer tablettát ké· 
szitenek A munka Jendületes menetében itt talál
kozunk először a szacialista gyógyszergyártásban 
a többgép\S rendszerrel 

Majd megjelenik a filmen a drazséüstök hosszú 
sorozata. A magyar drazséról tudjuk, hogy világ
hírű. 

A film üvegfúvóink munkájára is rávilágít, üveg
fúvóink szaktudásiua, amely lehetövé teszi, hogy 
kutatólaboratóriumaink Jombikjait, pipettáit és 
egyéb vizsgálóeszközeit itthon állitjuk elő .. De Ját
juk az ampullatöltő gépeke!, az autóklávokban a 
hőmérséklet állandó ellenőrzése mellett történő 
st er ilizálást Megfigyelhetjük, hogyan történik a 
kiselejtezés, a géppel való szignálás és a minőségi 
ellenőrzés Igy vezet be a film a csomagolóhelyisé
gekbe, ahol már különböző újításokkal dolgoznak,.
innen kerülnek ki az első élmunkások és sztáhano
visták Harminckét országba exportálunk gyógy-
szereket, elsősorban a népi demokráciákba -

Szemléltetően bemutatja ez a film azt is, hogy· 
amennyiben valamelyik gépnél valami hibát fedez 
fel a munkás, hogyan javítják ki az értelmiségi 
dolgozóval összefogva szinte percek alatt és állít
ják újraüzembe a gépet Látjuk az egyre fokozódó 
termelést és meggyőződhetünk arról is, hogy a szo-

Higítások számítása 

Egyes kézikönyvek nyomán (I) a gyógyszerészi 
gyakorlatban higítások számításánál az 

x = 1/t~-j:~) képlet használata terjedt el, holott 

az csak vízzel való hígítás esetén és akkor is cs·ak 
veletlenül adhat többé .. kevésbbé helyes vagy köze
lítőleg helyes eredményeket. Éspedig nemcsak 
azért, mert az hibás, -· a képlet ugyanis helyesen 

x = s _/"(f-f,) 
t (f,-f"J 

--· hanem azért is, mert az nem általános érvényű .. 
Mivel ez a számítási mód szakirodalmunkban mín
ílen kritikai megjegyzés nélkii! ma is használatos; (2) 

cialista tervgazdálkodásban mennyire más a tájé
koztatás is. (Ezt különben éppen ez a film bizo• 
nyitja a legszemléltetőbben .. ) 

Természetesen az egyre fokozódó termelés a 
legszorosabban egybekapcsolódik az orvosi tovább .. 
képzéssel is .. A film ezt is élesen, tisztán és film
szerűerr kihangsúlyozza, ahogyan rávilagít atra is, 
hogy gyógyszergyárainkban hJgyan gondoskod
nak napközi otthonokban és csecsemőotthonokban 
a dolgozók gyermekeiről 

Valójában ennyi a film. A film levetitése után 
komoly vita indult meg ennek a keskenyfilmnek 
további útjáról és rendeltetésérőL Általában az a 
vélemény alakult ki, hogy nemcsak a gyárakban, 
az egyetemeken fontos ennek a filmnek a bemuta
tása, hanem ki kell vinni a Híradó Filmszínházakba 
is, hogy a nép széles rétegei is megismerkedjenek 
azzal, miként jutott el a régi kapitalista öncélú 
gyógyszergyár tás - a tervszerű szacialista gyógy· 
szergyártásig. 

A film második része ncha elakad lendületben 
és talán nem érzékelteti eléggé, valójában csak 
mondja a film az egyre fokozódó termelést. Nem 
mutat megfelelő perspektívái a szacialista gyógy
szergyártásban, még akkor sem, ha tudjuk, hogy 
az ötéves terv hatalmas Jendülete errefelé mutat 
és mit fog megvalósítani. · 

Annál nagyobb örömmel hallottuk, hogy már 
épül és készül a 'következő film is, amelynek már 
a címe is megvan : »A nyersanyagtól a rendelőig«. 
Reméljük, hogy ebben a filmben már megtalálják 
annak a lehetőségél is, hogy az államosított gyógy
szertárak munkájára és dolgozóira is rávilágítsauak, 
és felismerik az orvosi továbbképzés óriási jelentő
sége mellett a gyógyszerész-továbbképzés rend .. 
kivüli fontosságát is. Ami egyelőre szűk kéretek 
között, komoly formában csak néhány hónappal 
ezelőtt indult meg először. És már harmadik éve 
viszünk be egyre oktatóbb jellegű anyago! labo
ránsaink és technikáink továbbképzőtanfolya
mába. (sz) 

Irta: Karlovitz László 

nem Játszik feleslegesnek, ha röviden foglalkozunk 
a higitások helyes számításának módszereivel. 

Higítások számításának az alapja vagy az, hogy 
a hígítás élőt! oldatban levő anyagmennyiség 
egyenlő a hígítás utáni oldatban levő anyagmennyi· 
séggel, vagy hogy a hígítandó és higító oldatok 
súlyának, illetőleg térfogatának összege egyenlő' 
a 'higított oldat súlyával, illetve térfogatávaL 
Mivel az oldott anyag mennyiségét arnint látni 
fogjuk kétféle módon is kifejezhetjük, hígítási. 
számítások elvben négyféleképpen vége-zhetők; 
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attól függően, hogy -- mindig a higítás előtti és 
utáni állapotokat hasonlítva össze --

az oldott anyagmennyioégek egyen!őségéből, 
az oldatok súlyának egyenlőségéből 
vagy térfogataiknak egyenlőségéből indulnak'e kL 

A) Az oldott anyagmennyiséget a %-os tartalom 
és , a. súly szor;atával kifejezve, a higít ás előtti és 
utam mennyEegek egyenlőségél a következő egyen
lettel fejezhejjük ki: 
legyen a a higitandó oldat százaléktartalma és m a 

b a hi,g~top oldat s~áza~éktartalma és M a súlya 
. c a htgtto oldat szazalektarta.lma és n a súlya 
ugy ma+ ne~ Mb, ahol M ~ (m +n) 
tehát ma+ ne~ (m + n)b 

slílya 

ahonnan a-b n=mb-c A 1.) 

B) Az oldott anyagmennyiséget a térfogategység
ben_oldotta~yagmennyiség (gfv%) és a térfogat szar
zataval kifeJezve a következő, a fentihez hasonló 
egyenletet nyerj ük : 
legyen A a t~m,ényoldat gjv %-á é? v a térfogata 

B a h1g!t~tt oldat gjv %-a es V a térfogata 
' c a htgtto oldat gjv %-a es w a térfogata 
ugy vA+wC~VB 

Ez az egyenlet a fenti módon akkor oldható 
n: eg, _ha itt _is fennáll_ az analóg V =(v + w) össze
f~g~e>, amt !let;' mas, mint a térfogatok egyenlő-· 
segenek ktf~jezese Ennek fennállását feltételezve, 
az Al-el teljesen analóg eredményt kapunk : 
vA+wC= (v+w)B 

A-B 
ahonnan w = v -B C 

. - Bl.) 

.... C) Hasonl~képpen az oldatok súlyátatérfogat és 
surus~g smzataval kifejezve, a súlyok egyenlóségét 
az alabbt egyenlet adja : 
legyen l a ~i~ítandó oldat sűrűsége és v a térfogata 

j, a ht_g~t~tt oldat sűrűsége és V a térfogata 
, ln a lugltv oldat sfirfisége és w a térfogata 
ugy vt +wt"~ V/, 
a~o!lnan Bl:hez hasonlóan a térfogatok egyenlő-
segenek eseteben · 
vt + wt" = (v + w) t, 

tehdt w = v f J.,__ 
t, t" Cl.) 

.DJ. Vég~! a térfogatok egyenlőségél is kife'ez
h~tjuk tl>:modon,_, ha a térfogatokat a súly -és sűrbség 
IIan}adosaval J eloljük .: 

a ·fenti jelöléseket használva 
m n M 
j+ r;: ~T. ahol M = (m + n) 

tehát .!'!. +-"- = (m +n) 
t t" t, 

altonnan n= m f" (f-f,) 
f (/,-/"} Dl.) 

Ugyanerre az eredményre jutunk, ha a CL) kép

letben w-t .,n ,vel és v-t pedig _171_-el helyettesítj'ük . " t . 
A D l) kepl~t azonos a bevezetésben idézett 
lielyesbttett keplettel. 
.. A négy számítási módot összehasonlítva. azt 

Ia.'ju~, ~ogy c~ak_ az első általános érvényű, n'Iíg a 
tobbt hqrom ervenyessege a térfogatok egyenliisé-· 
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g~n~k feltét~ Jéhez van kötve. A térfogatok egyenld
segcnck L It etele azonban a tapmztalat szerint álta~ 
!ában ~incsen me~, amiről kö~~yer; meg is győ
zodhetunk, ha akar a kontrakoto nelkül számított 
és valóban talált térfogatokat, ill. sűrűséaeket 
akár a fenti módszerekkel kapott eredményeket .~. 
melyek közül a térfogatok egyenlőségének esetén 
A) és D), ill. B) és C) eredménye inek egyezni kel-· 
Jene -. összehasonl_ítjuk, amikor is azt találjuk, 
hogy mtg az A) roadszenel pontos eredményeket 
kapunk, addig a többi módmr2k eredményei a fel-. 
lépö térfogatváltozáok következtében többe-kec 
vésbbé eltérnek a helycos értékektőL Ezek az elté
rések a B) mödszerrel (giV százalékokkal) szá
molva csak kicsik, -sőt an in: késöbb lá ni fogjuk, 
egyes esetekben a B) módszert megfelelően alkal
mazva, exakt eredményeket is kaphatunk - a 
sűrűségekkel számoló C) és D) módszereknél azon~ 
ban már akkorák, hogy a sűrűségekkel általában 
nem lehet minden további nélkül közvetlenül pon
tos higítási számításokat végezni. Ezt azért is 
hangsulyoznunk kell, mett az egyes módszerek 
alkalma;chatós ága között gyakran nem tesznek 
kellő különbséget. (3) 

Természetesen az, hogy a kontrakció követ
ke~té.b~n sűrűs~gekkel "l_vileg ne!n lehet hígítási 
szamrtasokat vebe ~nt, meg nem jelenti azt, hogy 
megfelelő táblá~atok hiányában a C) és D) mód
szerek. ne _Iennenek kell~ korlátok között mégis 
hasznalha~ok, ha a megktvant pontosság nem na
gyobb, mmt a htba, melyet a számításnál elkö
vettünk 

Igy pl. ha egy 1050 sűrúségű 4 44°~-os alu· 
míniumszulfát_ ol~atot (4) kell l 045 srtrűségűre 
(4·0%-os) htgttam, az Al.) keplettel számolva, azt 

kapjuk, hogy l rész oldathoz x =
4 44

-
4 0

= O 44 
. 4·0 4·0 
tehát O ll rész vizet kell adnunk 

. A sűníségekkel számolva, viszont a . DL) 
kepkttel, ha abba, mivel úgyis csak közelítö szá
mí: á• ról lehet sz ó, a víz súrűsége helyett (15 C-on 
O 999) l-et helyettesítünk 

o. 005 5 
x = 1·050 x 0 045 47 25 = O 106-ot kapunk 

~~ eltérés olyan kicsi, hogy az gyakorlatilag· 
nem ptsztk sz~repet, mert ha l kg oldatot 110 g 
helyell 106 g VIZZel higitanánk, úgy súriísége az idé
zett táblázatból szátftítva, 1045 helyett l 0452 
lenne Ez a k)S k~lönbség azonban elhanyagolható 
már csak azert ts, mert az 1·045-ös alumínium· 
szulfáio:dat felhasználásával keszülő alumínium
acetáttart~rátoldat sűrűségénél a gyógyszerkönyv 
már a 3. tizede: b 2 n 5 egységnyi eltérést enged meg 
(s = 1 025~1030) 

Olyan esetekben azonban, ha a hígítandó és 
higított olda:ok sűrűsége közölt nagyobb az eltérés, 
vagy nagyobbmértékű a kontrakció, még a korlá
tolt" pontos>ágot kíván ó gyakorIali célt is csák 
úgy Ithet elérni, ha a fenti egyszerúsitett 

X m 
1 (/--:-/,) ke' l tt l · 't tt · · l = f (f,--l) P e e szamr o mennyrsegge ·. 

h!gítunk, a higított oldatnak megállapítjuk a sűrű
s"get, ezlel @ c\Írtékkekkisz-ámítjuk, hogy menrtyi~ 

~--------~--~~~s; ... ~.~.~~------~---~~YóGY __ SZ __ E_RÉ_s_z 

vel kell még pótlólag higitani, a sűrÍíséget meg·· - t 
ellener n ük slb.. ' m 

Igy pl. lia egy 119-e ssósavat (3 723%, Lunge · 
tábl. 15° C) kellene táblázat nélkül 1·05-ösre 
(10 17%) higítani, úgy a sűrűsegekkel számolva, a 

3723-1017 
helyes x 

1017 
· = 266 érték helyett 

1190-1050 o 140 
x = 1·190 x 0·050 00595 = 235'öt kapunk. 

A higított oldat sűrúsége kereken 1·0.55, %-os tar
talma 777 0% lesz A második higításn*l a már higí
tott oldat minden l súlyrészéhez hozzá kell adni még 

1055-1050 x = 
1
.
055 

x 
0

.
050 

= O 095 rész vizet. Csak 

ennek hozzáadásaután lesz az oldat sűrűsége kere" 
kem 1 ·050, tehát a kívánt cél ez esetben csak két 
menetben érhetjük eL 

Amint látjuk, eltekintve olyan esetektől, 
amikor csak egészen kis sűrűségkülönbságekről van 
szó, a sűrűségekkel való számítás alapján végzett 
hígítás után annak megállapítására, hogy a köze
Hlés kielegítő-e, ellenőriznünk kell a higított oldat 
sűrűségét és esetleg még egy higítást kell végeznünk 
Ez a körülmény még Westphal-mérleg, arcométer 
és logarléc használata esetén is hosszadalmassá és 
nehézkessé teszi ezt az amúgy is csak közelítő pon
tosságú eljárást úgy, hogy a sűrűségekkel való szá
molás csak akkor indokolható, ha megfelelő sűrű
ség-százalék-táblázatok nem állanak rendelkezésre. 
Ilyen esetekben is ki kell azonban hangsúlyozni azt, 
hogy az eljárás csak közelítő, nehogy úgy tűnjék fel 
mint az (l) és (2) alatt tdézett helyeken minde~ 
megjegyzés nélkül alkalmazott képletek esetében 
is, mintha egy általánosan használható eljárásról 
lenne szó.. · 

Il. 

Általánosan csak az anyagmennyiségek egyen
lőségél súlyszázalékokkal kifejező A) eljárás hasz
nálható, melynek alapegyenletét ·- éppúgy ter
mészetesen a többi három módszeret is -· attól 
függően, hogy me"Iyik mennyiség ismert és melyiket 
keressük, különféleképpen írhatjuk feL Összesen 
hat eset lehetséges : 

legyen a a töményoldat százaléktartalma 
b a higitalt oldat százaléktartalma 
c a higító oldat százaléktartalma 
m valamelyik oldat ismert súlya 
x egyik másik oldat keresett súlya 

úgy mivel két oldat súlyával a harmadiké is 
meg van határozva: 

A l.) ha m a tömény és x a hig !tó oldat súly a, úgy 

ma + xe= (m + x)b, 
a~b . a·-b 

ahonnan x = rn """íi=C. rlL x, = m --b-

x, : ha a higítást tiszta oldószerrel végezzük 
(c =O).. 

A2 ) lia m a IIigító f.s x atömeny oldat .súly a, úgy 

xa + me = (m + x)b, 
b~c 

ahonnan x = m ~
a~b 

b 
x,=m-a-b 

·•. . A3.) ha m a tömény és x a higltott oldat súlya, 
ugy -
ma+ (x-m)c ==xb, 

a~c 

ahonnan x -. m --. · b-c 

a 
x, = m -7i 

A 4. l ha ma higitó és x a higítolt oldat súlya, úgy 
(x~m)a +me =Xb, . 

ahonnan X=m ~ a a-b x, = m --ali 

• A5.) lia m a IIigítolt és x a tömény oldat súl)• a 
ugy . , 

xa + (m-x)c =mb, 
b-c 

ahonnan x = m -
a~c 

b x, =m
a 

A 6.) ha m a higított és x a higító oldat súly a, 
úgy 
(m~x)a +xe =mb, 

a-b 
ahonnan x = m -

a-c 

a.-b 
x, =m-a 

Ha a fenti képletekben m-et úgy választjuk 
meg, hogy az mindig a törtnek ·- amelynek szor
zója ~ nevezőjével legyen egyenlő, úgy x a szám
lálóval lesz egyenlővé Ha tehát pL 'At)-ben m 
helyébe (b -c)-t írunk, úgy x egyenlővé lesz (a·~b)
veL Ez esetben tehát a htgításhoz lemérendö meny
nyiségeket közvetleniil a %-számokból nyerhetjük 
egyszerű kivonási művelet útján. 

Igy pl. ha egy 96 %-os és egy 75 %-os oldatból 
80%-osat kívánunk készíteni, úgy Al.) szetini ha 
m =(b-c) =(80-75) =5, akkor x =(a-b) = 
=(96 --80) =76, azaz 5 rész tömény oldatot kell 
16 rész htgabbal elegyíteni 

Ez a számítási mód azonos azzal az ismert egy
szerű és szemiéitető mödszerrel, (5) melyet a követ
kező alakban szokás felírni : 

96 +5 

"·80/ 
/"" '-... 

7.5 -"'16 
21 

Különösen egyszerű eredményre jutunk, ---· 
tiszta oldószenel való hígítás esetén ~ ha 

a x, = m b-ben (A3) tesszükm-et egyenlővé b .. vel, 

mert akkor x a-val lesz egyenlő ami - mivel ez 
esetben m a tömény és x a higított oldat súlya -
azt jelenti, ha a töményoldat súlyát úgy vá
lasztjuk meg hogy az a hígított oldat százalék
szá~:áv_allegyen egyenlő, úgy ~ higított oldat súlya 
a to!11enyoldat szazalekszámaval lesz egyenlővé, 
vagyts 

ha egy a %-os oldatot b %-osra kívánunk hLgi
tani, úgy az a %-osból b súlyrészt kell a 

súlyrészre higítani .. 

Ez a legegyszerűbb hígítási szabály, mely a %-szá~ 
. makkal minden számítás nélkül közvetlen ül meg
adja egyúttal a lernérendő mennyiségek összetartozó 
éltékeit is Ha nem tiszta oldószerrel higítunk, a 
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szabály A3.) szerint csak annyiban módosul, hogy 
a higító oldal %-számát előbb úgy a-ból mint b-ből 
le kell vonni.. · ' 

Ennek a számítási módnak előnyei különösen 
logarléccel való számolásnál mutatkoznak meg. 
Elég a kérdéses %-számokat a fix és a mozgóskálán 
egymásra állítani és akkor csak a leolvasó szál 
eltolásával bármilyen súlymennyiségre .. vonatkozó 
összetartozó értékpárt szinte automatikusan köz
vetlenül leolvashatunk 

, _Ha pl; egy 37 S/0 -ossósavból kell 7· 3%-osat 
ke"rt~m, _ugy a szabaly kozvetlenul megadja, hogy 
7·3 sulyreszt kell 37·8 súlyrészre higítanL Logar
lécerr beállítva azonnal láthatjuk, hogy pL 1 kg 
higított sayhoz kell 193 g tömény,· 1·5 kg-hoz 
290 g, 4 kg-hoz 773 g stb., vaey p,edig hogy pL 300 g 
töménysavból lesz 1550 g, 500 g-ból 2590 g 100 
g--ból 517 g higított sav stb.. ' 

Ez az egyszerű szabály még azáltal is kitűnik 
hogy az a B) módszerre alkalmazva is érvényes: 
Azzal ugy ams, hogy meghatározott térfogatr a és 
nem a hígításhoz szükséges oldószer térfogatát 
meghatározva higítunk, a kontrakció befolyását 
elkerüljük és pontos eredményeket kapunk (6) 
Természetesen ez csak tiszta oldószenel való higí-

tás esetére áll, mert az x = m a--c (A3..) képlettel 
b·-C 

. l' A-Ck'lt ana o g x= v B-C ep e az oldószer mennyiségét 

már implicite tartalmazza, tehát a kontrakció be
folyása a számitásra ez esetben már nem küszöböl
hető kL 

Az ismertetett képletek változatlan formában . 
a~kalmasak olyan számításokra is, amikor valamely 
hrgabb oldatot kell tomeny oldattal meghatározott 
tart~lmúra fel_e~ő~ít_enünk, minden hígítás ugyanis 
egyuttal felerosrtes rs, ha azt nem a tömény-, hanem 
a higító oldat s~empontjából nézzük A lényeges 
~sak ~z, hogy nunt az eddigiekben is, ilyenkor is a 
Jelentr a legmagasabb, b a közbülső és c a legkisebb 
%-ot, továbbá, hogy a higított oldat helyett fel
erősített oldatot és a higító oldat helyett felerősí-
tendő oldatot kell érteni. · 

Igy pL ha 5 kg 22-es akkumulator sava! 
(248%, Lunge) kell 28-asra (32·4%) felerősíteni 
95 %-os savval, úgy A2 . .) sze fi nt 

b-c 
5 

(324~248) 7-6 · 
x = m a-b = (95·0-321) 5 62·6 = 0 6°7• 
tehát az 5 kg 22-es savhoz O 6 kg 95'1<-osat kell 
adni, hogy az 28-as legyen ° 

IlL 

Bár nem függ közvetlenül össze a fentiekkel 
mégsem lesz érdektelen, 'ha azt a számítási módot 
ismertetjük, melynek segítségével két különböző 
folyadékot úgy elegyíthetünk, hogy hatóanyagtar
talmuk a keverekben megfelelő. előírt arányban 
legyen .. (7) 

Legyen a az egyik folyadék %-os tartatma 
a, az egy tk/ folyadék hatóanyagtartalmdnak a keve. 
rékben megkivánt arányszáma 
x az egyik folyadék súlya 
b a másik folyadék %-os tartalma 
b,, a másik folyadék hatóanyagtartalmának a- keve
rekben megkivánt arányszáma 
(m-x) a másik folyadék súlya és 
m a keverék súlya, úgy a, b 

ax: (m-x)b = a, .. b, ahonnan X:::::;= m ~-;b~~-a, +b, a 
Készíten~ő pl. clOO g királyvíz HNO, · 3HCI =" 

63.: 109 5 aranyban 50%-os salétromsavból és 
25 %-os sósavból, úgy 

X= 100 63x25 
63 x 25+ 50 x 1095 = 223 

tehát 22 3 g salétromsavat es 77 7 g sósavat kell 
~legyí~eni Ha a salétromsav azonban pL 63%-os · 
es. a sos av 36 5 %-os lenne, úgy 25, ilL 75 g-ot kap
nank eredménvül 
.. Az előadottakat röviden abban foglalhatjuk 
ossze, hogy pontos hígítási számításokat a fellépő 
térfogatváltozások folytán csak a súlyszázalékokkal 
számoló A) módszerrel végezhetünk, valamint tiszta 
oldószerrel való higít ás eset én, egy speciálís esetben 
m~g a gfv%-okkal és térfogatokkal számoló B) 
modszerrel. A B) módszer a többi esetekben csak 
közelítő eredményeket act, ez a közelítés azonban 
álta~ában sokkal jobb, mint a sűrűségekkel számoló 
C) es D), ~1ódszerekn~l, mely utóbbiak esetleges 
alkalmazasanal a legtobb esetben nem kerülhető 
d a _sűrűség utólag9s ellenörzé e .. A sűrűségekkel 
es terfogatokkal szamalo módszerekn(] az előírt 
hőmérséklet betartására is ügyelnünk kell 

A gyakorló gyó:;yszerész a legtöbb esetben 
tiszta oldószerrel (vízzel) higít. E célra elég az 372.. 
oldalon lev~zetet~ szabály ismerete, amely lényegé
ben azt feJezr kr, hogy a hígítás előtt és után a 
koncentrác;ó és a mennyiség, szorzata egyenlő és 
amely SZ

0
ennt pL egy 38%-os sósavból úgy kéSZÍ·· 

tunk 10 ;<,-osat, hogy 10 gr-ot higítunk 38 g-r a 
vagy pl. egy 93 7% száraz anyagat tartalmazÓ 
nátriumbromidból ügy készítünk 20%-os olda tot, 
hogy 20 g-t oldunk 93 7 g-ra, stb .. 

Ha~ feladat nem ennyire egyszerű, az 3 73. olda
Ion kozolt Al-A6 képletek közül keressük ki a 
megfelelőt 

(l) Oyőry-StriJ~k~r .: Gyógyszerészgyakornaki tankönyv 
L 58-59. _o. 1914; evr f~kete taxa, VII táb1 1935. évi Egye
Sitett Gy?gys~erarszabas XIL tábL 145 o. Nagy Béla.: 
Gyakorlati gyogyszerészet I I. 1., 1935. 66. o. 

(2) Némedy I. és Seirneci V· A Gyógyszerész, 1949,-éi.ug 
31. 15. sz. 434. o. 

(3) pL Küster-Thiel: Rechentafcln 1929. III. o. Heer
mann: Farberei & Textilchemische u'ntersuchungm 1929 
427. O, ; ezekkel sztmbrn lásd: Kolzlrausch · L buch· d prakt 
Phys. 1914 .. 52. o. Ch,miker Kalend·.r 1928 lll. 105-105 o 

(4) Chemiker Kalcndcr 1928. IL (88) 2'73 o Larss~n 15° c - - ,,_ ' 
(5) Küster-Threl.: l.·c, 

.. )5) pt ha 1/10 n oldatot készitünk 11 oldatból úgy,chogy 
tomeny (n) oldatot leprpettázzuk és a megfelelo" tétfog"'ra 
feltöltjük · ~-

(7) Heermann P : idézett ma 428 o. 

J 
' 

41' ~ 

' 
f 

1 
l 
~ 

r 

A GYÓGYSZERÉSZ 
--------- --'-'~----. - _;___~--

A baktériumok táplálkozása 
és a táplálkozással kapcsolatos bomlási folyamatok 
Közlemény a Budapesti Tudomdnyegyetem Közegészségtani Intézetéből 
Igazgató Da/lis Ldszló dr. · 

Minden élőlény táplálékot igényel, így a bak· 
tériurnak is, de ezeknek ttplílkozási módja a 
magasabbreodú szervezetekkel szemben igen nagy 
eltérést mutat A magasabbrendű szervezetek 
egyes fajtái között csak a táplálék különbözősége 
tekintetében találunk kisebb eltéréseket, az anyag
csere folyamataik azonban azonos elvek szerint tör
ténnek A baktériumfaj táplálkozása rendkívül vál
tozatosságot mutat a tápanyag minőségére, meny .. 
nyiségére, sőt felhasználási módjára nézve is .. Közös 
jellemvonásuk a táplálkozásban csak az, hogy a 
baktéríumok diffúzió útján veszik fel a folyékony, 
vagy gáznemű tápanyagokat, és hogy az életműkö
désükhöz szükséges energiát kizárólag a vegyi 
folyamatokban termelődött és felszabadult energia 
szolgáltatja. Napfény energiára nincs is szükségük, 
néhány kivételtől eltekintve, mínt pl. a purpur- és 
klorofill-baktériumok, amelyeknek megvan az a 
képességük, hogy a napfény kinetikus energiáját 
felhasználják anyagcseréjük lebonyolításához. 

A baktérium táplálékai között elsősorban azok
nak a:z e·lemeknek és vegyületeknek kell jelen len
niök, amelyek a baktériumtestet felépítik Igy 
általában 10 elemre yan szükségük és ezek : a szén, 
hidrogén, oxigén, nitrogén, kalcium, kalium, mag
nézium, kén, foszfor és vas .. Az ezekből alakuló táp
lálék 3 nagy csoportba osztható: organikus anya
gokra, anorganikus sókra és vízre. Az organikus 
vegyületek ismét 4 csoportba oszthatók: szénhid· 
ratok, zsírok, fehérjék és vitaminok Az első kettő 
a szénnek, hidrogénnek és oxigénnek összetételéből 
áll, a fehérjék ezenkívül nitrogén, kén és más egyéb 
elemeket ís tartalmaznak, a vitaminok pedig faj
tájuk szeríni más-más elemekből tevődnek össze .. 
Ha ezeket az anyagokat röviden áttekintjük, kb. 
megismerjük a baktériumok tápanyagszükségle
tét is .. 

A baktériumsejt vegyi összetételét régebben 
azon az alapon határozták meg, hogy bizonyos fes
tékekkel a baktériumokban lévő különböző vegyü
letek jellemzőerr festődnek. Ma már pontosabb 
eredményt ad a vegyi elemzés Ehhez azonban nagy
tömegű baktériumra van szükség .. Ezektenyésztése 
olyan táptalajon történik, amelynek minden alkat
része pontosan ismert. Ezek a vizsgálatok bizonyí· 
tották be azt, hogy a baktériumsejt vegyi össze
tétele egyáltalában nem olyan állandó, mint a 
magambbrendű szervezeteké, ezt erősen befolyá
solja a környezet, amelyben növekedtek, ennek a 
hőmérséklete és a tenyészet kora is .. E vizsgálatok 
szerint a baktériumsejt nagy vonásokban a követ
kező kémiai alkatrészeket tartalmazza : 

A baktériumok vegetatív alakjainak víztar
talma általában 7(}-dO%, a száramnyagtartalma 

Ir ta: Gregács Margit th. 

20-25%. A spórák 40-50% vizet tartalmaznak 
szárazanyagtartalmuk ennek megfelelően 50--60% 

Ásványi alkatrészt a baktériumokban 2-30 
százalékig találunk, az előbb felsoroltakon kívül 
.Jehet még bennük nátrium, szilicium és klór is. 

A baktériumok fehérjetartalma 40-70% kö .. 
zött változik és ez albuminból, globulinböl, de fő
képpen nukleoproteínből álL A baktériumsejtek 
saját specifikus fehérjéjüket a magasabbrendű szer
vezetekhez hasonlóan maguk építik fel egyszerű 
nitrogénvegyület ekből, aminosavakból. A 27 amino~ 
sav variációjának megfelelőerr a baktériumok fehér
jéje rendkívül nagy változatosságot mutat. A bak
tériumok szénhidráttartalma 12-63% A speci
fikus fehérjéhez hasonlóan, a baktéríum poliszaha-
ridáját is maga építi fel egyéb egyszerű, vagy 
összetett szénhidrátból, alkoholból, illetőleg organi-

.. kus savakból A baktériumokban ezenkívül van· 
nak még lipoidok is, 6-41 %-ig Lipoid alatt mind· 
azokat az anyagokat értjük, amelyek zsíroldó
szerekben oldódnak. Legnagyobb lipoidtartalma 
van a gümőbaktérium viaszos burkának 

Régi felfogás szerínt a baktériumtest felépí
téséhez szükséges anyagok biztosítása elegendő 
arta, hogy a baktériumok optimálisan tenyéssze
nek Ma már tisztázódott, hogy ezeken a sejtfel
építő alapanyagokon kívül - a magasabbrendú 
szervezetekhez hasonlóan ·- a baktériumoknak is 
szükségük van bizonyos vitamínszerű anyagokra is, 
mert ezek hiányában életműködésükben zavar áll 
be.. Ezeket az anyagokat nevezzük növekedési 
tényezőknek, vagy bios-nak A baktériumok szám os 
növekedési tényezőjét ismerjük, amelyek közül a 
legfontosabb a humin, inozitol, !iamin, nikotinsav, 
nikotinsav-amid, adenin, béta-alanin, p-amino
benzoesáv, aneurin, biotin, glutamin, haematin, 
pantotensav, pimelsav, riboflavin, uracil, folsav 
stb. Ezeknek különleges jelentőséget tulajdoníta
nak. A baktériumok egyes anyagcsere folyamatai
ban ezek mint katalizátorok szerepelhetnek, in· 
aktiválhatják a toxikus anyagcsere termékeket és 
ezzel a baktériumok fejlődését.elősegítik. Megvál
toztathatják a táptalaj fizikális tulajdonságait, 
amely szintén a baktériumok fokozott é]etműkö
déséhez vezet A Iegvalószínúbb, hogy a járulékos 
tápanyagok (a biosok) a baktériumok enzim· 
rendszerének felépítésében vesznek részt. Igy pl. 
a thiamin résztvesz a co-carboxylase-enzim terme
lésében, ami viszont a cukor teljes oxidációjához 
szükséges. A co-zymaze képzéséhez nikotinsavai 
igényel, ami a glikoze alkoholos erjedését hozza 
létre. 

( Foly(atful!) 



A GYOGYSZERESZ 

Depridol Richter 
A Gyógyszeripari Központ Orvostudomdnyi Osztdlydnak köz/eménye 

A DüLAMID RICHTER, mely védjegy
technikai okokból a jövőben DEPRIDOL RICHTER 
néven kerül forgalomba, kábítószerrendelkezés alá 
esik 

A kisérleti időszakban DüLAMID néven és 
a jövőben DEPRIDOL néven forgalomba kerülő 
fájdalomcsillapítószer hatóanyagát a háború alatt 
fedezték fel 

A szer farmakológiailag igen megbizható; 
a morphiumnál sok tekintetben előnyösebb fájdalom
csillapltának és görcsoldónak bizonyult. 

A Depridol R chter vegyileg: 4,4 dipheilyl-6-
dimethylamino-heptanon-3-hydrochlorid .. 
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Kémiaila-g a I?orphiumnak nem rokonvegyülete, 
de számos tulaJdonságuk egyező; a fájdalom
csillapító hatásában a Depridol nem maiad a 
morphium mögött A fájdalom iránti érzékenységet 
jelentős mértékben csökkenti 5 mg D.pridol 
szubkután adagolva a fájdalomérzés küszöbértékét 
10 mg morphiummal egyenlő mértékben emeli, 
ami praktikusan azt jdenti, hogy 5 mg Depridol 
10 mg morphium sulfat fájdalomcsillapító hatásá
val egyenló értékű. 

A biológiai kisérletek adatai szerint fehér
egerek letális adagja 50 mgjkg per itoneális befecs-· 
kendezés esetén. 

Fehér patkányok fajdalomérző reakcióját 5 
mgfkg adaggal 3 óráig, 7Yz mg/kg adagban 4Yz 
óráig függeszti feL (Richter-gyár biológiai laborató
riumának adata'.) Megállapítást nyert, hogy 5 mgjkg 
Depridol állatkísérletekben tartósabb és erősebb 
fájdalomcsillapító hatást fejt ki, mint 10 mg 
morphium su_lfat. Patkányban az egyszeri nagy 
adag a morphmmnál tox:kusabbnak látszik, viszont 
tartós adagolás során mindkét anyag egyforma 
mértékben okoz szubakut mérgezést Mérgezett 
állatok kórbonctani vizsgálata elsősorban tüdő
gyulladást állapít meg. Ezen megbetegedés kelet
kezésében valószínűleg mindkét gyógyszernél a 
légzőközpontot bénító hatás működik közre.. A 
morph'ummal és Depridollal kutyákon végzett 
szubakut mérgezési kísérletek a fentiekkel azonos 
eredményeket adtak és a két . szer megköze, 
lítőleg _azonos toxi ci tását bizonyították, A véne 
való. hatásuk vizsgálatában úgy a morphium,_ mint 
a Dcpridol egyformán kis mértékben csökkentette 
a vörös vérsejtek számát és annak haemoglobin
tartalmát. A Deptidolnak ez a hatása valamivel 

kifejezettebb _A tartós adagolás során kisérleti 
· állatok morphium-·tűrőképessége növekedett, viszont 
a Oeprictollal szemben az érzékenység változatlan 
maradt Az érzékenységnek ez az állandósága 
a Depridol esetében különösképpen a fájdalom
csillapító hatásban mutatkozik meg .. Hőcsökkentő, 
vérnyomássüllyesztő, vércukor-koncentrációt be
folyásoló hatásában viszont bizonyos m2rtékű 
érzékenységcsökkenés mutatható ki 

A készítménynek emberen való alkalmazása 
kapcsán már a gyár ban végzett kísérletek sor á q 
megmutatkozott, hogy fájdalomcfillapító hatása 
különösen kifejezett 2 Yz mg Depridol alkal
mazásával más készítményekkel nehezen befolyá-
solható görcsös fejfájások, fogfájás, roncsolással 
kapcsolatos fájdalmak pro111pt megszüntethetők 

A klinikai kipróbálás során az az eredmény 
adódott, hogy olyan fájdalmakban, amelyek csakis 
morphiummal csillapilhatók, 5 mg Depridolnak 
teljesen. kielégitő fájdalomszüntető hatása van.. 
Inoperabilis rákok vagy methastasisok eselén 
a tűrhetetlen fájdalmak leküzdésére hónapokon 
át változatlan eredményekkel használták naponta 
2-3-szor 5 mg-os adagokban.. Epe- és vesegör
csökben, vagy súlyos operációt követő fájdalmak
ban magasabb dózisokra van szükség, de 10-15 
mg-os adagok itt is mindenkor ki elégítő eredményre 
vezetnek A hatás általában 15-20 perc mulva 
éri el tetőfokát és az ópiumszármazékoknál lénye
gesen hosszantartóbb (6--7 óra), úgyannyira, hogy 
operációt követő heves fájdalmak ellen napi 1-2 
injekció kielégítőnek bizonyult 

Kellemetlen melléktüneteket a szer adagolása 
kapcsán alig észleltek. 10-15 mg egyszeri alkal
mazása kapcsán I 0--20 perc mulva a beteg foko
zatosan bekövetkező fáradtságérzetről számol be, 
az eszmetársítás meglassuL Látási zavarok nem 
jelentkeznek. A legtöbb esetben megfigyelhető 
a pupillák enyhe szűkülése, de mindezideig nem 
sikerült eldönteni, hogy ez a jelenség a morphium
mal azonos módon oculomotorius központi izgalom 
útján váltódik-e ki · 

A betegek a Oeprictolt jól túrik. Tartós alkal
mazása esetén egyszer sem volt megfigyelhe\15, 
hogy a készítmény pszichikus izgalmi állapotot 
vagy deliriumot okozott volna, mint ahogy az 
ópiumszármazékok tartós adagolása során gyakran 
észlelhető. Elvétve a betegek múló gyengeségről, 
tompult gondolkozási készségről panaszkodnak 
és itt-ott hányinger is fellépett, de lényegesen 
ritkábban, mint ahogy ez morphiumadagolás 
kapcsán észlelhető. 

A Deptidol a légzőközpontot erősen bódítja. 
Krogh-féle spirometerrel végzett pontos vizsgá
latok, melyekben 3--5---10-15 mg Depridolnak 
a légzési frekvenciára, a légzés volumenjére és perc
volumenjére gyakorolt hatását vizsgálták Yz, !, 
2, 4, 6 órás időközökben, a következő eredményeket 
ad.ták :- ,,_. · · · 

3 mg alkalmazása eselén a légzés frekvenciája 
normális légzési volumen mellett meggyorsul, ami 
által a percvolumen is tetemesen megnövekedett. 
5 mg viszont csökkentette a légzés frekvenciáját 
és növelte a légzés mélységét, úgy hogy az értékek 
kiegyenlítődése folytán a percvolumen csak jelen
téktelenül csökkent 10 mg további légzési frekven
cia csökkenéséhez vezetett, a légzés-volumen emel
kedése mellett A percvolumen itt már láthatóan 
esett, legkifejezettebben az első órában., (15%-os 
csökkenés.) Utána a beteg állapota fokozatosan 
javult és a 6. órában elérte a normálist.. 

Fenti adatokból adódik, hogy 3 mg Depridol 
·még serkentőleg hat a légzési közpon tr a, 5 mg 
hatása figyelmen kív~l hagyható és csak 10 mg 
alkalmazása esetén mutatható ki a légzés depresz
sziója, de 6 órán belül ez is elmúlik. 

Összehasonlító vizsgálatok, amelyeket mar
phiummal és Depridollal végeztek, azt eredményez
ték, hogy mindkét anyag csökkenti a széndioxiddal 
izgatott légzési központ reakció-képességét, de a 
morphiumnak ez a légzést gátló hatása sokkal 
kifejezettebb. A szívműködést, a vérnyomást, 
a hőmérsékletet a Depridol csak alig befolyásolja 

. Klinikai alkalmazásban a D pridol elsősorban 
egyéb obligát fájdalomcsillapító anyagokkal nem 
befolyásolható fájdalmak megszüntetésére alkal
mas. Tekintettel azonban arra, hogy morphium
szerűen ható és közömbösnek nem tekinthető 
anyag, mellyel ·- noha csökkentettebb mértékben, 
mint a morphiumnál - megszokás kifejlődése 
lehetséges, szükségessé vált, hogy kábítószernek 
nyilvánítsák és a morphiummal egyforma megíté
lésben részesftsék 

A GYOGYSZERJ!Sz 

Atropinnal kombinálva nagy mértékben csök·· 
kenti a nyálképződés!, ezért előszeretettel adják 
ebben a kombinációban műtéti előkészítésben a 
zavaró nyálképződés megakadályozására. 

. 10 mg-os adagot szívesen adnak helyi érzés-· 
telenítéssel végzett műtétek előkészítésére, továbbá 
Evipannal végzett narkózisokban a hatás fokozá
sár a. Ez utóbbi alkalmazásában a Depridol nagy
arányú Evipan--megtakarítást tesz lehetövé, és a 
narkózis idejét elnyujtja. Az Evipan-narkózissal 
kapcsolatosan ismeretes izgalmi tünetek, mint pl. 
a jól ismert remegés, a Depridol előzetes alkalmazá
sával teljesen kiküszöbölhetők.. 

A Depridolt <Jlkalmazták három esetben teta
nusz-fertőzés esetén is napi 3 x 5 mg-os adagban .. 
A tetanuszos görcsrohamokat kiváltó külső inge-· 
reket központi bódLó hatása révén a Séer nagy
mértékben tompítja és így biztosHja a beteg 
viszonylagos nyugalmát és jelentősen akadályozza 
a görcsök kifejlődését 

Szülészetben is eredményesen alkalmazták és 
segítségével sikerült a szülést fájdalommentessé és 
gyorsabbá tenni. 

Mindezen előnyös tulajdonságai ellenére a 
Depridol hosszantaná alkalmazásában óvatosan 
kell eljárni Noha az általános tapasztalat az, 
hogy heteken, hón2pokon keresztül való adagolás 
után is megmarad az érzékenység, mégis fennáll 
a készítmény megszokásának, és így használata 
kapcsán narkománia kifejlődésének a lehetősége. 

Az itt ismertetett új fájdalomcsillapítóval 
kapcsolatosan munkatársaink emlékezetébe idéz
zük, hogy-- noha kémiailag kölönböző- de azonos 
tulajdonságú anyag, HEXALGON CHINOIN né
ven már régebben forgalomban van 

A ricinusmag mérgező anyagai 
Írta: Sulyok Győző dr. 

min is, ami a magvakban 2--3%-ban van jelen. 
Ezenkívül még található a magvakban egy ricinin 
( = ricidin) nev ű, vizben oldódó vegyület is, ami 
szintén mérgező hatású .. A ricinin, ricininsavra és 
metilalkc h)Jra hasi~ h 1tó. Ezeken kívül van még a 
magvakban 2% saccharoze, nyálka, gumianyag, 
lecith'n, keserűanyag, szerves savak, valamint 
foszforszármazékok, különféle enzimek, stb .. 

Előző cikkernben beszámoltam a ricinusmag 
o1ajtartalmáról, s így ugyhiszem nem lesz hiába
való, ha annak toxalbuminjával végzett kisérle-
teimet is köz1öm 

A ricinusmag a zsíros olajon kívül nagymennyi
ségű toxikus fehér jét is tartalmaz, ami emberre 
és állatra egyaránt erősen mérgező h1tású .. Az egyéni 
érzékenységtől függően két-három szem megevése 
felnőttre már halálos lehet Sőt a ricinusolajat elő
állító üzemekben a ricinusmag-pogácsával való fog
lalkozás és munka közben az érzékenyebb termé
szetűek nem egyszer rosszul ]ettek. Az ol; j préselé
séből visszamaradó fehérjedús magpogácsa közvet
Ienül állati takarmányozásta csak megfelelő módon 
való méregtelenítés után használható. jáki Miklós 
dolgozott ki egy eljárást, amikor vízgőzzel főzve és 
vákuumban beszárítva tették a magpogácsát állatr a 
ártalmatlanná · 

A ricinusmág az irodalom szerint kb. 20% 
fchlrjét tartalmaz, ami főleg globulin, albumin, 
nucleoa bumin és glukoproteinből áll. Albumin 
maga a vérre koaguláló hatású, ricin nevű fitalbu-

Egy berlini gyár eljárása alapján gyÖjlgén ecet
savas oldatban a zsírbontó enzim segítségével a sza
baddá vált glicerin csaknem teljes egészében ki
nyerhető, ühít glicerin előállítására is felhasznál
ható .. A magvak mérgező sajátsága ellen.ér~ a szap
pan-, illetve a gliceringyártásban ezen enzimek fel
használhatók, anélkül, hogy a magban lévő méreg 
káros hatást fejtene ki. 

A ricinin egy vízben oldódó pyridon alkaloida, 
mégp:dig l metl- 3 cian-4 me, h ni- 2 p ir idon, me ly
nek összevont képlete: CH,02 N2 • Ez a magvakban 
O.l-0.2%-nyi mennyiségben fordul elő. Ugyanúgy 
megtalálható ez nemcsak a magvakban, de a csira
növényekben i.s A ricinin vízben és alkoholban oldó-
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dik Igy pl. alkoholos kivonatából csersavval és 
ólomacetáttal az ott levő idegen anyagokat ki• 
csapva, s az alkoholt ledesztillálva, 12--24 óta 
mulva a ricin.in sárgaszínű kristályokban kivá!Jk, 
amit többször átkristályosítva, színtelen kristályo
kat ke punk. Winterstein szerint a vegyület tapaszta
lati képlete: C 2 H13N30 3, míg Thoms C8 H,02N-2nek 
adja meg. Hideg vízben kevésbbé, forró vízben 
jobban oldódik, úgyszintén meleg alkoholban 
és adja a murexid reakció!. Giacosa szerint 
éppen olyan mérgező, mint a húgysav. Oiacosa azt 
tartja róla, hogy ez voltaképpen egy másik kompli
káltabb vegyület maradéka.. Külön feltételez egy 
ricinonnak nevezett vegyületet is, ami szerinte 
jelentéktelen, tehát nem tekinti a ricinont a ricin 
szinonimájának 

A ricinusmag mérgező sajátságát főleg a ricin 
nevú fitalbumin okozza, amit kisózással, merő 
mechanikai úton már többen előállítottak. Hatás
tani szerrpontból ez egy agglutinin, ami a vörös·· 
vérsejteket fiziológiás konyhasóoldatból u~yanúgy 
kicsapja, mint a csersav. jakoby konyhasos oldat
ból tripszinnel választotta le.. Szerinte a vérben 
(mérgezés esetén) háromféleképpen van jelen, ú. m : 
tiszta méreg, toxintoxid és agglutinintoxoid. 

A rícin a magpogácsából fiziológiás vagy hiper
tóniás konyhasóoldattal oldható ki, mint kollord
oldat, amiből magnéziumszulfát-, mag~éziumka_r
bonát-oldattal vagy ecetsavval csaphato kr, maJd 
dializátorban különválasztható; Végül lepárolt víz ... 
zel kimossuk és kiszárítva hűvös helyen tartjuk. 
A száraz ricin sárgásfehér, csaknem szagtalan por, 
ami konyhasóoldatban könny en feloldódik és lehétje
reakciót ad. Az így nyert r ,cin mérgező hatását 
verebeken magam is kipróbáltam. Először ricinport 
kevertem össze kukoricad.arával, de a verebek 
eleinte nem akartak enni belőle, majd másnapra 

.. óvatosan kiették a nagyobb kukoricadara szemeket. 
Nem is lett semmi bajuk sem. Ezután összegyúrva 
ricines kukoricadara-granulátumot készítettem 
Ebből a verebek csak három napi koplalás után 
csípegettek. Csakhamar jelentkezett termész~tesen 
a ricinhatás Rázkódtak, tolluk felborzolodott, 
görcsök és diarrhoe közepette pár óra mulva 
kimúltak Más alkalommal összevágott ricinus
magvak kiszórásával kísérleteztem, de ez nem járt 
eredménnyel, mert se veréb, se más állat nem nyúlt 
hnzá. 

Egyébként a melegvérú állatok a ri cinnel szem
ben immunizálhatók, amihez egészen minimális 
adagok elegendők Igy pL jáki Miklós állatok ta
karmányozására alkalmas ricircuspogácsa készítése 
kö; ben maga is észlelte, hogy a méregtel~nítés b~· 
fejezésének ellenőrzésére felhasznált feher palka· 
nyak rövidesen (kb. 3 nap alatt) immunisak lelte~. 

A ricin-mérgezés megakadályozásara antisze
rum is készíthető .. 

Bár aricin a vérre hat agglrrtinálótag; újabban 
a Növényegészségügyi Intézetben Barcsay dr. kar·: 
társnővel növényi telveken végeztem labor ator.rur_m 
mérgezési kísérleteket és észleltük, hogy ha ol rs, 
de csak igen lassan. Századunk első felében az rro
dalom szerint készítettek is belőle egy réztartalmú 
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penhetezőszert, de ez nem tudott a használatba 
átmenni. 

Az itt ismertetett előkísérleteimet folytatva, 
remélem, hogy rövidesen komolyabb eredmények
ről is beszámolhatok 

A Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
m u n ka ver"en yfelhívása 

a "Gyógyíts jobban" n:ozgalom keretében, 
az 1950/51. tanév L felére 

Az orvostudománykari intézetek a >Gyógyíts 
jobban<< mozgalom keretében munkaversenyben 
állnak egymássaL Azok az intézetek, melyek 
helyzetüknél fogva résztvesznek ebben a mózga .. 
!omban, az orvosképzéssel foglalkozó intézetekkel 
állnak munkaversenyben és nem azokkal, amelyek 
közös feladata: jobb és képzettebb gyógyszerészek 
nevelése a szacialista társadalom számára. 

E hiányosság kiküszöbölése, valamint a 
gyógyszerészhallgatók oktatásával foglalkozók kö
zött a jobb és en<!ményesebb tanítás elérése 
érdekében munkaversenyre hívjuk fel a budapesti 
és szegedi Tudományegyetemnek azon dolgozói!, 
akik a gyógyszerészhallgatók kiképzésével foglal
koznak. 

V állaljuk .: 
I Oktatási vonalon 

L A hallgatók laboratóriumi eredményét az 
előző évi, hasonló típusú gyakorlatokon elért l. 95 
átlagról 2.10-re emeljük fel 

2 .. Az intézetben folyamatban lévő átalakítá
sok ellenére, holyes munkamegszervezéssel a la~o
ratóriumi gyakorlatok ütemtervét pontosan telJe .. 
siteni fogjuk 

3. Három IV éves gyógyszerészhallgatóval 
rendszeresen. foglalkozunk és megtanítjuk az 
- addig nem tanult ·- analitikai-kémiai labora .. 
tóriumi alapmunkamódszerekre. 

I!. Ismeretterjesztés 
A h1llgatóság nem ismeri a Szavjet Gyógyszer

könyvet Ezért vállaljuk, hJgy a s.zovjet Gyógy
szerkönyv kémiai részét magunk kozott !elosztva, 
a félév folyamán a kari D ISZ-szel együttműködve, 
előadások· keretében megismertetjük 

I I I Anyagtakarékosság 
Vállal juk, hJgy a gyakorlatokon elhasználandó 

anyag mennyiségét, a színvonal megtartása mellett 
a tavalyi anyagfogyasztá;hoz viszonyítva l %-kal 
csökkentjük 

A versenyt szeptember !5-én kezdjük és első 
szakasza az első félév tartama 

A verseny eredményének kiértékelésére a 
Tanulmányi Osztályokat kérjük fel · 

Budapest, !950 sz<ptember 5 
A budapesti Tudományegyetem 

Gyógyszerészi Kémiai Intézetének 
dolgozói 

Végh Antal dr., Kovács László dr, Élő György dr" 
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Egyetemi hallgatóin~ 
a gyógyszertári leltározásbau 

A szept 30-án megtartott általános leltározás
nál a Gyógyszertárak N .. V. rövid pár hónap alatt 
már másodszor adta tanújelét segítőkészségének 
a gyógyszerés,h1llgató ifjúság felé A IL évf 
részben, a ll L és IV évfolyam teljes egészében 
résztvett ezen a Ieltározáson, rendes napidíj. és úti
költség-megtérítése mellett. 

T'alán nem szükséges bővebben kifejtenem, 
hogy milyen jelentős esemény volt ez számunkra 
Alkalmunk nyílt anyagismeretünket bővíteni, hi
szen még az eldugott, kis falusi törpegyógyszer .. 
tárak is rengeteg olyan drogo!, kemikáliát és egyéb 
anyagat ismertettek meg velünk, melyekről eddig 
csak könyvben olvastunk, vagyelőadásokon hal
lottunk. Megismerkedtünk ezenkívül a vidéki re
cept anyaggal, s a különböző helyen járt csoportok 
beszámolóiból sok értékes tapasztalatot nyertünk 

Nem utolsósorban pedig jelentős anyagi segít
ség is volt ez.. Valamennyien jegyeztünk már 
Békekölcsön!, de mikor megtudtuk, hogy részt
veszünk a leltározásban, sokan még pótlólag is 
jegyeztek 50-!00 Ft-ot 

Nagyon lelkes hangulatban indultunk útunkra. 
És itt mégegyszer meg kell köszönnünk a szíves 
fogadtatást a vidéki központok részérőL Előre gon
doskodtak mindenről, a Jegteljesebb szervezettség-
geL · 

Mikor sok találgatás után pontosan megtudtuk 
feladatunkat, igen elkomolyodtun.k Ráeszméltünk 
a felelősség súlyára, de egyben örültünk is, hogy az 
N. V megfelelőeknek tart bennünket erre a komoly 
feladatra .. És megfogadtuk, hogy legjobb erőnkkel, 
tudásunkkal, pontos és rendes munkánkkal szal
gálunk rá erre a bizalomr a. 

Elgondoltuk, vajjon a multban mikor vették 
igénybe az egyetemi hallgatók segítségét. És meg 
fitették volna-e így a munkánkat, gondoskodtak 
volna-e így rólunk! A válasz : nem, nem és nem J 
Tudjuk, hogy ezt is a felszabadító Szovjetúnió és a 
Magyar Dolgozók Pártja hatalmas küzdelmének 
eredményeként érhettük el. Hogy egyetemre jár· 
halunk, hogy menzát, diákszálló!, ösztöndíjat, ez .. 
előtt soha nem hallott összegben kapunk, és hogy 
azonnal elhelyeznek bennünket 

Mindezt szem előtt tartva fogtunk munkához. 
Az okleveles kartársak készséggel vezettek be a Iel
tározásba .. Az edényzet tárája megvolt, úgyhogy a 
kitűzött határidőre el tudtunk készülni munkánk
kaL Ahol ped·g, nagyobb gyógyszertá~ban, nehe
zebben ment a munka, oda az állandóan cirkáló 
körzeti ellenőrök azonnal segítséget vittek azok 
közül, akik már befejezték a leltározás!. 

A leltárkönyvek jóknak b'zonyultak, egy két 
apfó h:bától eltekintve, például a magisztrális 
szereknél csak Chinidinum szerepel, Cllininum a 
Chininum tannic.. ins'p. sec. Rozsnyai-n kívül 
semmi, kimar adtak a tápszerek ; es néhány olyan 
apró h ba van még, melyek kiküszöbölése után a 
leltárkönyvek nagyon megfelelőek lesznek 

A GYÓGYSZERESZ 

Különösen nekünk, IV. éves hallgatóknak volt 
igen hasznos ez a munka, mivel Üzemvitel c. tan
tárgyunkhoz a gyakorlatból szere2hettünk ismere
teket, és a Játott jó módszereket pár hónap mulva, 
a d;ploma elnyerése után, munkahelyeinken értéke-· 
sithetjük Láthattuk azt is, hogy mennyir:e meg .. 
becsülik a jó szakembert, milyen értéke van a 
tudásnak, és ezért elhatároztuk taggyúlésünkön, 
hogy további fokozott jó tanulással és a tanfegye·· 
lern megszilárdításával, az ideológiai oktatáson való 
még aktívabb részvétellel igyekszünk a szocia
lizmust építő jó szakemberré válni, hogy erősítsük 
az imperialista háborús gyujtagaták ellen küzdő 
béketábort Káplár László 

IV .. é .. gyh. 

Gyógyszertári 
technikusképző tanfolyam 

A már kétéve megismétlődő laboránsképző 
tanfolyam az idén ilyen néven folytatja működését 
és a gyógyszertári középkáderek nevelését. Meg 
kell mondanunk, hogy azok, akik az eddigi két tan
folyamot má.r elvégezték, kitűnő és erediilényes 
munkát végeznek a gyógyszertárakban Ez a ki
tűnő minőségi munka elsősorban annak a hatalmas 
feladatnak az elvégzésében mutatkozott meg, 
amely a gyógyszertárak általános államosításával 
kapcsolatos. De ugyanúgy kivették részüket tech
n.ikáink és laboránsaink a szeptember végén meg
indult óriási arányú leltározási munkából is .. Min-· 
den vonalon bebJzonyosodott, hogy a tanfolyam 
valóban jó eredménnyel záródott és komolyan 
emelte a gyógyszertári dolgozók munkateljesítmé
nyét és minőségi munkáját. Az idei tanfolyamr a, 
amelynek pontos megindulási napját Jegközelebb 
közöljük, minden olyan gyógyszertári dolgozó je
Jentkezhetik, akinek Jegalább egyévi gyógyszertári 
gyakorlata van, a 17 .. életévét már betöltötte, de 
még nem mult el 40 éves. A jelentkezők felvételi 
vizsgát tesznek arról, hogy alkalmasak-e a tan
folyam elvégzésére. A felvételt írásban kell kérni, 
de úgy a kérvény, mint a működési bizonyítvány 
bélyegmentes .. Csatolják !{)vábbá az erkölcsi bizo
nyítványt, a hivatalos orvosi bizonyítványt és az 
életrajzot. A kérvényeket Nagybudapest ts Pest
megye területén. a Népjóléti Minisztérium szak·· 
oktatási osztályához (Akadémia-utca 3 .. sz.) küld
jék be .. A vidékiek kérvényeiket az illetékes megyei 
Orvos Egészségügyi Szakszervezeti T'itkársághoz 
nyujtsák be.. Felvételi vizsgák nemcsak Pesten 
lesznek, hanem nagyobb vidéki központokban is. 
A kérvények beadásának határideje október 22-ike. 

Közöljük, hogy a most folyó tanfolyam vidéki 
hallgatóinak vizsgái Budapesten november 8-án és 
9-én·, Debrecenben" és Pécsett november 70-én, 
Szegeden és Miskolcon pedig november 7 3-án zaj
lanak le Kérjük, hogy a szegedi, miskolci, debre
ceni és pécsi hallgatók kivételével, a jelenlegi tan·· 
folyam minden részvevóje írásban jelentse be az 
Orvos Egészségügyi Szakszervezet Gyógyszerész 
Titkárságánál, hogy rnelyik városban óhajt vizs
gáznL 
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L i bm a n K A. .: A szulfatiazol ezüstsójából 
nyert nagydiszperzitású készltmény. (Medicinszkája 
promislyenoszt Sz .. Sz. Sz .. R !949 5. 43. o . .) 

Irodalmi adatok szerint a szulfaliazol kolloidális 
ezüstsóját az urolágiában és a fül-orr-gégészetben 
eredm(nyesen használják. A készítmény sem a szem 
és orr, sem pedig a húgyutak nyálkahártyáit nem 
izgatja. A Szovjetúnióban végzett klinikai vizsgá
latok alapján a készítmény vérhas és grippe ellen 
is hatásosnak bizonyult. 

Mivel a szulfatiazol kolloidális ezüstsójának 
előállításáról az irodalomban kevés adat található, 
ezek pedig eléggé bonyolultak, a szerző olyan elő
állítási eljárást dolgozott ki, amely könnyűszerrel 
megvalósítható 

A szulfatiazol kolloidáJisan diszpergáll ezüst
sója kétféle módon is előállítható: kondenzációval 
és diszpergálással. Mivel a k(szitmény sem vízben, 
sem a legtöbb szerves oldószerben nem oldódik, az 
első módszer nehézkes, mert csak különleges oldó
szerben végezhető A szerző által kidolgozott eljá
rás rezgéseket előidéző generátor segítségével hang
rezgésekkel történik. 

A vegyület előállítása a szulfatiazol nátrium
sájának és ezüstnitrát-oldatnak egymásrahatásával 
történik a·ymódon, hogy a szulfatiazolnátrium 
oldatát védő- kolloid gyanánt alkalmazott pektin 
jelenlétében hanghullámokkal . rezgésbe hozzák, 
majd apránként ezüstnitrát-oldatot csurgatnak 
hozzá A kivált pasztaszerű csapadékot Büchner
tölcséren vákuum segitségével leszürik, majd a 
keletkezett nátriumnitráttól vízzel kimossák. Az 
ezüstsót vízzel elkeverik, úgyhogy az elegy 15%-ot 
tartalmazzon. Ezt védő-kolloid hozzáadása után 
ismét rezgésbe hozzák és végül konzerválják 
Az ilymódon nyert nagy diszperzitású készítmény 
fehér- vagy a hozzáadott pektintől enyhén rózsa
színű folyadék. 

Ligeti Viktor 

Damirov I A. .: A nátriumcitrát elóállítása hazai 
nyersanyagból (Medic. Promislyenoszt !949. 4. sz .. 
30. o.) 

A Szovjetúnióban a citromsavai biológiai mód
szerrel cukorból készítik Mivel ez az eljárás meg
lehetősen költséges, olyan nyersanyagok után kel
lett nézni, amelyekből a citromsav előállítása 
gazdaságosabb 

Többféle gyümölcs megvizsgálása után, az 
Azerbajdzsánban termő vad gránatalma gyümöl
csére esett a választás, melynek citromsav tartalma 
9%, anélkül, hogy más szerves savakat is tartal
mazna. A vad gránátalma úgyszólván kimerít
hetetlen forrása a citromsavnak A belőle előállított 
citromsavai kor á bban étkezési célokra használták, 
később a Nagy Honvédő Háború alatt a vér konzer
válására szolgáló nátriumcitrát-szükséglet jelentős 
részét fedezte és jelenleg is fedezi a Kaukázus mö-
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götti köztársaságok citromsav- és nátriumcitrát-
szükségleteit 

Ligeti Viktor 

Bezuglij V. D .. . : A szalszo/in meghatározása 
kolorimetriás módszerrel (Medic. Promislyenoszt 
!949. 4. sz. 33. o . .) 

Móds !erél a szerző W ie land színes morfin. 
meghatározásának mintájára dolgozta ki Pulfrich
féle fotométer segítségéve!. Vizsgálatai szerint az 
extinkció és a kancentráció közölti összefüggés 
O 04 g/100 ml-ig egyenes vonalban halad, ennek 
értelmében O 001-0 04 g szaiszo !in lOO ml oldatban 
meghatározható. . 

A meghatározást úgy végezzük, hr gy !O ml 
vizsgálandó oldathoz 12 csepp 8%-os sósavat és 
l 5 ml 10%-os nátriumnitt it-oldatot adunk. Az 
elegyhez 5·-6 perc mulva hozzáadunk 3 ml 10%-os 
ammoniaoldatot, amikor is az oldat vöröses
barnára színeződik. A szín intenzítása a szalszoHn 
töménységével ar án y os.. A szer z ő a keletkezett szín 
tartósságát is ellenőrizte, és megállapította, hogy 
az még három nap mulva sem változik, módszere 
tehát a szalszJlin kolorimetriás meghatározására 
alkalmazható 

Ligeti Viktor 

Kanavalova A A és Zajceva O A .: A szal
szo/in meghatározása térfogatos módszerrel (Medíc. 
Promislyenoszt 1949. 4. sz .. 31 o.) 

A középázsiai Salsola Richteriből Orechov és 
Proszkarinova két alkaloidát izoláltak : a szaiszolint 
(l) és a szalszolidint (ll) : 

CH 2 

-!'""-/"-
HOl ll ICH, 

CH30~/"-._/NH 
CH 
l 
CH 3 

l. 

CH 2 

,/''-.../"-. 
cH.ol lJ IcH, 
C!-130'\./"-./NH CH 

l CH 3 

II. 

A szalszolin klórhidrát farmakológiai vizsgála" 
tánál kitűnt, hogy ez az alkaloida kiváló vérnyomást 
csökkentő hatású, ennek folytán a készítmény a 
hipertóniával kapcsolatos tünetek kezelésénél széles
körű alkalmazást nyert. Magától értetődik, hogy 
hamarosan szükségessé vált a szalszolin nagybani 
előállítása mellett analitikai meghatározása is, 
nemcsak egymagában, hanem szalszolidinnel ke
verve is. 

Mivel megfelelő meghatározási módszer az 
irodalomban még nem jelent meg, a szerzők abból a 
megállapításból kiindulva, hogy a szalszolin kap
csolásra alkalmas fenol-csoportot tartalmaz, olyan 
módszert dolgoztak ki, amely alkalmas a szalszolin 

meghatározására szalszolídín mellett is A szal·
szo!in kapcsol~sát diazopar anitfoanilinnel végez
tetik natnumhtdrokarbonát és nátriumacetet jelen-
!étéJen. · 

.... A meghatározás meriete a következő : 04-0 5 g 
korult pontosan lemért szalszolin-klórhidrátot 
vastagfalú lombikban 100 ml vízben feloldunk 
majd hozzáadunk 5 g nátriumhidrokarbonátot é~ 
S._g nátrium acetálaL A lombiköt j{ g közé helyez
zuk, bele tS dob':nk nehany d ar abk,a jeget, majd 
O l n dtazoparamtroamlm-oldattal allandó kever
gelés mellett megtitráljuk. A diazóparanitroanilin
oldatot ta:talmazó bürettát is jéggel töltött hü
vellyel vesszük körüL A titrálás befejeztét úgy 
állapítjuk meg, hogy szúrőpapína egy csepp titrá
landó cld1tot és egy csepp diazoparanitroanilin
oldatot cseppentünk. Először sárgaszín keletkezik, 
amely később lilára változik A titrálás végén a 
lilaszín gyengül, majd teljesen eltűnik. A szalszo
Jin klórhidrát mennyiségét az alábbi egyenlet 
szerint számítjuk ki: 

1 l' kl'h'd 'to; a .. 0,022947 .. 100 a sza szo m or t ra 10·-a = ___ b __ _ 

amikor is a= a titráláshoz fogyott O l n diazo·· 
paranitroanilin mennyiségével milliliterekben, 

b = a lemért anyag súlyával, 
l ml O l n diazoparanitroanilin-oldat O 022947 g 

szalszolin klórhidrátot mér. 
A diazoparanitroanilin-oldat készítése a követ

kező módon történik: 27· 7 g paran:troanilint l lite
res mérőlombikban leöntünk 180 ml 119 fajsúlyú 
sósavval, majd éjszakára állni hagyjuk. Másnap az 
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elegyet vízzel a jeiig feltöltjük Az így nyert 0· 2 n
oldatot megszűrjük és O 5 n-nátriumnitrit-oldattal 
o:ymódon határozzuk meg a titerét, hogy az oldat
boi 50 ml-t pohárba öntünk, hozzáadunk 10 ml l 19 
fajsúlyú sósavat és jéggel erősen lehűtjük (a poha:. 
ra t jégközé helyezzük és néhány d ar ab jeget 
dobunk bele). Az el egyet O 5 n nátriumnitrit
oldattal diazolaljuk addig, amíg jódkáliumos
keményítős papírra cseppeníve 5 percig maradandó 
kék színeződést nem eredményez. 

A paranitroanilin klórhidrát-oldat korrekcióját 
az alábbi módon szarnitjuk ki: 

K a .. 25, 
50 

ahol az a · a diazotálásra elha;znált O 5 n nitrit
oldat neonyiségével milliliterekben 

A fenti paranitroanilin l ó -a diazoparanitro~ 
anilin t úg_Y_ készítjük, hogy 20 J ml-es mér őlombikba 
100 mtlltltter 0·2 n paranitroanilin klórhidrát
oldatot öntünk, hozzáadunk 15 ml l 19 fajsúlyú 
sósavat és az elegyet jéggel lehűtjük A lehűtött 
elegyhez, minden 50 ml 0·2 n paranitroanilin-oldat
hoz, előre lemért és lehűtött 1005 ml n nátrium-· 
nitrit-oldatot öntünk. A nátriumnitrit-oldat lom
bikját jegesvízzel kiöblitjük és a mosóvizet is a 
mérölombikba öntjük, majd jégre helyezzük 30 
perc mulva jódkáliumos-keményítős papiron ellen-
őrizzük, hogy nincs-e a nátriumnitrit feleslegben. 
Amennyiben a diazotálás pontosan sikerül!, az 
oldatot lehütött vízzel a jeiig kiegészítjük és össze
rázzuk A diazópar anitraanilin-oldat jégen tartandó. 

Ligeti V iletor. 

GYÓGYSZER ÉS'ZTU DO MÁN Y l BESZÁMOLÓ 
A Gyógyszerészi Dokumentációs AlbizottsáQ köz/eménye .. Vezető: Ke d V ess y G y ö r g y dr" 

Adanis és Pawledzyk : A tropin qlkaloidák 
meghatározása a drogokban. (Farm. Pols. 1950. 2. 
60 old) 

Erős hatású anyago! tartalmazó drog hatás
értékének meghatározását többféleképpen szakták 
végezni.. A szerzök a Datur a Strammanium-ot tették 
kísérlet tárgyává, azzal kipróbálták több gyógy
növénynek médszerét és összehasonlították a Po
zeni Áll. Tud .. Gyógyuövényi Intézetben kidolgo
zott eljárással, amely a következő: 

250 cm3-es lombikba 100 g benzen és 7 cm3 

10%-os ammoniaoldatot mérünk, a finoman porí
tott drogból 10 g-ot hozzáteszünk s 5 percig ki
rázzuk. Benzenes oldatból 50 g-ot ·- ami 5 g drog, 
nak felel meg - veszünk ki, leszúrjük s vízfürdőn 
szárazra párologtatjuk.. A inaradékat 10 cm3 

benz•nben oldjuk s átöntjük a rázótölcsérbe. A lom
bikat 2 X 10 cm3 benzennel átöblítjük s az oldatokat 
összeöntjük Azután 10 cm3 víz és 10 cm' O 05 n H CI
almérjük ametilvörös indikátor mellett E méd zer 
a szerzők szerint a leggyorsabb, mert a vizsgálat 
csak 45 percig tart. A kapott érték = 039%. 

Derkowskq Lola dr 

Halpern, A és Getz, H. A..: Rezorcin stabili
zálása helyi használatra (J A. Ph. A P Ph .. Ed .. 
ll/L !950 .. 24-26) 

A rezorcin elszíneződése, különösen oldatok
ban, ismeretesen oxidációs folyamat. Ennek meg
gátlására szerzők különféle antioxidánsokat pró
báltak ki : aszkorbinsav, formaldehid szulfoxilát, 
nátrium metabiszulfit és a-tokoferol voltak ezek. 
5% rezorciC~-tartalmú kenőcsökhöz különböző meny~ 
nyiségben adták a vizsgált anyagokat. Az aszkor
binsav minden esetben meggátolta az elszíneződés!, 
azonban az emulziós kenőcsöknél megtörte az 
emulzió!. E hátrányt 5% bentonit alkalmazásával 
ki lehetett kűszöbölni. A többi anyagok hatása 
kisebb volt 

Láng Béla dr .. 

T o m i c e k O . . : A nem vizes oldatokban végez
hető titrálás lehetőségeiről a gyógyszerészi análízisben. 
(O moznostech titraci v nevodnych roztocich ve 
farmaceutické analyse.) Siovensky Lekárnik !950. 
!. old. 

Nem vizes oldatokban végezhető titrálásnál 
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rendszerint Vízmentes savat vagy Iúgot alkalma
zunk. Alifás gyenge savban, pL ecetsavban sok 
gyenge, vízben alig disszociáló say teljesen disszo·
ciál, az ammonia viszont erős bázisként viselkedik 
benne. Alkálimetriás meghatározás jégecetben alkal
mas indikátor segítségével (pl. kristály ibolya, 
fluoreszcens ind.) vagy potencióméterrel történik 
A mérőoldat is jégecetben van oldva 

Fontos szerepe van a közvetlen brómos titrá
lásoknak, ahol a .bróm az org. anyagokat általában 
nem oxidáli a, hanem szubsztituál vagy addidonáL 
A reakciót ·befolyásolja a pufferolás és a hőmérsék
let.. A Iimonen ti tr ál ása vezette a szerzőtJá a zsí
roknál, olajoknál stb.. a jódszám-meghatározás 
lehetőségére fenti közegben .. Az eredmények pon .. 
tosan reprodukálható, állandó értékek, . melyek 
valóban megfelelnek az addiciós kapacitásúak, míg 
áz eddig ismert módszerekkel igen változó ered
ményeket kapott, melyek sokszor túllépték a teore
tikus maximumot, ami mellékreakciókkal magya
rázható (bromát képződése, mely oxidál). 

A titrálásnál a titrálandó anyagat oldjuk jég
ecetben, natr. acetáttal pufferoljuk, 50--60°-ra 
melegítjük, majd jégecetes O 10 n brómoldattal 
közvetlenül titráljuk potenciómetriásan·. A titrálás 
végét az éles maximum jelzi, O 10 n oldatnál kb. 
80--100 milivolt. 

Hor vá th B éla 

Ernme/in és Feldberg .: A csalánszór-méreg .. 
(Joum of PhysioL !947 .. 106, 440.) 

A bőrrel való érintkezés alkalmával a csalán-
szőrökből az ismert mechanizmus alapján befecs
kendezett mérget eddig részint hangyasavnak, 
részint a méh-méreghez hasonlítható testnek tekin
tették, mely képes a ]Jőr epitélisz sejtjeiből hista
mint szabaddá tenni, ami azután a reakciót meg
indítja Kutatók igen finom biologiai módszerekkel 
kimutatták; hogy nem a csalánszőrből kiömlő folya
dék idézi elő a bőr szövetében a histamint, hanem 
saját maga tartalmaz histamint l :500-l : 1000 
töménységben. Azonkívül acetilkolint l% és maga
sabb töménységben és egy közelebbről meg nem ha
tározható testet is tartalmaz, amely képes a síma 
izomzatot összehúzoL A csalánméreg által okozott 
égés éppen olymódon lép fel, mint ~mikor hista
mint és acetilkolint a csalánszőrben előforduló 
töménységben a bőr alá fec3kendeznek, de csak 
együttes alkalmazás mellett. Erdekes, hogy a hista
min és acetilkolin, melyek a csalán levelének szö
vetében is kimutathatók, növényzetben való elő
fordulását először a fenti kísérletek igazolták 

Bianc Béla dr. 

Gr zaba.: A fitoncidákról.. (Farm. Po ls. 1950 .. 2. 
78 old.) 
. Fitonddák - szó görög »phyton« - növény 

és latin szóból >>occidere<< - megölni - származik. 
A fitoncidákról szóló teoriát orosz tudós, Tokin 
vezette be a tudományba és népszer us í tette 

Fitoncidáknak nevezte az antiszeptikus és 
bakterio-sztatikus tulajdonsággal bíró magasabb
rendű növényeknek anyagát. Tokin (1948 .. Moszkva) 
írt könyvébeq részletesen tárgyalja a fitonci4áknak 
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!929-ben történt felfedezését, amely ú m apeni
cillinnek a felfedezése is váratlanul történt.. Tokin 
Gurvics kísérletét igazolva vette észre, hogy a: 
hagymának illanó anyagai 4--7 ó r a után megölik 
az élesztőkúrát. Jelenleg is sok orosz tudós foglal
kozik a fitonddák kérdésével. 

Derkowska Lala dr .. 

Herzag O A mikrokémia a gyógyszertárban 
(Österr .. Apoth .. Zeitung 4, ll, 139, 1950.) 

Az időhiány és anyagszűkösség nem elfogad
ható érv arra, hogy egyes g)!ógyszerészek besz~r
zett nyersanyagaikat és kémikáliáikat meg ne vizs
gálják mind azonosság, mind pedig egyéb, a 
gyógyszerkönyv követelményei szempontjából. E 
vizsgálatokhoz igen jó segítséget nyujt a mikrokémia 
fokozottabb alkalmazása, mert egy tanfolyam elvég
zésével, egy szakkönyvvel és ·néhány olcsó esz
közzel gyorsan és kevés anyaggal elvégezheti a 
dolgozó gyógyszerész munkája közben az előírt 
vizsgálatokat. Példákkal igazolja véleményét és a 
mikrokémia gyakorlati alkalmazásának célszerű-
ségét · · 

H alma i János dr. 

Koverga E.. L-Koverga A l.: A 
belladonna és sztmmmonium összalkaloidák meghatá
rozása ultraibolya fényben Biokhimija 14, 436-40, 
1949. 

A porított anyag O 2-0 5 g-ját O 25 ml 10%-os 
KOH-al átnedvesítjük és 10 .nl éterrel elegyítve 
24 óráig állni hagyjuk A kivanatot vattán szúrjük 
és tisztítás végett 4-szer l 5 cm-es I -2 g MgO-t 
tartalmazó oszlopon öntjük át Aszüredékhez 3 ml. 
O Ol n sav at adva összerázzuk, azután l csepp telí
tett kininszulfát-oldatot adunk hozzá .. A sav feles
legét ultraibolyafényben O Ol n lúggal visszamér
jük. A vizes rész először kék, az éteres pedig piros 
vagy lilás színű .. A titrálás végén a vizes rész szín
telen lesz, míg az éteres rész szine nem változik 
Ha a kivonat klorofilt is tartalmaz, úgy az éteres 
rész alul zöld, felül pedig piros színű. A titrálás 
végén a zöld szín eltúnik és az egész piros színűvé 
válik 

Szepesy Angela dr. 

B a e r lz e i m S v e n d s e n A. és B r i s e i d 
j e n se n K : Az aloin megoszlási kromatográfiás 
vizsgálata .. Scieneia Pharm. 1949 .. 17.. 4 .. I 18 
· Kereskedelmi barbadosi aloeval kettős kísérlet
sorozatot végeztek annak a megállapítására, hogy 
átváltozik-e az antranol-antron emodinná levegő 
hatásár a Az egyik minta 50 éves, a másik frissen 
előállított drog volt A meghatározást megoszlási 
kromatográfiával végezték. Szilárd fázisként kova
föld, mozgó fázisként pedig víz szerepelt. Egyes 
kromatogrammoknál 10 g szilárd és 30-40% 
folyékony fázist használtak Az átmosó fázis éter, 
kloroform, izopropilalkohol vagy a két utóbbi kettő 
keveréke volt; a lecsepegés gyorsaságát 5-,--7 perc 
alatt 10ml-ben szabták meg .. A ki3érletet az emodin 
elválasztása után végezték eL Az egyes fr akciókkal 
a·Borntraeger: és Schontelen kémlést végezték el, 

fl 

l 
/ ~ukoí kimutatására pedig alfa-naftol-kénsav~t hasz
l náltak Eredményeiket táblázatban kozoltek 
Í Valu József 

B l a z ek Z. --R y b á r D .. : Eljárás a májusi 
gyöngyvirág friss herháiából lzatékonr_ kivonat készí
tésére. (O zpusobu prrpr:avy ucrnneho ~xtract~ z 
cerstvé nati konvalinky vonn é.) Casoprs Ceskeho 
Lekárnika 1950. évf 25. old. 

Convallaria majalis-ból. többek közt Straub 
készített standard extraktumot konvallan néven, 
Sargin a Szovjetúnióban. Straub a vizes kivonatot 
szárazra párologtatta és a maradékot szesszel extra
hálta. Bepárologtatás után amorf higroszkóp anya
got kapott, melyet konvalen-nak nevezett. 

Szerzők a következő módszerrel készítették a 
kivcmatot : I kg friss her b át 800 g ammon. szul-
fáttal keverték Az egynemű tömeget hidraulikus 
préssei kipréselték. ,Anedv alj~ tartalmaz gliko~i~át 
és hemolitikus hatasu. A krpreselt drogot 12 orarg 
állandó keverés közben 3 L etilacetáttal extra
hálták, az extr act um ot vízfürdőn 30'-on alul szá
razra párologtatták, ezt 10_0 kcm ~teri_len oldo~ták 
és 24 óráig +5 C'-o~ alln~ hagytak: A ghkos!~~k 
leülepednek a folyadek fenekre, maJd dekanta!Jak 
az étert, a maradékot pedig 18°-on vakuumban 
szárítják Világosbarna amorf port kaptak, melyet 
50%-os szeszben oldottak Ez az ~.xtrakt~m állat
kísérleteknél (béka) szokatlanul erosnek brzonyult. 
A digitoxinnál 20%-kal erősebb .. O 10 g extr. tar
talmaz 144 nemzetközi digitalis egységet 

Az extraktum adja a Molisch-reakciót, redu
kálja a Tollens reagenst., L~g~l-reakciór;ái vörös
barna, Liebermann-reakcwnal atmegy ohvazoldbe, 
Keller-Kiliani-reakciói nem adja az Euw- és 
Reichstein-féle módosításban 

H orvát/z Béla 

V l a c h J : Komplexek praktikus felhaszná
lása gyógyszerek ellenőrzésében (Praktické pouziti 
komplexonu pri kontrole Iéciv.) Cas .. Cesk. Lek 
!950. évf.. 4 .. szám, 42 .. old .. 

A komplexek különböző fajtái közül gyógy
szerészi jelentőségű az. · etiléndiamintetraacetát 
nátronlúggalrészlegesen semlegesített savanyú sója 
(pH : 5-6) a Komplexorr ffi: néyen ismert_ (fa 
Siegfried Zofingén) .. Ennek segitségevel a kalcrum
iont lehet a szokásos oxalátos módszernél gyorsal;>
ban és pontosabban meghatározni, főleg inj .• olda
tokban : Erlenmayer-lombikba 100 ml desztillált 
vízhez 100 ml n, nátronlúgot adunk, majd indiká
torul néhány 'csepp murexid .. oldatot és , annyi 
kalciumsó-oldatot, hogy a komplex oldatboi kb. 
3-4 ml fogyjon el. Mikrobürettállól titráljuk szin
változásig O 10 n. komplexon UL oldattal (37 21 g 
pro lit.). 1 ml komp!. me~felel 4 008 mg C_a-nak 

Másik felhasználása peldaul a Ca--C-vrtamm 
inj .. titrálásánáL Ittkevés Komple;<on III~a.t_adunk 
a titrálandó oldathoz, mely azutan megkott a fel
szabaduló Ca-t, mely a felszabadult aszkorbinsav 
titrálását tovább nem zavarja. 

Felhasználható még viza keménységének meg-
határozásánál is.. · 

Horváth Béla 

A GYÓGYSZERESZ 

Meyers, D. D, Nadkarni, M .. y, és,Zopf, L C. : 
Karbovax alapanyagok recepiuraJa es gyakoriatz 
alkalmazása. (J A Ph .. A P Ph. Ed .. ll/L 1950 .. 
32-35.) 

Régebben a kenőcs mindig zsírszerű anyagot, 
ill abban eloszlatott anyagat jéleniett A szrnte
tikus emuigensek felfedezése óta a kenőcs 
gyakran vízzel elegyíthető, , Iem?sható _félszilárd 
anyag ot is jelenthet Az ri y er~ tip~su ~enocsok legfon
tosabb alapanyagai a polreti!enghkolok, cmelyek 
képlete : HOCH, (CH,OCH,) _CH~OH . A :2-60? 
malsúlyú polietilénglikolok tobbe-kevesbbe. folye
konyak a magasabb molekulasúlyúak szilárdak. 
A karbovaxnak ne~ezett anyagok moL súlya 
1000-7000 között van.. Ezek az anyagok mind 
oldhatók vízben s messzemenőleg ártalmatlanok 
nemcsak külsőleg alkalmazva, de belsőleg is .. A ve' 
!ük készült kenöcsök a vízben oldott anyagokat 
közvetlen érintkezésbe hozzák a felszívó felületteL 
Igen jó alapanyagokat adnak a folyékony és sz,~
lárd polietilénglikolok összeolvasztva. Három h_o
álló s sokoldalúan használható kenőcs receptJet, 
az alkalmazás mikéntjét és akadályait is közlik 

Láng Béla dr .. 

So ó s K és St u r m M. · A Rad apocyni 
éá~nabini pótlása Rad: apocyni veneli-veL Scieneia 
Pham. 17, 4, 121 old. !949. 

A két Apocynum-faj makroszkópos és ;nik
roszkópos megkülönböztetése nehezen leh,etseges. 
Viszont a szivre kifejtett hatásuk l; 5, s?t): 10 
arányban is állhat egymással Az allatkrserletek 
szerint a Rad Apocyni cannabini kétszer olyan 
hatásos, mint a FoL Digitalis titrata . Tehát a Rad .. 
apocyni veneti nem egyenlő értékú pó'tszere a~ 
előbbinek Ezért szükséges, hogy a Rad apocynr 
veneti biológiai ellenőrzés alá kerüljön .. 

Halmai János dr 

j e s k e .: A digzialis csoport agliikonjai mÍJII 
antihormonaUs anyag .. (Aglukony z grupy anpars~
nicy j ako czynnika antyhormonalne) FarmaC]a 
Polska !950. 3. (132) . 

Az utolsó öt évben sokat foglalkoztak ezekkel 
az anyagokkal, amelyek gátló hatásúak a g?nado·· 
trop hormon működésére Ilyenek a drgrtalrs cso-
port aglükonjai .. , , , , 

A szerző ezzel a kerdessei foglalkozva a kiser
Ieteknél az endokrinologiában jól ismert parabió
zisos módszert alkalmazta. A parabiozisban. élő 
kasztrált patkánynak gonadotrop hormon túlmúkö
dése a meg nem ér ett nőstényeknél a pete luper
trofiáját okozza. Három mg aglükon adagolása. a 
gonadotrop mirig~ műkö~_ését _teljese!", megszun
teti, amit a nősteny pete1e novekedesenek meg
állása is bizonyít. 

" Der kowska L ola dr. 

B r o d a: Muszynski-féle selagin használata a 
szemészelben (Selegina Muszynskiego w okulistyce.) 
Farmacja Polska 1950 .. 3. (136) 

Muszynski öt új alkaloida csoportot fede~ett 
fel a Lykopociiacae családjában, azután vrzsgalva 
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farmakológia és toxikológia szempontjából, arra a 
meggyőződésre jutott, hogy a · selagin pupilla
szűkitő hatású és a pilacarpint helyettesitheti. 

Derkowska Lala dr. 

3412/G/9-1/1950 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

A bud<~.pest-lipótmez:J állami Elm<:- és Id~ggyógyinté
zetb-o:n re Cs~<:resített gyógyszerészi állásra 1951 jar,uár hó 
1-i betöl. éssel pályázatot hirdetEk 

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy kérvényükhöz az 
alábbi okmányokat csatolják : 

1. SzU1e é i biionyí~vány; 2. tsaJádi állapotot igazoló 
községi bizcnyítvány; 3 -hatósági erktlcsi bizcnyítvány; 
4. gyógyszeré~zi oklevél ; 5. igazolóbizottsági határozat 
vagy politikai megbízhatóságot igazoló bizonyítvány; 6. új
keleLű ti-;ztiorvosi bizor:yítvány; '7.. kézzel írott önéletrajz 
8 működési bizonyUvá:-:y 

Fizetés a 40/1950. M T. sz. szei-int 
A pályázatot a lipótmezei Á !l ami ~Elme- ~es Ideggyávy

intézet igazl!atóságához kell címPzni és be1:yujtani (Buda
pest, II, Vörös Hadsereg útja '72.). 

Pályázati határidő: 19.50 decerriber l, 

Budapest, 1950 október 12. 

St iej Sdndor dr s. k,, 

egyetemi rk. tanár, mb. 
igazgató-főorvoS. 

SCHIMMEL ÉS TÁRSA R. t. 
a Szovjetúnió tulajdonában 

Budapest-Rálwsjalva .. 7'el .. : 296-231 

ESSENCIA- És ILLÓOLAJGYÁR 
Xll'., l'é:r·tes-utca 6-8 

Készítményei.: rum- és likőressenciák, szappan- és 
parfőmkompozíciók, természetes és ·' szintétikus 
illóolajok, mm- és gyümölcséterek, élelmiszer-

festékek stb 

VEGYÉSZE H (;YÁR 
X., Somja-utca 10 

Riszítményei .· kénéter, oldószerek, acetátok tech·· 
nikai és vegytiszta minőségben, chlorcalcium, 

cremor tartari st b 

Felhívás 
a magyar kutaló orvosokhoz! 

A Magyar í udományosAkadémia kiadá
sában rövidesen tnegjelenik két idegennyelvű 
folyóiratunk: az Acta Medica Hungarica és 
az Acta Physiologica Hungarica Ezek a kiad-· 
ványok hivatottak arra, hogy a külföld felé 
képviseljék a magyar orvoslúdományi kutatás 
legjavát A Magyar Tudományos Akadémia 
Orvosi Osztálya és az Acták szerkesztőségei 
bizonyosak abban, hogy a kuta tó orvosok 
idegennyelvú közlésre szánt dolgozataikat az 
Acták szerkesztőségeinek fogják beküldeni, 
mielőtt még külföldi folyóiratokhoz fordul
nának. Kérjük tehát kutatóinkat, hogy meg-· 
felelőnek ítélt tudományos dolgozataikat az 
Adák szerkesztőségébe küldjék be .. 

Acta Medica Hungarica 
Szerkesztősége 

Acta Physiologica Hungarica 
Szerkesztősége 

Szerkesztöség: III:, ~eyk Domokos-u . .s. Tel: r 62-856 

Kiadja: Egészségügyi Rön'yv·- és Lapkiadó N V, 

Budapest, V., Akadémia:-1!-tca 3 .. Tel.: rzg-.sSo, 97 m. á 

Magyar .\'emzeti Bank·egysz< rolaszám 9.36:545 

Felelős szerkeaztő: Székely Jenő .. 

Feklös ki~dó: 

Az Egészségügyi Könyv- és lapkiadó N .. V vezetője 

506631 Athenaeutn Nyomda (Fv.: Soproni Béla) 

Az üTI és az Országos Bányatárspénztárak igényjogosultjai részére sárga vényen, 
megfelelő indokolással rendelhető 

A jód i1·ánt túlé1zékenyek ·is ,jól tű'l'ik 8 Bő:r alá, izoTuba és vénába adható 

MAGYAR PHAR.\IA Budapest, XIV .. ker .. , Telepes-u. 53 
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ORVOS-EGÉSZSÉGUGYI SZAKSZERVEZET 

GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK HIVATALOS LAPJA 

V. ÉVFOLYAM 1950. DECEMBER l. 17. SZÁM 

A szulfonamidok és néhány aromás szulfon 

IL 

Külön kell szálnunk azokról a szu!fonamid
származékokról, melyekben a (p-ammobenzol
szulfonamido)-gyököt valamely heterocrklusos ':e· 
gyületbe helyettesitették, mint pl, a >>Sulfapyndm: 
esetében a 2-es jelzésű szénatompra a pmdmnek 

/-"'- /-"-
H,N-" __ /-so, .. NH- "-N-/ 

2-(4' -amin obenzo Iszu!fonarpi do)· 
piridin 

(>>Sulfapyrldln«) X.. 

A kutatás azonban kiterjedt a diazin-ekre is.' 
Ezek közül a pirimidinszármazékok bizonyultak 
kitűnő kemoter apeutikumnak : 

/-"'- /N- .. " 
H,N-"- /- S0 2 . NH- "-N-/ 

2-( 4' -aminobenzolszulfonamido )· 
pirimidin , 

(>>Sulfapyr imidin<<.) X L 

6 A piridin képletét lásd: )JA Gyógyszerész<~ f évi 14 sz 

322. old. . 'lk d'd'k A piridin atomjainak számozasa N-ne ez o 1 

; A diazingyűrűt 4. szén· és 2 nitrogénatom alkotja, 
3 izomerje van : . . . . . 

1 ,2-diazin ,= o - dtazm = P.tr.ld~z~n 
1 3-· » :.= m - = pmmtdiQ 
(4- 11 = p - = pirazin 

/'-

\) 
N 

Pirimidin. 
A pirimidingyűrűvel találko.ztunk a barbitursav váznál 

»A Gyógyszerész<j f. évi 13. számaban 292. old 
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Írta: Végh Antal dr. 

CH, 
/ 

/N-\.,_ 
-"-N--/ 

" 2-(4'-aminobenzolszulfonamido)-
-4-metil-pirimidin 

(»Súlfamerazin«) X I I 

" /-N"-
' /-CH3 
'--N 

l 
CH, 

4-( 4' -aminobenzolszulfonamido )· 
2,6-dimetil-pirimidin 

(>>Sulfamethazin«) XIII. 
A heterociklusos 5 tagú gyűrűk közül viszont 

a tiazols vált be, mint kitűnő alapvegyüle,t ,a p
aminobenzolszulfonamido-gyök behelyett:srtes~;e, 
mely utóbbi az alant felsorolt es~tekben mrndenutt 
a 2-es szénatomr a lép be : · 

N-... 
/-"-. " li H2N-, /-S02 . NH- ll , 
,_ "-s/ 

2-( 4' -amin o b enz o Iszulfonamido )-ti azo! 
(»Sulfathiazol<<) XIV. 

s A tiofen olyan öttagú heterociklusós v.e~yület, mely 
4 c atomból és 1 Satomból áll A tiazolba~. a ke!lh~z meta
helyzetű egyik szénatomot N ~tom helye~~e~Itl ; ? !JOdtazolban 
még egy N _van szint.én metaban. A gyuru tagJatnak számo-
zása az 8-nel kezdődtk · 

-Illi 
"-s/ 
Tiofen 

N--

li 1
1 

"-s/ 
liazol 

N-N 

ll ll 
"-s/ 

riodiazol 
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