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klór származékok, 
telített szénhydrogének, 
telítetlen szénhydrogének 

A továbbiakban a szerző a kromatográfia 
technikáját ismerteti. Igen fontos, hogy az adszor·· 
beáló anyag a csőben pontosan és egyenletesen 
foglaljon helyet A csőnek adszorbeáló anyaggal 
való telítését kétféle módszerrel végzik : száraz 
és vizes (A közlernény folytatódik) 

Derkowska Lola dr 

Supniewski Kortizon mint új gyógyszer izületi 
gyulladás ellen (Kortizon nowy lek przeciwgosc
cowy.) Parmaeja Polska .. l 949 .. 11-12. 486. old. 

1948-ban Hench és Kendall vizsgálatok folytán 
bebizonyították, hogy 17- hidroxi, ll· dehidro
kortikosteron gyógyító hatású az Izületi gyulla·· 
dásra. A legjobb eredményeket kristályos 17-
hidroxi, ll- dehidrokortikosteron-acetát adagolá
sával érték el Ringer-oldattal együtt, emulsió 
alakjában. Ennek a gyó_gyszernek kortizon a neve 

Derkowska Lola dr. 

Modrzejewski A gyógyszereszi laboratórium 
fejlődésének útjai (Drogi rozwojowe laboratorium 
aptecznego.) Parmaeja Polska 1949. I 1-12. 
488 old 

A szerző ismerteti a gyógyszerész laboratórium 
fejlődését Galenustól kezdve a XIX századig. 

Derkowska Lola dr 

Dyboeski Helyi érzéstelenítő szerek toxikológia 
szempontjából. (Sr od ki miej ac o wo znieczulajace z 
punktu widzenia toksykoi0gii ) Farmacja Polska 
l 949. 11-12. 491. old 

A szerző szerint a helyi érzéstelenítő szerek 
többé-kevésbbé mérgező és altató hatás~ak Köz-
ismert kokain jó érzéstelenítő szer, de nagyon 
mérgező.. Ezért kezdtek szirítézis útján keresni 
kevésbbé mérgező anyagat A kísérletek folyamán 
arra a meggyőződésre jutottak, hogy az érzés
telenítő hatásnak növekedése nem párhuzamos 
a toxikus hatás növekedésével 

Derkowska Lola dr. 

Tomiéek O .. Nehány gyógyszer bromatometriás 
meghatározása. (0 bromometrickém stanoveni nek
terych léciv.) Casopis Ceského Lékárnictva. l 949 
4-6. sz .. 49 o. 

Számos organikus és gyógyászatilág fontos 
anyag jégecettel készült oldatában próbálta ki a 
bromatometriás meghatározást, a titrálás! jégecet-

Ismét kapható l 

ben oldott O l n bróm-oldattal végezve. Az tdő, 
a hígítás és a hozzáadott mérőoldat mennyiségének 
a befolyását a vizsgálatra figyelte meg. Megadott 
sajátos körülmények közölt a kvantitativ meghatá
rozások elvégezhető!< Ilyen triódon meghatározta 
a szalicilsavat, nátriumszalicilátot, rezorcinolt, nal
tolt, szalolt, timo!!, anesztezint, vanillint, novo
kai nkloridot, ki ninhidroklor i do t, sz tr ichninnitr át ot, 
kodeinfoszfátot, dial! és szomnifent A felsorolt 
anyagok 4 egyéb vegyiiletét is meghatározta 

Szepesy Angela dr 

Kroszczynskl és Kurzepa Adonis vernalis 
hatásértekének meghatározása a tengerimaiacon 
Knaffl-Lenz szeríni (Badanie farmakodynamiczne 
milka wiosennegö na swinkach morskich w g Knaffl
Lenza.) Farmacja Polska !949 11-12 szám 
497. oldal. 

Az adonis vernalis hatásérték meghatározásá'' ' 
nál alkalmazták Brown által módosított Knaffi
Lenz-féle eljárást. Ezzel a módszerrel igen jó 
eredményeket értek eL A kisérleti hiba +88% 
A kísérlethez 6· állat szükséges, egynek súlya: 
450-750 g. A kísérlet időtartama 25-35 perc 
A kisérleti folyadék vénába történő adagolásának 
sebessége : O 2 ml perc. 

Derkowska L ola dr~ 

"A Gyógyszerész" április havi sajtóreferáló est
jét 6-án, pénteken este 1/,7 órakor tartja Ked
vessy György dr. és Ligeti Viktor az Orvos
Egészségügyi Szakszervezet V I I l. kerületi cso
portjának helyiségében (VIII József-körút 26) 
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GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK HIVATALOS LAPJA 

V. tVFOL Y AM. 1950. ÁPRILIS 15. 7. SZÁM. 

A Salsola Richteri farmakognóziai ismertetése 

A gyogynövénykutatás fontosságát és ered
ményeit mi sem bizonyítja jobban, mint a Salsola 
Richteri, melynek alkaloidája, a szalszolin, másfél 
évtized ola a Szovjetúnió gyógyszerkincséhen a 
legértékesebb gyógyszerek közé került 

A Salsola Richteri Kar a Chenopodiaceae
családhoz lat tozó fácska, vagy magasabb cser je 
Közép-Ázsia homoksivatagjaiban (Kara-kum és 
Kzil-kum) elszórt bokrokként vadon tenyészik 
Az ottani lakosság rrcserkez<< néven ismeri és egyes 
helyeken ülteti is. Mivel a homokos talajhoz jól 
alkalmazkodik,. gyorsan nő és hosszú gyökereket 
ereszt, kiválóan alkalmas a futóhomok megköté· 

· sére 
Törzsének kér ge vilagosszürke, tejfehér ágai 

szétterülnek, rajtuk a levelek váltakozva helyez
kednek el. Hengeralakú levelei a szárcsomó felett 
enyhén kiszélesednek, majd elkeskenyednek, 40-
80 'rnm hosszúak, fonálszerúen megnyúltak és 
hegyesek Felületük érdes 

. A virágok szabályosak és rendszerint egyen
kent helyezkednek el a felső levelek hónaljában, 
amelyek nagymértékben túlnőnek a hártyaszetű, 
tojásdad csészeleveleken A virágtakaró öttagu, 
szrromlevelei rozsaszínűek, majd később elszín
telenednek Termése - egymaavti makkocska -
késő ősszel érik be b 

Hatóanyagai a szaiszolio és a szalszolidin nevd 
alkaloidák főleg a növény terméseiben és viTágai
b.an találh~tók A levelek is tartalmaznak ugyan 
arkal01dákat, de csak igen csekély mennyiségben, 
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hta: Ligeti Viktol' 

míg a szár és az ágak teljesen alkaloidamentesek. 
A friss növény alkaloidatartalma O 3% 

A drogo! szaigaitató termések és virágok 
gyüjtése a virágzás utolsó fázisaiban és a termés-

L; 

7. ábra 
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érés idején: szeptember, október és november 
horrapokban történik A tennések és a virágok 
leszakításárral ügyelnek arra, hogy a szár és az 
ágak épen maradjanak, ilymódrin teljesértékií 
drogot nyernek, amely nem tartalmaz ágtöredé
keket Mivel a begyűjtött drogot azonnal meg kell 
szárítani, a szárítás! az éghajlati viszonyok figye
lembevételével többnyire a gyújtés színhelyén, 
szabad ég alatt végzik A begyüjtött növényi része-· 
ket esőmentes időben ponyvákon, gyékényeken, 
vagy pedig közvetlenül a homokon szétteregetve 
szárítják. Homokon a száradás igen gyorsan be
következik anélkül, hogy a drog hatóanyagtar
talma csökkenne. A megszárított drogot a homok
tól gondosan mcgszitálják 

A Salsola Richter i termőhelyén egyéb Salsqla
fajok is előfordulnak, de ezek gyógyászati szem
pontból többnyire értéktelenek Közülök leggya
koribb a Salsola Peletzkiana, - a >rkara-cserkez<< 
A >rcsogom-nak nevezett Salsola subaphylla szintén 
tartalmaz alkaloidát, ez azonban kémiai szem
pontból lényegesen küiönbözik a szalszolintól 
(Erről az alkaloidárol üjabb közleményben fogok 
beszámolni.) 

A Salsola Palctzkiana külalakjára nézve a 
S Richterihez igen hasonlít, csak terméseinél 
fedezhetők fel némi morfológiai eltérések. A két 
hövény egymástól való megkülönböztetését igen 
egyszerúen végzik : a S. Richteri friss levelei és 
tennései fehér papirosorr szélnyomva barna foltot 
hagynak, aS. Paletzkiana leveleinek és terméseinek 
foltja levegőn gyorsan megfeketedik 

A Szovjetúnió 2234-43 sz. szabványa a 
Salsola Richterivel szemben a következő minö
ségi követelményeket állítja: a drog jól kiszáritott 
termésekböJ és esetleg virágokból álljon, ágak, 
homok és idegen növényi részek nélkül. Ize sós és 
kesernyés, szaga ne legyen A szabvány szerirrt 
megengedett határértékek a következők : levél
és szárrészek legfeljebb 3%, virágok legfeljebb 10%, 
organikus szennyezések (idegen növényrészek) leg
feljebb 2% Nedvességtartalma legfeljebb 10%, 
összhamutartalma 15%, ásványi _szennyezések 
(föld, homok, kövecskék J legfeljebb l% A drog 
alkaloidatartalma legalább 1·1 ~o legyen. 

Alkaloidái közül legfontosabb a _ szalszolin, 
amelynek sósavas sója a VIII. Szavjet Gyógyszer
könyvben Salsolinum hydrochloricum. név alatt 
hivatalos. A szaiszolint l 934-ben Or ech ov aka
démikus és Proszkorinova állították elő, azóta 
vérnyomáscsökkentő hatása miatt egyike lett a 
legértékesebb és legtöbbet alkalmazott alkaloidák
nak Kivonása a drogból 2% ecetsavai tartalmazó 
szesszel történik A szaiszoJin az izokinaJin csoport
hoz tartozo vegyület, szerkezetét illetőleg hasonlít 
egyes kaktusz-fajokban (Anhalonium, Carnegiea) 
talált alkaloidákhoz. 

A sosavas szaiszoJin- 1-metil-6-oxi-i-metoxi
tetralridroizo-kinolin- szerkezeti képlete a követ
kező: 
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bruttó képlete C11H10 0 2N . HCI - H,O. /viol. 
súly a ~ 24 i 72. Enyhén sárgás árnyalatú, fehér 
kristályos por. l 4 rész vízben oldódik 100-105°-on 
való kiszáritás után olvadáspontja 197-202° 

Azorrossági vizsgálatát a V I l I. Szavjet Gyógy
szerkönyv 'a következő módon végezteti : O 2 g 
sósavas szaiszolint 3 ml vízben oldunk Ha az 
oldathoz 3 csepp ferrikloridot adunk, kékre színe
ződik (a szalszolidintől való megkülönböztetés). 

Ha O 2 g-ot 3 ml vízben feloldunk, 8 ml bró
mosvíz hozzáadása után csapadék keletkezik, 
amely először feloldódik, de a brómosvíz felesle
gétől élénk vörös színben ismét kicsapódik 

Tisztasági vizsgálata a következő : O. 2 g 
sósavas szaiszoJin 4 ml vízben tökéletesen oldód
jék, atlátszó és színtelen, vagy alig sárgás oldatot 
képezve. Az oldat színe ne legyen intenzívebb, 
mint az 5-ös számu színmértékoldat 4 ml-e 

Az így nyert oldathoz ha l csepp mctil
vörös oldatott cseppentünk, az rózsaszímí lesz, 
dc 2 csepp O, l n nátriumhidroxid oldat hozzá
adása után sár gá r a változik (a savanyri kémha
tás határa) 

O, l g anyag 2 m l tömény kénsavhan va/ö 
oldatának színe ne legyen intenzívebb, mint 2 
m l 5-ös szám ú színmértékoldat 

0,5 g anyagat (pontosan mérve) l 00-1 05"-on 
allandó súlyig száritunk A súlyveszteség ne le
gyen több, mint 7 5% 

A kiszárított anyaget ismert súlyú tégelybe 
áthelyezve, O 5 ml tömény kénsavval megnedve
sítjük, drothálón a kénsav gőzeinek eltávozasáig 
óvatosan melegítjük, majd állandó súlyig izzít
juk Maradéka ne legyen több, mint O l% és ne 
tartalmazzon több nehézfémet, mint 10 ml mérték
oldat, vagyis az anyagban legfeljebb O 001 %-ot 

Mennyileges meghatározása: kb. O 5 g anya
got (pontosan mérve) 40 ml vízben oldunk, hozzá· 
adunk 5 ml salétromsavat és 30 ml O l n ezüst
nitrát oldatot, majd az elegyet összerázzuk és 
megszúrjük A szűrőpapíron levő csapadékot az 
ezüstnitrát eltávolításáig vízzel kimossuk A szüre
dékben az ezüstnitrát felesJegét O l n ammonium
rodaniddal, ferri-ammoniumszulfátot jelzőként 
alkalmazva, s a sárgás rózsaszín megjelenéséig 
titráljuk 

l ml O l n ezüstnitrát oldat O 02297 g víz
mentes sósavas szaiszolint mér, amely a készít
ményben legalább 92 5% legyen. 

Egyezer i legnagyobb adagja O l g; legnagyobb 
napi adagja O 3 g. 
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Sósavas amidazophen készítése 
. Közlemény a szegedr Tudománveg)etw: Gvógvsz:rcszeii 

és Egyetem i Gyógyszertár labor at ón wnabol 
Init' zet 

hla: Dávid Lajos dr egyet ny. r tanár 

Az amidazophen és aciszal (acidum acetylo
salicylicum) együtt r:ndelésével oldatban, egy 
elöző közleményben mar foglalkozta.m Ezen meg
oldásra az vezetett, hogy a porkeverekek amelyek
ben aciszál és amrdazophen egyuttvannak, haJla
mosak az clnedvesedésre;_Ma: regot~ olyan ~ne~
old:ísra hivtam fel hallgatonn frgyelmet, hogy rly.~n 

·esetekben aciszál helyett annak kalcrumsojat 
alkalnrazzák, anlikor is a .rnegr.redvesedes krkuszo
böllrctő Az amrdazophen es acrszal eze.n üJiajdon
ságából arra következtettem, hogy a ket so egyutt 
vizben oldódó vegyületeJ ad, s ebben az esetben 
a két anyag együtt olelatba rendelhelo Az. ezzel 
együtt felvetődött problemak krrnctulo pontpul. az 
az ú. n. »hármas por<<, rlletve komprrmata szolg~lt, 
amelyet már évtizedek óta készítünk a kirnrkak
nak: amidazophen O 10 g, Phenaeetrn, acrszal 
aa O 2 g Kezdetben sok ,nehézséggel tudtuk a 
komprimátákat el tar thatova ten nr, de hamarosan 
az aciszál helyett annak kalciumsóját alkalmazva, 
a két só egymásrahatását kiküszöböltük 

Minthogy utóbbi időkben csak mérséhlt meny: 
nyiségben szerezilettünk be kalcium··acrsz~lt, a regr 
probléma ismét előtérbe lépett A problema meg
oldása adta azt a gondolatot, hogy az armdazophen 
baziklrs haliisát kellene már eleve lekötni, I;ogy az 
aciszallal történő reakciaja révén keletkezo anml: 
azophen-aciszál só keletk~zését0 arnelj nedv;cs~do 
tulajdonságú, ki lehessen kuszobolnr. Eiuszor nehany 
szerves-savat alkalmaztam és pedrg: crtromsavat, 
borkösavat és benzoesavat. Egyik sem bizonyult 
célszenínek azért, mivcl a végtermék vöröses árnya·
!;ttli, sárgásszínú anyagga! szennyeüJdött. l_'é~lY, az, 
hogy az alkalmazott_ kompone_n~ek n~enny1segeh~: 
viszonyítva, csak k1s mem;y1se~ ~altozot! mer" 
a nagyobb mennyiség feher krrstalyos so volt 
A szinböl arra következtettem, hogy az ar;lld
azophcnnek kis mennyisége o;<idáció következleben 
valószíniíleg >rrubazonsav«-ya alakuL A L l tevest 
valószínűsitette az a kiserletr eredmeny, hogy 
a citromsav-amidazophen oldat vákuum alatt 
tiirtérró bepárlásakor nyert maradékot, a sö mcny
nyiséghez viszonyítva, JOval csekelyebb es rgen 
halvany sargásszínü anyag szennyezte_, 111111t a 

· nyitott edényben történő bepárlá~ eseteben Nem 
annyira a csekélymértékü elváltozas, n11nt mkabb 
a komprirnáták színének sárgás v,olta rmatt, amely 
nemkivánt bizalmatlanságot kelto, a szerves-savval 
készitett sót nem alkalinaztam Ezért megkísé
reltem az amidazophen sósavas sóját előállitan.i 
Evégből az amidazophent éter ben. oldottam . es 
HCI-gazt vezettem be.e. Elgondolaso.m az_ volt, 
hogy a sósavas só mrnden brzon!1yal ~terben nem 
oldódik, tehát keletkezésekor kr"alrk s rg~ konnyen 
megnyerhető. Igy is történt, a" ~ly,er~t so a~~n?an 
nedvszívónak bizonyult Az eloallrtast olyxe1:Pen 
módoSítuttam hogy az amidazophen olclasalloz 
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abszolut-étcr t alkalmaztam és szar az sosaygaz.i 
vezettem az oldatha, igy a vizhatást nagyrnertekben 
lecsökkentettem Ekkor nem oly könnyen elfoly~
sodó sót nyertem és exszikkatorban azonnal krszarr
tottam 

,\tintllogy eléggé nehézkes volt a sonak chjhb 
irt elöallítása, ú jabb modszcr hez folyamocitarn 
Molsulynyi amidazophcnt 500 ml, pontosan. be!r c
rúlt, kéfÚer-nórmál sósavban (tartal_mazott .. 3~.::> ~ 
HCI-gázt) oldot~am és va~uum atat~, gozfurdo 
hőn szarazra paroltam Szep feiJCr sot nyerten;, 
am~lyet mész felett teljesen megszáritottam. es 
•>hármaS<< komprimátava feldolgoztam A .. nyert 
J<ampr imátakat dobozban, köziinséges levegon tar
tottam. Több Ilet mulva sem valtoztak, necivesedes 
nem történt Természetesen 100 g amrdazophennek 
megfelelóen 115 79 g sósavas-amidazophent vettem 
a tabletták készítéséhez Mrnthogy a sosavas: 
amidazophen is, az alkalmazott. aciszál is s:;r 
kémhatásüak, hogy a kompnmatak s~vha~,Ldt 
csökkentscm, tablettanként O 05 g szodablkar
hónát kevertem a tabletta-masszához, amely egyiJen 
a kornprimáták súlesését is elősegitette 

Kérdéses volt, hogy a sósavas-amidazoplren 
készítésekor, történjék az száraz vagy ned~es y~.on, 
az amidazophen szerkczetében nem lorten,lk-e 
valtozas? Az idevonatkozó irodalr;1at atnezve 
egyetlen adatot találtam: Ch. Astre es P Au bor~~ 
sze r zöktőÍ, Pyramrdonchl or- und -b r oml1ydr. a' 
eimen. Em l i tett sze r zök a píramidon éter es oldala b a 
sósavgázt vezettek A keletkezett sót 143--144" 
Op-mik, vizben oldódó, savikémhatasu es levegon 
szélfolya tulajdonságúnak talaltak. 

Az irodalmi adat !igyelembevételével, az alta
Jam sZáraz és nedves titon készített sósav~s-amJd
azophent vizsgálat alá vettem Meghata1oztar;1 
Op-inkat, majd regeneraJtam az armd~z?phent cs 
ennek is meghatároztam Op-plt, vegul ~ sok 
klórhidtát tartaTmát mennyiiegesen mcgmcrtcn:·· 

A nedves úton készitett só Op-ja 195-196° 
volt Minthogy az irodalmi adattal nem egyezett, 
s mert nem c állt rendelkezésemre elegendő szar az 
útoÍl nyert sósavas-aülidazophen, újabb mennyr
séact készítettem. Az amrdazophcnt abszolut
ét~rben oldottam és száraz HCI-gázt vezettem az 
oldalba A levált anyagat exszikkatorban meg
száritottam és Op-ját megállapítottarn. Az anyag 

. Op-ja nem egyezett az irodalmi adattal, amennyr: 
ben 145-1500 körül megs.uppedt, majdbar n,ul;ll 
kezdett, és nem rnutatott eles Op-t a ho tovab.Jr 
fokozásakor sem. Ebből arra következtettem, hogy 
a nyert só át ~em alakult amida.zophentis tartalm~z, 
miér t is szoxletben abszolut eterr·el krvontam AZ 

éieres oldat maradéka változatlan amidazophenroek 
bizonyult, kimid-reakciót nem adqtt A k1vono-

* C hem Ztrbl 1906, I l l 76!) 
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hüvelyben visszamaradt anyag adta a klorid- is meghatároztam Az Op. ebben az esetben is 
reakciot és Op-ja 194-1960 volt Tehát a nedves az amidazophen Op-jával egyezett Hasonloképpen 
úton nyert sóval azonosnak bizonyult Mindkétféle a száraz és nedves úton nyert sósavas-amidazo
so klórhidráttartalmát meghatároztam Evégből phenekből is egyenlő Inennyiségben keveréket ké
Iemértem O 268 g anyago!, oldottam 20 ml vízben, szítettem és az Op-ot ellenőriztem A kever ék 
majd hozzáadtam 15 ml töm. HN03-at, 15 ml lQp-ja 193-195° volt. 
norm-tized AgN03 oldatot, s miután kissé meg- A vizsgálati eredményekből megállapítottam, 
melegítettem, hogy a levált csapadék összetömör ül- hogy mind sz ár az, mind nedves úton azonos össze
jön, Jeninitrát jelenlétében a feles ezüstnitrát tételú só nyerhető, az amídazophen nem változik 
oldatot nonn-tized rhodanid oldattal visszatitrál- A ferri-·ion érzékeny reakciója című közJemé
tam Azért használtam töm HNO,-at és 15 ml-t, nyemben beszámaltam a ferri-ion reakcióról. A 
hogy az amidazophen redukáló hatasát ·vissza· reakció a IV.. kiadású magyar gyógyszkvben szer C· 

szaritsam Mind a száraz, mind a nedves úton pel az amidazophennél : l : l 00 készült vizes 
nyert só közel az elméletileg számított értéket amidazophen oldat fenikloridtóL lazurkék színt 
adta .. A sósavas amidazophen HCI tartalma elmé- ölt. Amikor a szerves -savakkal kíséreltem meg az 
Jetileg !3 634% A nedves úton készítetté 137%- amidazophent összehozni, feltűnt,hogy a citromsav 
osnak, a száraz uton készítetté 13 41%osnak bizo- oldásakor az amidazophenes oldat rövid ideig 
nyult. Az adatok azt bizonyítjak, hogy mindkét tartó Iazurkék színt öltött Azonnal érthetővé 
módon azonos összetételü sót nyerünk Végül vált a változás, tudva azt, hogy a citromsav több
tnindkét vegyületből az amidazophent regenenil- nyire vassal szennyezett Hasonló jelenséget tapasz
tam. A sót rázótölcsérben vízben oldottam, NaOH taltam az acisiálos oldatok készítésekor is. Az 
o! dattal meglúgosítottam és kloroformn:al többízben , aciszál is többnyire vassal szennyezett Tudva azt, 
kiráztam Az egyesített kloroformos oldatokat hogy a raktáronlévő citromsav csak nyomokban 
kíizzitott Na2SO,-tal víztelenítve, megszűrtem és tartalmaz vasat, a reakció érzékenységére követ
szárazra párologtattam. A maradékot exszikkátor- keztettem Az így nyert tapasztalat inditott arra, 
ban teljesen megszárítottam Mindkét vegyületből hogy az amidazophen vizsgálatánál előírt ferri
izolált anyag az aniidazophen Op-ját: 106~107° kloridos reakció! fordítottan ferri-ion kimutatá
és annak reakcióit mutatta Ezenkívül az izolált sára alkalmazzam. Amint azt fentebb említett 
amidazophent egyenló mennyiségben tiszta amid- közleményemben már megjegyeztem, a ferri-ion 
azophénnel összekevertem és a keverék Op-ját reakcióra vonatkozó vizsgálafaimal folytatom 

A kalciumglukonát tartalmi meghatározása 
(Közlemény a budapcsil Egyetemi Gyógyszereszeli Intézetből Igazgató 
Mozsonyi Sándor eg)1etemi ny. r. tanár). 

Ir ták: Koritsánszky Dénes dr. és Ambrus Klára dr 
• 

A fejlödö orvosi tudomány egyre gyakrabban 
alkalmazza kalciumterápia eselén a kalciumgluko, 
ná tot Nagy előnye, hogy íztelen s akár bőr alá, akár 
izomba, vagy vénába injiciálva fájdalmat és nek
rózist nem okoz .. 

A kalciumglukonát a glukonsav normális kal
ciumsója Nem állandó összetételíí vegyület 
Kalciumoxid tartalma általában 12 4--12 8% Egy 
molekula kristályvizet tartalmaz 

Ha a glukoze oxidálása kalciumkar bon át jelenlété
ben történik, kalciumglukonátot nyeriink Ez az 
oxidació a kereskedelmi készílményeknél bár Olil

féleképpen történhet l kémiai úton halogénnel 
(bromiddal vagy jodiddal), 2 .. biológiaititon a peni
ciliium Juteum purpmogenum nevü penészgomba
val s végül 3. elektrolitikus úton, elektr olizissel Ez 
utóbbi esetben az elektrolit a glukoze oldala, mely
ben kalciumkaibor;át , .. an szuszperd3Jva, az anadon 

OH H H OH H O O H OH H H OH 

Szerkezeti képlete : 
l i i l l !l : l i i : 

H,C-C-C --C--C--C--O Ca~O-C-- C -C- C -C-CH, 
i ! ' l l -

OH H i OH H OH OH 
OH OH 

A glukonsav a d-glukoze aldehid formulájáuak 
oxidációs terméke 

pedig uátriumbromid van. A kalciumglukonát mei
Iett bromllidrogénsav és nátriumhidroxid is kelet
kezik mint melléktermék, amely azonban a kató
don újból nátriumbromiddá regenerálódik 
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CH2/0H/--/CH. OH/,. CHO + O ~-+ 
glukoze 

--> CH,/OH/ j CH . OH/, COOH 
g! ukonsav 

A kalciumglukonát taJ talmi meghatá10zasával 
több szerző is foglalkoZ(ltt Igy Izmailov N A és 

.=-"----· 

Bezuglyij V. B 2 szavjet szerzök a potencia·· 
rnetriás titrálást ajánlják. Az eljárás lényege az, 
hogy O 2-0 5 g anyagat 20 kcm vizben melegítve 
feloldunk, kihűlés után az oldathoz 30-40 kcm 
acetant elegyítünk, majd kinhidron hozzáadása 
után O 2-0·5 kcm n. sósavval potenciometriásan 
titráljuk 

R oe' kolorimetriás eljárással kísérletezett A kal
ciumot, mint kalciumfoszfátot lecsapta, a csapa
dékból a foszfátot kénsavval szabaddá tette, mely 
szabad foszfát nátriummolibdát és hidrokinon 
reagensekkel színreakciót ad és ezt mérte .. 

Meghatározható polarimetriásan, higított ecet
savas közegben, ammoniummolibdát jelenlétében is. 

E meghatározási módszerek elvégzéséhez nagy 
gyakorlat cs nem utolsó sorban jól felszereJt labo·· 
ratórium szükséges .. Célunk nem is az volt, hogy 
ilyen eljárásokat ismertessünk, hanem az, hogy a 
külföldi gyógyszerkönyvekben felvett módszereket 

.., kipróbálva, ezek ismeretében ajánljunk egy Qlyan 
meghatározást, mely a gyakorló gyógyszerész által 
is elvégezhető, tehát aránylag gyors és egyszerű is 
a meghatározásh.oz csak az általában használatos 
re.agensek legyenek szükségesek . 

Mindenekelőtt a kalciumglukonát kalcium
tartalmát határoztuk meg Winkler gr avimetriás 

· módszerével a következőképpen.' 
10 kcm O 10 g kalciumot tartalmazó, semlege·· 

sitell oldathoz 3 g ammóniumkloridot és 10 kcm 
n. ecetsavat adtunk, majd a folyadékba kis darabka 
fémkadmiumot dobtunk és forraltuk. Forralás köz

,ben hozzácsepegtettünk 10 kcm l 0%-os kálium-
oxalát,oldatot. Egy éjszakán át állani . hagyiuk, 
majd a vattaparn aira vitt csapadékot 50 kcm vízzel 
kimostuk és l 00°-on kiszárítottuk Az eredményként 
kapott kalciumoxaláiból kiszámítva a kalciumtar·· 
!aimat, s ismerve .a kalciumglukonát molekula-

··' súlyát (448 26), egyszerű hármasszabállyal követ· 
keztelhetünk a kalciumglukonát mennyiségére. 
Az ilymódon számított kalciumglukonát tartalom 
99·11% volt. (99 13%, 99 07%, 99 12%.) 

Az újabb külföldi gyógyszerkönyvek legtöbb
jében pontos előiratot találunk a kalciumglukonát 
ellenőrzésére. 

A V ll L Szavjet Gyógyszerkönyv' oxalát for·· 
májában választja le a kalciumot 0·5 g 
anyagat 2 kcm sósav jelenlétében 100 
kcrn vízben oldunk, majd fölforraljuk, ammó
niával meglúgosítjuk és keverés közben 10 kcm fonó, 
telített ammóniumoxalát-oldatot adunk hozzá. 
Az elegyet vízfürdőn két óráig melegítjük, majd ki
hűlés után a csapadékot redős szűrőpapíron meg
szűrjük és addig mossuk meleg vízzel, mig aszüredék 
már nem rnutat oxálsav-reakciót (10 kcm szüre
déket híg kénsavval megsavanyitunk, felmelegítjük 
70-80°-ra, hozzáadunk egy csepp káliumperman·· 
ganát oldatot, az oldatnak rózsaszínűn.ek kell ma
radnia) A szúrőpapírt gombostűvel átszúrjuk ÉS a 
csapadékot forró vízzel egy lombikba mossuk 
Ezután hozzáadunk 30 kcm higított kénsavat, az 
elegyet 60°-ra felmelegítjük és O· l n káliun'perman-
ganáttal titráljuk l kcm O l n káliumpermanganát 
O 02152 g kristályvízmentes kalcíumglukonátot 
mér (l sz. táblázat) 
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A VI Francia Gyógyszerkönyv' égetéses eljá
rást ajánL Eszerint kb .. O 5 g kalciumglukonátot 
salétromsavval többször átnedvesítve, óvatosan el
égetünk, míg tiszta feliér maradék nem marad 
viosza. Ehhez feleslegben híg kénsavat adva és 
bepárologtatva a kiszámított kalciumszulfátot mér·· 
jük. A kalciumglukonát az elégetéskor tapasztala
tunk szerint· erősen felduzzad, majd a részecskék 
pemye módjára szerterepülnek, ami veszteséget 
jelent A módszer nehézkes, sok benne a hibalehe
tőség (az eredményeket az l. számú táblázatban 
közöljük). 

Az V. Svájci Gyógyszerkönyv' pátkötete 
oxalát alakjában csapja le a kalciumot és a felszaba
duló oxalátot titrimetriásan méri Cea O 5 g kal
ciumglukonátot oldunk l 00 kcm vízben 250 kcm-es 
lombikban. Az oldatot felforraljuk, ehhez adunk 
5 kcm reagens ammóniumkloridot és 5 csepp 
reagens ammónia-oldatot, majd 25 kcm forró telített 
ammóniumoxalát-oldatot A keveréket egy óráig 
melegítjük vízfür dőn .. A teljes lehűks után a csapa
dékot megszűrjük Schott 9 cm, Jéna 91 G 3 szűrőn, 
majd a szűrőt ötször 10·-10 kcm vízzel átmossuk. 
A csapadékot 50 kcm víz ú 30 kcm reagens kénsav 
keverékében melegen feloldjuk, az oldatot O l n 
káliumpermanganát oldattal 60°-on titráljuk a 
rózsaszín megjelenéséig. Ez a meghatározás egy
szerű és pontos, de a főzés miatt kissé hosszadalmas 
(lásd L sz. táblázafot) 

A svájci gyógyszerkönyv a glukonsavtartal
mat is ellercőrizteti. Kb O 10 g kalciumglukonátot 
oldurck 100 kcm vízben s ez oldatból 10 kcm-t 25 
kcm O l n káliumbik1omát és 10 kcm koncentrált 
kénsav elegyével Visszafolyó hűtő a]kaJmazásávaJ 
Yz ó r áig forralur.k. A kihűl t oldathoz 50 kcm vizet, 
0·5 g káliumjedidot adunk és a felszabadult jódot 
O I n nátriumtioszulfáttal títráljuk, míg az oldat 
sárgászöld színű nem lesz. l kcm 0·1 n kálium
bikromát = O 0010188 g kalciumglukonáttal. Ez a 
meghatározása a glukonsavnak jó eredményt ad, a 
káliumbikromát mérőoldat azonban gyógyszer· 
könyvünkben még nem hivatalos s a visszafolyó 
hűtő alkalmazása vidéken elég nehézkes is (l sz. 
táblázat). . 

A XI. Amerikai Gyógyszerkönyv'" a kalcium
glukonát meghatározására az előbbihez hasonló 
eljárást alkalmaz A kalciumoxid-tartalomra 12·4 
12·8%-ot ír elő. (1. sz. táblázat.) . 

A X l I L Amerikai Gyógyszerkönyv" a kal
ciumoxid mennyiségét 8 8·-9·3% közé szabja meg 
s a kaiciumoxalát csapadékot addig mosatja· meleg 
vízzel, míg a szüredék kalciumkloridtól egy percen 
belül nem zavarosodik meg (L sz táblázat) .. 

A V l. Angol Gyógyszerkönyv' az előbbiekhez 
hasonlóan választja Ie a kalciumoxalátot Egyórás 
főzÉs után a csapadékos folyadékot megszűrjük, a 
szűrőt megszárítjuk, kénsavval átnedvesítjük és 
kiizzítjuk l g izzítási maradék = 3293 g kalcium· 
glukonáttal (I sz .. táblázat) 

Az 1 .. sz. táblázatban összehasonlítva az előbb 
ismertetett eljárásokkal kapott eredményeket,. azt 
láthatjuk, hogy azok lényegesen különböznek egy
mástól. Ennek legfőbb oka az egyes eljárások hiba
lehetősége 
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J. sz. t dblázat. 

Módszer 

VIli Szovjct gykv 

VI Francia gyk\ 

V Svájci gykv Ca 

~1ótkötet glukonát 

X I l I Amerikai gykv 

VI Angol gykv 

Bemért 
rnennyiség 

g-ban 

o 5000 

o 5000 

o 5000 

o 5000 

o 5000 

o 5000 

Talált 
eredmény 

g-ban 

0· 448 
o 450 
o 358 
o 367 
o 499 
o 502 
o 510 
o 511 
o 440 
o 448 
0 488 
o 488 

Ezek az eltérő eredmények késztettek bennün
ket másodsorban arra, hogy e~yszerű, könnyen ke
resztülvihető eljárás után kutassunk. Segítségünkre 
volt Berg és Hahn', ama megállapítása, hogy az 
o-oxykinolin fémekkel kvantitative oldhatatlan csa
padékot ad Az így keletkezett csapadék megszűrve, 
kimosvas sósavban oldva ru etilvörös indikátor me!
! ett 0· 5 g káliumbromid jelenlétében O l n'kálium
bromáttal titrálható .. A leválafztáshoz alkalmazott 
o-oxikinolin alkoholos oldala egyhetesnél régebbi 
nem lehet, addig is fénytöl védve, barna üvegben 
tartandó eL 

Egy millimol kalcium ekvivalens 80 kcm O I n 
káliumbromát oldattal 

Ezt a reakciot használtuk fel a kalciumgluko
nát kalciumtartalmának meghatározására Kisér
letünk során több probléma merült fel. Meg kellett 
ugyanis ttllapitanunk, hogy : l mennyi a meghatá
rozáshoz szükséges optimális mennyiség, 2. mennyi 
idő kell a csapadék kvantitativ kiképződéséhez, 3. 
mi a csapadék szűrésének és feloldásának egyszerű 
módja, 4. mennyi a brómozás ideje és mi a módja 
a titráláskor a végreakció élesebbé tételének 
Az elvégzett elővizsgálatok azt mutatták, hogy kb 
O 8-0 10 g anyaggallegjobb a meghatározás, tehát 
a vizsgálathoz olyan törzsoldatot használunk, mely 
O 80-~1 00 g bemért anyag 100 kern-re való higítá
sából áll. A keletkező sárga csapadék mennyileges 
leválásához !O perc elegendő, A szűréshez analitikai 
szűrőpapírt használunk, mert közönséges szűrőn a 
finomeloszlású csapadék átmegy, A szűrőre vitt és 
kimosott csapadékot a papírral együtt egy 200 
kern-es Erlenmeyer--lombikba dobjuk. Oldás után 
a folyadék szine sárga. A metilvörös átcsapása vö
rösből sárgába nem elég éles, azonkívül titrálás köz
ben is oxidálódik, elszíntelenedik és többször utána 
kell cseppenteni Csak igen gyakorlott szem tudja 
pontosan a végrekaciót megállapítani. Eljárásunk 
szerint ismert, de fölösmennyiségű O· l n kálitim
bromát.-oldatot adunk O 5 g káliumbromiddal együtt 
a vizsgálandó oldathoz és 3 percig sötét helyen 
tartva bromozzuk. Utána káliumjadiddal a fölös 
brömot eloxidálva, a szabaddá vált jódat O l n 
nátriumtioszulfáttal visszatitráljuk Indikátor ke
ményítőoldat. 
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A vizsgált készítmény ~ <1)~.· 
l ..... <n •<lJ o 

ka le. glukonát tartalma 1 t ~"i' i:! 
%.:ban A Gykv 1 ....., -~ il) <l) _ 

l j által · O~~ t; :S 
J 

.megkivánt %! g <n .,5 ~ -~ 

i középérték ; ;.::t:9~:2-~ 
· l<~~ss 

------------

89 60 89 80 min 96 -931 
90 00 
71 60 72 50 99-102 -2661 
73 40 
99 80 100 10 98-101 099 

100 40 
102 02 102 Ol min 98 5 +2 90 
102 00 
8800 88 80 min 99 -10 31 
89 60 

l 97 60 97 60 99-104 -15r 
97 60 l 

l 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a kísérletileg 
megállapított idő pontos betartása a vizsgálat ered
ményességének egyik fontos feltétele 

A meghatározás leírása a következő : 
Mg-nyí pontossággal O 80·--100 g kalciu_m

glukonátot lemérünk, enyhe m_elegítéssel vízben 
oldjuk s az oldatot 100 kcm-re kiegészítjük E törzs
oldatból !O kern-t egy 50 kcm-es lombikba öntünk 
és forrásig melegítjük Lehűtjük és lehűlés után 
I kcm 5 n ammónia-oldatot és 3 kcm 5%-os alkoho
los o-oxikinolín oldatot adunk hozzá .. l O perc mulva 
analitikai sziírőpapíron megszíírjük s a csapadékot 
desztillált vizzel addig mossuk, mig a lecsepegő 
folyadék színtelen nem lesz. Ekkor a szűrőpapirl 
a csapadckkal együtt 150-200 kcm-es üvegdugós 
Erlenmeyer .. Iombikba tesszük és a csapadékot !5 
kcm forró" 4 n sósavban felold juk. Ha feloldódott, 
25 kcm vizzel felhigítjuk és lehűtjük Ezután 20 
kcm O J n káliumbromát oldatot és O 5 g kálium· 
bromidot adva hozzá, gyorsan lezárjuk az üveget 
és jól összerázva sötét helyre tesszük Pontosan 3 
perc eltelte után O 20 g káliumjadidot szórunk a 
sárga folyadékhoz, mire vörösesbarna csapadék, a 
jódnak addiciós terméke keletkezik A mérőoldat 
felesJegét O J n nátriumtioszulfát-oldattal kemé
nyítőoldat indikálása mellett visszatitráljuk. 
80 kcm O l n KBr03 ,.- l millimol Ca = O 04 g Ca 

l >> O l >> = O 0005 g Ca 
A vizsgálat eredményeit az alábbi l L sz táb

lázat tartalmazza : 
I I. sz. táblázat. 

tkc 1 
A vizsgált készítmény A kapott ér-~"l E 'i' Talált kal c glukoná t tart ték %-os elté- · 

~"" eredmény %-bap .t .. ~ rése a Wink-
E"' g-ban 

l 
közép- Jer~ módszer l 

~,., 

eredményétfli c:> c érték 
-------~~ 

o 9846' o 9'785 99 37 gg 35 +024 
o 9'780 99 32 

099651 og925 gg 39 99 35 +024 
o 9896 gg 31 

o 97951 o 9731 gg 35 gg 34 ~,023 

o 9'729 99 33 
o 98031 o 9'741 99 37 99 39 +028 

l 
09746 gg 42 

A glukonsav meghatározására a svájci gyógy
szerkönyv supplementjében leirt modszer t alkal
maztuk modositott formában Oxidáiószerül Ked
vess)' ajánlatára cériszulfátot használtunk, melynek 

·előnye, hogy állandó, titer ét hosszú ideig nem váJ .. 
toztatja, az oxidálás egyszerre és nem fokozatosan 
történik és számos gyógyszerkészítmény vizsgála
tához használatos Lehetséges, hogy az V. kiadású 
Magyar Gyogyszerkönyvben hivatalos lesz .. A visz
szafolyó hűtő alkalmazásával végzett n órás forra
lás! is 10 percre csökkentettük A meghatározás 
menete a következő : mg-nyi pontossággallemér ünk 
020 g körüli kalciumglukonátot, vízben oldjuk fs 
az oldatot !00 kern-re kiegészítjük Ebből a törzsol
datból 25 kcmt-100 kcm-es, üvegdugós Erlenmeyer
Jombikba öntünk és 5 kcm 5 n kénsavai (az olda

tunkat cea l x n-ra állitjuk be a kénsavra vonat
koztatva) és 20 00 kcm O l n cériszulfát-oldatot 
adunk hozzá. Ezután 80°-os vízfürdőbe tesszük és 
10 percig benne tartjuk (a hőmérséklet és az idő 
pontosan betartandó !). Vizcsap alatt !eh ütve és 
O 5 g káliumjadidot adva hozzá, a kivált jódat 
O J n nátriumtioszulfáttal visszatitráljuk keményítő 
indikátor mellett l kcm O l n cériszulfát = 
O 002242 g kalciumglukonáttal 
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A vizsgálat eredményei az alábbi I ll. sz. táb
lázatban láthatók 

A fenti eredmények azt mutatják, hogy a 
.glukonsavtartalom 98·9% körül mozog, ami azt 
jelenti, hogy az általunk, vizsgált készítményben 
több kalcium van, mínt amennyit a ginkansav 
megkötött Attól függoen, hogy a glukonsav, vagy 
·'a kalcium van-e feleslegben, változik a két komp o' 
·n ens egymáshoz viszonyított értéke. Ezért fontos és 
célszerií mindkét komponensnek a meghatározása .. 

Összejogla/ds A fent közölt eredményekből 
megáilapítható, hogy a ~ülönböző gyógyszerköny
vek által leirt módszerek elég hosszadalmasak és 
egymástól meglehetőserl eltérő eredményeket adnak 
a kalciumglukonát vizsgálatában Sikerült olyan el
járásokat kidolgoznunk, mind a kalcium, mind a 
ginkansav kvantitatív meghatározásár a, amelyek 
sokkal pontosabban megközelítik a kalciumgluko
nát abszolut értékét s az irodalmi eljárásoknálgyor
sabbak és egyszerühben kéresztülvihetők Ajánljuk 
mi~dkét komponens meghatározáoát. A kalcium 
pontos mennyileges meghatározására a szokásos 
oxalát-formában való lecsapás helyett az o-oxi
kinolin-nal való lecsapás! ajánljuk, mely csapadékot 
savban feloldva, bromatometriásan titrálhatjuk. 
A glukonsavat oxidimetriásan ellenőrizzük céri
szulfát-oldattal 

IRODALOM. l. VIII. Szovjet Gyógyszerkönyv. (!946.) 
- 2. Orvostudományi Dokumentációs Központ gyógy
szerészeti referátumai I szám =--- 3. Winkler: Ausgew.3.hlte 
Untersuchungsverfahren für das ebernisebe Laboratorium ~ 
4 Autenriet!z-Rojafzn . Quantitativé chemische Analyst:. -
5. Kolt17oft: Die Massanalyse -· 6 .. Wood-Lawall: United 
States Dispensatory. - 7 VI. Francia Gyógyszerkönyv. 
(!947) - 8. V. Svájci Gyógyszerkönyv. (1933.) ·,.- 9. VI. 
Angol Gyógyszerkönyv. (1948 . .) .~ 10 XI. Amerikai Gyógy
szerkönyv (1936) -- ll 'XIII Amerikai Gyógyszerkönyv. 
(1947) 

Újabb adatok az ozokerit terápiához 
Írta: Lepszkij !'z, az orvostudomáuyok professzora 

Az azoker i tet először a Szovjetúnióban vezették 
be a gyógyászati gyakorlatba (I 942) Ettől az időtől 
kezdve egyre szélesebb alkalmazást talált nemcsak 
a moszkvai és maszkva-környéki gyógyító intézetek
ben, hanem az ország más területein és városai
ban is 

Moszkvában'" a moszkvai Központi T r auma
tológiai és Ortopédiai Intézetben röviddel ezelőtt 
egy konferencia folyt le, mely az azokerit terápiás 
alkalmazásának eddigi tapasztalatait hozta nyil
vanasságra A konferencián Moszkva és a moszkvai 
kerület, tovabbá Leningrád, Charkov, Odessza, 
Mrnszk, Szaratov, Kujbisev, Kazany, Irkutszk, 
Krasznodár tudományos munkásai és orvosai vet-
tek részt · 

A konferencián a kisérleti laboratóriumok és 
klinikák adatai alapján világították meg az ozo
kent biológiai és gyógyító tulajdonságait 

!4* 

Az azokerit vagy >>földi viasz<< fosszilis eredetű 
ásványi anyag, mely cerezint, ásványi olajakat és 
gyantákat tartalmaz 

Az ozokerit magas hőkapacitása azzal a tulaj
donságával párosul, hogy a hőenergiát hosszú ideig 
tudja tárolni, hőJeadása elhúzódó és még magas 
hőmérsékletét is (50-60°) jól tiíri a szervezet 

.Az utóbbi évek megfigyelései azt is igazolták, 
hogy az azokerit alkalmazása jóval alacsonyabb 
(50~-350") hőmérsékleten is hatásos. Ugy látszik 
tehát, hogy az azokerit b'ológiai és terápiás hatá-· 
sánál, fizikai és. kémiai sajátságai is szerepet ját
szanak 

Hatalmas klinikai anyag gytílt össze, mely 
arról tanuskodik, hogy bizonyos betegségi folya
matoknál, melyek a vegetatív idegrendszer funk
ciós állapotának zavarait vonják maguk után, az 
ozokerit alkalmazásának normalizáló hatása van. 
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Az azokerit-terápia hatásosságának fényes pél
dájaképpen említhelők meg az endarteritis obli
terans néhány alakjánál, továbbá fekélybetegség
nél és dizentériánál elért jó eredmények. Vege
tatív szervek zavarai, melyekre jellemző, hogy 
klinikai és etiológiai szempontból különböző ere
detű megbetegedések, azokerit hatásár a enyhültek 
vagy teljesen megszüntek. 

Legiényegese~b és alapv_et? gy?,gyí!ó" tulaj
donsága az azokentnek felsz•vodast elosegtto, gyul
ladást csökkentő és \ájdalomcsillapító hatása. 
Széleskörű klinikai alkalmazását a belgyógyászati, 
ideggyógyászati, sebészefi és nőgyógyászali meg-
betegedéseknél ennek köszönheti. . 

A konferencián beszámoltak az azokent ked-
vező hat_ásáról a pleuritis cxudativa és a pneu
monia crou pasa eseteiben, továbbá a hypertonia 
egyes for máinál 

A Maszkva-kerületi fizikóterápiás klinika 
hosszú időn át folyó megfigyelései, melyeket krono
axiometriás, mariológiai és kapillároszkópiai vizs
gálatok is megerősítenek, bebizonyít?tt~~ a~ azo
keritnek a traumát szenvedett penfenas rdegek 
regenerálási folyamatára gyakorolt kedvező hatását 

A moszkvai kerületi klinikán Chovrinóban 
igen jó eredményeket értek el az azokerit-terápiá-
val radiculitisnéL · · 

A traumatológiai klinikán az azoker it széles
k ö r ű alkalmazást talál hematoiisoknál, traumás 
artritisnél, törésnél, kantrakturánál és merev izü-
letek kimozgatásánál. 

A »Krasznászavjetszkája<< járványkórház és a 
gyermekklinika az ozokeritet dizentéria gyógyí
tása nál szulfamidokkal kombinálva alkalmazta. 
Fájdalomcsillapító, tenezmust szüntető hatásáról 
és a széklet számának csökkenéséről számoltak be 

Az azokerit alkalmazásának módszere egy
szerű .. Az azokerilet 60-80° hőmérsékleten meg-
olvasztjuk Megfelelő méreti) mull vagy más víz
szívó szövet 6-8 egymásrahajtogatott rétegét 
összevanjuk és azt a megolvasztott azokerittel 
átitatva borogatásszerűen (viaszosvászonnal és vat
tával borítva) alkalmazzuk Az első azokerittel 
átitatott borítóréteg, mely közvetlenül a bőrfelü
letni ker ül, 40--45° hőmérsékletű legyen .. A máso--

dik ugyancsak 6---8 rétegből állo azokerittel át 
itatott mull-szövet, melyet az első rétegre helye
zünk, annál jóval magasabb (60-70") hőmérsék
letű legyen .. 

A másik módszer szerínt a megolvasztott ozo
keritet egy viaszosvászonn~l pél~lt, a~. al_kalmazá~i 
felületnek megfelelő nagysagu talba ontjuk (a tal 
bélése annak szélénél 5 cm-rel magasabb legyen), 
megvárjuk, míg az azokerit 40-4~"-ra lehűl és 
Iepényszer űvé lesz. A meleg viaszleper;yt ezután a -
viaszosvászonnal együtt a beteg testreszr e helyez
zük és vattával borítjuk Az alkalmazá~ i~_őt~r
tama 1 óra .. A közepes kúra 15-20 kezelesboi alL 

A Központi Traumatológiai és Ortopédiai 
Intézet az azokerit fizikai és kémiai, továbbá gyó
gyító tulajdonságainak tanulmányozásával fog
lalkozó laboratóriuma, az azokeritből és annak 
alkotórészeiből kenőcsöket készít, melyeket a 
Szovjetúnió E~észsé~v~dehhi Miniszt~ri_u~ ~udo
mányos orvost tanacsanak farmakolograr brzott
sága approbáL Néhány ilyen készítményt a bőr
klinikák máris sikerrel alkalmaznak 

Az azokerit hazai termék és hatalmas kész-
letek állnak belőle rendelkezésre .. Beszerzése és a 
Szavjetunió legtávolibb részeibe való szállítása nem 
okoz nehézséget Magas terápiás hatása és ugyan
akkor felhasználásának egyszerű módja indokolja, 
hogy alkalmazása a kerületi és falusi kórházak~an, 
poliklin ikákon, gyár akban és bányákban, meg a 
legkisebb egészségügyi egységeknél is elterjedjen .. 

A Szovjetúnió Egészségvédelmi Mihisztériumá
nak gyógyszertári főigazgatósága minden gyógy
intézetne'' azokerittel való ellátását biztosítani 
tudja. 

A Központi Tr aumatológia,i és Ortopédiai 
Intézet mellett működő erre kijelölt bizottság rend· 
szeresen foglalkozik az ?zo~er~t-terápia tu~o~á
nyos kutató és gyakorlati kerdesemek koordmalá
sával. 

A Szovjetúnió Egészségvédelmi Minisztériuma 
rendeletet adott ki, melynek hatálya_ a szövets~ges 
köztársaságokt a is kiterjed, az azokentnek a gyogy
intézetekben történő széleskörű alkalmazásáról. 

Fordította: Kun Ferenc 

»Amikor a munkásűjító, az élmunkás, az észszerűsítő új termelési 
médokon töri a fejét, anyago! takarít meg, jobban kihasználja a 
gépet, azzal nemcsak saját életszínvonalát növeli, nemcsak jobban 
keres, de egyben meggyorsítja, megszilárdítja a szocializmus épí
tését is« (Rákosi Mátyás) 
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Néhány egyszerűbb vegyi gyógyszer 
előállitása a gyógyszertárhan 
Gyógyszerészdoktori értekezes rövid kivonata .. Készült a Pázmány 
Péter Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézetében.. (Igazgató. 
Mozsonyi Sándor dr.: egyet .. ny r. tanár) 

Ir ta: Csere Elemér, Az értekezést ismerteti: Szepessy Angela dr .. 

A gyógyszerész tevékenysége két irányú: 
részben a gyógyszeralapanyagok előállításával és 
vizsgálatával foglalkozik, ·részben a betegek részére 
készíti el azokból a különböző gyógyszeralakokat 
(oldat, kenőcs, por, stb.) Régebben, ~- amint 
ezt a régi gyógyszerkönyvekből is láthatjuk -
az alapanyagok nagyrészét is a gyógyszerész maga 
készítette eL Ma ez a terület a gyáripar fellendülé-
sével oda tartozik. Sokszor szükség van azonban 
arra, hogy a gyógyszerész a maga erejéből, szak
tudását felhasználva, a készletben levő alapanya
gokból maga állítson elő bizonyos gyógyszereket, 
különösen ha az nem szerezhető be a kereskedelem
bőL E munka célja, ezekre felhívni a figyelmet 
és egyes gyógyszerek előállítására jól használható 
előiratokat közölnL Az ismertetett eljárások mind
egyike a gyógyszertári laboratórium eszközeivel 
elvégezhető. 

Magnesi um· peroxydatum .. A készítmény elő
állítása magnézium-oxidból történik, melybe a 
peroxid nátrium, vagy bárium-peroxid és hidrogén 
hiperoxid segítségével vihető be .. De mivel az elsőt 
nehezen lehet beszerezni és kezelése nehézkes, 
a második anyag pedig mérgező, ezért olyan eljárá-

7 sokkal foglalkozott a szerző, rnelyek hidrogén
hiperoxiddal is végrehajthaták A készítmény egy
szerűen jó kitermeléssei és magas aktiv oxigén
tartalommal állítható elő : L magnéziumszulfátból 
lúggal és hidrogénhiperoxiddal, 2. magnéziumoxid
ból hidrogénhiperoxiddaL Az első előállítási mód 
alapegyenletc: MgSO,+H,0,+2Na0H' ;;:: MgO, 
+ Na,SO, +2H20. Magnéziurnszulfátot desztíllált 
vízben oldva, hidrogénhiperoxidot adun_k hozzá, 
majd nátronlúg oldatot készitünk és a ket oldatot 
összeöntjük A lúg hatására leválik a magnézium
hidroxid, mely azonban a jelenlevő hidrogénhiper
oxid hatására magnéziumperoxiddá alakul át 
Az előállítás hátránya, hogy vizes közegben törté
nik és a víz elbontja a készítményt, a keletkezett 
csapadék igen fínom eloszlású és igy nehez~n szűr
hető.. Ezért a szerző a második módot apn!Ja az 
előállításra Ennek alapegyenlele és menete a 
következő: 

MgO+H,02 = MgO,+H,O, 
l O cr r magnéziumoxidat porcellánmozsárban 

eldörzsölUnk 5 gr 30%-os hidrogénhiperoxiddal, 
néhány percnyi várakozás után az anyagat szúrjük 
és a kezelést még kétszer 5 gr hidrogénhiperoxiddal 
megismételjük Azután az anyagat vízzel átmossuk, 
hogy a feles!eges hid1ogénhiperoxidot eltávolitwk 
és 100'-on szé.ritjuk. Az így kapott anyag könnyú 
fehér por, me ly tmgfelel a IV. Gyógyszer könyv 
előírásainak Magnéziumperoxid tartalma azonban 

magasabb 30-35%, tehát először ezt meg kell 
határozni, majd magnéziumoxiddal a kívánt értékre 
b eállitani. 

Nátrium hydroxydatum. Az alábbi ajánlott 
eljárást a szerző kipróbálta. 300 gr kristályos 
szódát (Na,C02 10 H20) 700 g deszti1Iá It vizben 
oldunk 2 literes üveglombikban 56 g égetett 
meszet 50 g desztillált vízzel megoltunk, maj d 
apr án ként állandó kevergetés közben hozzáadunk 
150 kcm szódaoldatot. Az így nyert elegyet a 
lombikban maradt szódaoldathoz öntjük, jól össze
rázzuk és kb. 1-1 Y2 óráig állni hagyjuk újabb 
összerázás után a lombikat vízfürdőn melegítjük 
mindaddig, míg a kivett és szűrőpapíron meg
szűrt próba higított sósavval már nem, vagy csak 
alig pezseg, majd ki hagyjuk húlni az oldatot 
Forr al ás és állás közben a finom eloszlású csapadék 
átalakul kristályos fénytörő szemcsékké. Az oldat 
aránylag gyorsan ülepedik le, a tisztáját leszűr jük, 
majd szabad lángon bepárologtatjuk. Ha a hőmér
séklet elérte a 150°-ot, az oldat megzavarosodik, 
me1t a kisérő vegyületek (natr.-klorid, -szulfát, 
-karbonát) ki válnak, ilyenkor kihütjük az olda tot, 
majd üveggyapoton szrírjük, azután tovább páro
logtatjuk egész 320 C0-ig, amikor a fonó masszát 
nikkelezett acélkiöntőbe öntjük (igen alkalmas erre 
a célra a globulus kiöntö készülék) és exszikkátor
ban kihűljük Az így előállított anyag tartalmaz 
natr..-karbonát, klorid, -szulfát, -szilikát, agyag-
vas- és mangán-szennyezést Ezektő l úgy 
tisztíthatjuk meg, hogy 3-4-szetes mennyiségű 
96%-os szesszei· összerázzuk és állni hagyju-k 
Az alsó vizes réteg tartalmazza a szennyezéseket 
és kevés nátronlúgot, a felső réteg a tiszta nátron
lúg alkoholos oldala .. A felső réteget elválasztjuk, 
Iedesztilláljuk aszeszt és az anyagat teljesen bepá
rologtatjuk Szappan készítéshez nem szükséges 
teljesen tiszta és vízmentes JJátronlúgot használni, 
tehát a lúgot nem kell teljesen megtisztítani és 
egészen bepárologtatni, hanem olyan töménységű 
oldatot készitünk belőle, amilyen az elszappanosí
táshoz szükséges 

Calcium chloratum. Égetett mészből állítható 
elő egyszerú és gazdaságos módon. 105 g_r é&dett 
meszet 200 kcm vízzel megoltunk, maJ d UJabb 
200 kcm vízzel péppé dörzsöljük. A mésztejhez 
apránként óvatosan kb 430 kcm 3 7%-os sósavat 
adunk Figyeljük az oldat kémhatását, hog_v 
az még lúgos legyen, mert így a vas-szennyezes 
hidroxid alakjában leválik 24 órai állás után 
leszúrjük a folyadékot és káliumferricianiddal 
vasra vizsgáljuk l-Ia egy percen belul csapadek 
keletkezik, akkor az oldathoz 2 g klórcs meszc + 
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adunk és 24 óráig állni hagyjuk (a kémhatás Iug~s 
legyen), majd ismét vizs~álunk vasra .. A betomec 
nyítést szabad lángon vegezz~k ugy, hogy 120-;--
122 co-ig melegítjük a folyadekot, majd exsZikka~ 
torban kihűtjük, amikor a so legnagyobb resze 
leválik A kitermelés 95% 

Solutio zinci chlorati Legkönnyebben elő
állítható zinkoxidnak megfelelő töménységű sósav
ban való oldásávaL A zinkoxidnak vas és ólom
mentesnek kell lennie, mert különben a készítmény 
sárgás, vagy barnásszínií lesz Vasmentesíthetjük 
a zinkoxidot olymódon, hogy a legnagyobbreszt 
ferro alakban jelenlevő. vasat klórgázzal fenivé 
alakítjuk, amelyet a fölösmennyiségben hozzáadott 
zinkoxid ferrihidroxiddá alakit és ez csapadek 
alakjában leválik 

80 g tiszta zinkoxidot összekeverünk I 00 g 
desztillált vízzel és ehhez óvatosan 200 g 3 7%-os 
sósavat adunk. Az igy kapott oldatot megszúrjük 
és parceliáncsészében bepárologtatjuk úgy, hogy 
az 50%-os legyen Csere egy táblázatot köz~!, 
melyből az oldat sririíségét ismerve a zmkklond 
tartalom megállapítható 

Ferrum chioratum oxydula/um crvstallisatum 
Laboratóriumban kétféle módon szakták a készít
ményt előállítani: fémvas sósavban való oldása 
által, vagy ügy, hogy a fer;rklond oldathoz !em
vasat adunk Csere az elóálhtast femvasnak sosav· 
ban való oldásával javasolja .. 30 _g vasreszeléke~, 
vagy vasszöget 300 kcm-es lombrkba teszunk _es 
!50 g 25'/i -os sósavat öntünk r á .. A lombrkot vrz
fürdőn óv~tosan melegitjük A melegítéskor elillanó 
sósavat időnként pótolni kell. Ha a vas már csak
nem feloldódott, az oldatot megszúrj ük. A helyesen 
elkészített oldat halványkékeszöldsziniL Ha meg
barnult, hidrogén áramban redukálni kell Az oldat 
bepárologtatását Csere többféle módon végezte 
Ezek közül a hidrogén áramban valo beparolog
tatást ajánlja A készítmény színültig töltött, 
jólzárt edényben hosszabb ideig eltarthato a fer~o
vas tartalom csökkenése nélkül. A bepárologtatast 
addig végezzük, míg az oldat súl)la 100 g Iesz. 
Ekkor az oldatot kihútjük, amikor rs a knstalyok 
kiválnak A kiváló kristályokat tisztitás céljából 
100 kcm éterrel rázzuk össze és azután megszárit
juk 30 g vasreszelékből 100 g készitményt kapunk, 
amí igen jó kitermelés! jelent 

Ferrum sulf w i cum oxydula/um crystallisatum• 
A készítmény legjobban előállítható vasreszelék
nek kénsavban történő oldasával. 40 gr vasreszele
ket oldunk 75 g 95%-os kénsav és 250 g desztillált 
víz keverékében és vizfürdőn melegítjük a. vas
reszelék oldódásáig Az oldatot forrón szűrjük 
olyan Iombikba, amelybe előzőleg 300 kcm 96"Jo-os 
szeszt öntöttünk és üvegbottal állandóan erősen 
keverjük A lefolyó folyadék az alkoholos közegben 
nem oldódik és így azonna! finom kristályok alak
jában kicsapódik A kristály tömeget Ienucsoijuk, 
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többször átmossuk szesszel és szabahőmérsékleten 
kiszárítjuk Száritás után jólzáró s~ínt;Ien üvegben 
világos helyen tartjuk el. A ke~zrtmeny hosszab!' 
ideia eláll anélkül hogy oxrdalodna 40 g vasboi 
!90 b g körüli any~got kapunk, ami 94-95%-os 
kitermelésnek felel meg. , . 

Cuprum sulfuricum cryst. 500_ g rezszulfatot 
a következó módon allíthatunk elo 135 g trszta 
rezet teszünk erry 3 literes Iombikba, 800 g desz
tillált vizet öntiink rá majd óvatosan állandó 
keverés" közben kis ré;zletekben 225 g tömény 
kénsavat, végül 850 g 10%-os salétr,omsavat adu~k 
hozzá és az oldatot a réz teljes oldodasarg melegrt
jük Az oldatot megszúrjük és s:árazra párol~gtat
juk, hogy a salétromsavat ~eljesen elta'::olrtsuk. 
Ezután a maradékot I 25cszöros mennyrsegu vrzben 
111elegen oldjuk, az oldatot isn:ét szűrjük és _víz
flirdőn bepárologtatjuk Ha a vrz fele mar elparol
aott és az oldat súlya kb. 700-750 g, akkor a folya
dék felszínén már forrón is kristályréteg keletkezik 
Kihiiléskor a rézgálicnak kb. 80%-a kristál)lok alak-
j ában ki val ik A még vrs~zamaradt rezgalrcot 
további beparologtatással tudjuk kmyerm az anya
lúgból A legutolsó betöményitéskor . n:ar a vas, 
nikkel zink és más szennyezesek rs krvalnak ugy 
hogy ~zt már nem használhatjuk Az elsó, valamint 
az utána következő bepárolaskor meg egeszen 
tiszta készítményt kapunk Az előállított kristá·' 
Jyokat itatóspapír közölt megszarit juk és papírra 
kiterítve szobahőmérsékíeten I -2 napr g ali nr 
hagyjuk (szárítószekrényben legteljebb 30 c•-on 
száritsuk). . , 

Calcium carbouicum pur praec Legegyszerubb 
és egyúttal legolcsóbb kiindulási alapanya~ az 
égetett mész. 56 g égetett n~ esze t 56 ? desztrllalt: 
vízzel megoltunk: Ha a m~sz m~r fmo.m _P?rr a 
szétesett, úgy tovabbr !20 g vr zze! p ep pe dorzsol j u~ 
Az így elkészített mésztejhez óvat?san ~dunk elo~ 
ször 250 g 25%-os sósavat, azotan meg tovabbr 
részletekben sósavat addig, míg az oldat meg eny
hén lúgos kémhatást nmtat Egy n~pi állás után 
az oldatot megszűrjük és megvrzsgaljuk vas 
szennyezésre Ha a készítmény vasmentes, ugy 
adunk hozzá kb. 28%-os natr karbonát oldatot 
I OOO a-ot A két oldat összeöntésekor azonnal 
csapadék keletkezik, mely eleinte kocsonyás, nehe: 
zen szrírhető, de néhany órai állás után fi~om apr o 
szemecskékből álló tömeggé alakul át Az rgy nyert 
csapadékot attól függően, hogy voluminozus vagy 
tömör készítményt akarunk-e nyerni, azonnal 
vagy több órai állás után szűrjük Ie, azután ':ízzd 
való mosassal megtisztítjuk a n atr, karbonat es 
natr. klorid szennyezéstőL (Mosáshoz nagymennyr
ségű, kb. 50-55 liter víz szükséges, ezért megfelel 
a tiszta szénsavmentes viz is) A szárítás! szaba
hőmérsékleten végezzük vékony rétegben kitere
getve, kb. 4-5 napig. A készítmény a gyogyszer
könyv követelményeinek míndenben megfeleL 

( FolytalJuk ) 

A GYÓGY5ZERÉSZ 

V ezérfonal a gyakorlati gyógyszerészet oktatásához 

Ha a Ringer-oldatban kihúlés után csapadék 
vagy üledék van, ú~y a dugó nem zárt Iégmentese_n 

Minthogy a Rmger-oldat nemcsak rzotomas, 
hanem izaioniás is (serum arteficiale), a calc. 
chlorid pontos lemérésére is nagy gondot kell 
fordítanunk Ene a célra ismert töménységú calc 
chlorid törzsoldatot tartsunk készletben 

Natrium thiosulfal-oldat A natr. thiosulf 
nem hőérzékeny, de savak, te)1át még a gyenge 
szénsav is bontja, minek következtében kénessav 
mellett kén válik Ie, azaz megzavarosodik és később 
üledékes lesz az oldat Az oldat készítéséhez jól 
kiforral!, szénsavtól mentes desztillált vizet kell 

~ . használni és 100°-on 30 percig kell st.erileznL 
Opium concentralum-oldat Az opium conc-ot 

olyan vizben oldjuk fel, amelynek I literében 5 
csepp higított sósavat adtunk Az oldatot felfor·· 
raljuk, kihűlésig állni hagyjuk, majd keményített 
szűrőpapiroson az esetleg csapadékos folyadékot 
megszúrjük, az előirt ml-re kiegészítjük és szabály 
szerint sterilizáljuk 

Papaverinum hydrochloricum-oldat A papa
verin hydrochloric. oldhatósága a tapasztalat 
szerint az egyes gyártmányoktó'I függően változik 
Az oldhatóság 2-10% között ingadozik Rosszul 
oldódó papaverin hd oldathoz 100 rhl-ként 1-2 
csepp sósav at, vagy O 10-020 g borkösavat 
adunk (optimális pH 3--4 között van), majd 
szabályszer űen <terilezzük 

Penicillin aszeptikus kezelése. A penicillines 
készítmény előállításakor első követelmény a bakte-

""· riológiai tisztaság, mert mint azt már fentebb is 
említettük, vannak baktériumok, amelyek a peni
ciliint bontó penicillinase enzyme! termelnek 
Ilyen pl a levegőben gyakori széna bacillus (bac 
subtilis). Ezeknek jelenlétében az elkészített peni
cillin-preparátum gyorsan hatását veszti .. 

Az aszepszisen kívül árt még a penieriimnek : 
a sav és a lúg (optimális pH 6-7 között van); 
a hőmérséklet emelése ; fémionok (fémedény!, 
fémspatulát ne használjunk!); aszesz; a glycerin; 
a cisztein; oxidálászerek; phenolok és végül a víz. 
(L Tur i >>A P recept elkészítésének tízparancsc
lat a<< A Gyógyszerész !947.. 21. sz.) . , . 

A P vizes oldatban gyorsan hydrolrzal Mar 
7-8 nap alatt hatástalanná válik A P -t vizes ol
datban tehát csak olyan készítményekhez használ· 
juk fel, amelyek rövid idő alatt elfogynak A P 

' oldásához steril physiofógiás konyhasó oldatot 
vegyünk. A gumisapkát fedő alumínium lemezkét 
távolítsuk el és a gumidugó felületét előbb szeszes 
vattával (a szesz elpárolog!) dörzsöljük és csak 
azután szúriuk át szubkután tűvel. (A fecskendőt 

·és a tút I(;oo-on sterilezzük !) A konyhasó be-
fecskendezése után várjuk meg a feloldádást s 
azután szívjuk vissza a szükséges mennyiséget. 

A P per-orális rendeléskor (ritkán fordul elő 1) 

gyomorban nem oldódó Kapszulákat kell hasznalm 
Aszeptikusan (ll) olyan porkeveréket készítünk, 
amely 200.000 E. P port, 2 25 gr Al. hydroxydot 

vagy Mg oxydat és 2 5 g N atr citratot tartalma 
10 porra 

Penicillin sebhintőport olymódon készítünk• 
hogy 1Q0°-on kiszárított, majd 1600-on egy órán át 
sterilezett 30 g Sulfathiasol (Uitraseptyl) po·rt 
aszeptikus módon 200. OOO E. P. Ca-al összekeve
rünk és steril üvegdugós üvegbe tesszük A· P 
kenőcs készítését majd az 1>Unguenta<< fejezetben 
fogjuk közölni . . 

Physostigmin-oldat A physostrgmm-oldatban 
gyorsan hydrolizál eserolinra, amelyet azután a 
levegő oxigénje vörös színű vegyületté oxrdáL 
A physostigmin oldatot az adrenalinnal azonos 
rnódon készítjük. Ttkintettel azonban arra, hogy 
itt nemcsak oxidációról van szó, hanem elsősorban 
hydrolizísröl, a steri!ezést tyndallozással kell vé-
gezni. . 

Suifut olajos suspensiója. A szuszpenzwkat 
mindig bőszájú, jol záródó üvegdugós üvegekben 
készítsük Bár sem a kén, sem az olaj nem hő
érzékeny, mégis aszeptikus úton kell készíteni 
a sulfur szuszpenziókat. Ennek a magyarázata az, 
hogy magasabb hőmérsékleten a kén egyrésze 
az olajban feloldódik, esetleg substituálódik és 
kihűléskor az üveg falához tapadó kristályok 
alakjában kiválik (nem rázhato össze).. 

Szesz csitamentesítése, A szesz csíramentesíté
sére - ha az orvos elrendeli - szükség van, mert 
életképes sp órákat tartalmazhat Általában a szúrő
gyertyákat ajánlják ennek az elvégzésére .. Megfele!ő 
óvszabalyok alkalmazása mel!ett azonban meg 
autoklávban is lehet sterilezni. A g~ógyszertárban 
100°-on áramló gőzben sterilezzük a különböző 
töménységrl szeszt Erre a célra erősfalú olyan 
hengeres üveget válasszunk kr, amely Jegalabb 
1 / 4-del nagyobb, mint aszesz mennyisége, Telj~sen 
ép, légmentesen záró parafa vagy kaucsuk dugova1 
zárjuk le és a dugót kettős kötéssel erősen rögzítsük. 

P iluloe-P ilulák. 
(Labdacsok) 

<\ pilulák (labdacsok) tésztaállományunál ke
ményebbre gyúrt gyógyszerkeverékekből alakított, 
belső használatra szánt golyócskák Elnevezésüket 
píla =golyó, vagy labda, illetve pilula-- golyócska, 
vagy labdácska latin szavaktól kaptak. Régóta 
hásznált gyógyszerformák ezek, amelyekből később 
modernebb gyógyszerformák, a paszti!lák, majd a 
tablettak (comprimata) fejliidtek 

A pilulák súlya a Gyógyszerkönyv előiratai 
szerint O 1-0 3 g közölt van A pilulák súly a 
azonban függ a benne lévő gyógyszerek fajsúlyátol 
is, valamin( attól hogy mennyi bennük a ható
anyag. Igy például a Ferrum pulveratumot, vagy 
Ferrum I]ydrogenío reductumot, esetleg sok Kalium 
jodatumot, vagv Natrium broma·tumoí tartalmazó 
jJi!ulák sulya iéndesen nagyobb O 1-0 3 g-nál és 
pilulánkéni elérheti a O 5 g-ot. Előfordul, hogy az 
orvos a gyógyszer felír8.sakor nem számol a készites 
lehetőségeivel sa rendelt gyógyszernek vagy gyógy-
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szereknek pilula alakban való elkészítése olyan 
nagy labdacsokat . eredményez, hogy azokat a 
beteg nehezen vagy egyáltalában nem tudja 
lenyelni, - pedig a pilula rendelésének egyik oka 
éppen az, hogy a betegek a labdacsokat könnyen 
ttrdják lenyelni, -ilyenkor az orvossal kapcsolatot 
kell· keresni s a rendelt gyógyszerkeverékből az 
orvos hozzájárulása után kétannyi pilulát kell 
készíteni. Ebben az esetben a használati utasilás 
megváltozik s a beteg egy szem helyett egyszerre 
kettót fog bevenni. 

A O l g-nál kisebb, átlag O 05 g nagyságú 
golyócskákat granuláknak ( szemerkéknek j vagy gra
nuloidoknak hívják, amelyeket homeopathiás gyógy
szerek előállításához használnak. A tabletta elő
készítéshez használt granulák is innem kapták 
nevüket, de ezek nem egyforma nagyok és szemcse 
átmérőjük O 01-0 02 cm közölt ingadozik 

A pilplákhoz hasonlóan készül az állatgyógyá
szatban használt 10 g-nál nagyobb súlyú golyó, 
a bolus vagy falat Készítésükhöz bolus albát, rozs

' lisztet (Farina se calist) vagy buzalisztet (Fari na 
triticit) használnak 

A pilulák gyakran szerepeinek a magrsztrális 
receptura gyógyszerei közölt Relativ keresett
ségüket a következő jó tulajdonságaiknak köszön
hetik: 

l. Igen alkalmas gyógyszerformák, különösen 
erős hatású szerek pontos adagoJására. Értjük 
ezalatt elsősorban a kanalas orvosságokkal és 
cseppekkel szembeni előnyüket, amelyeknél a 
kanalak nagyságától és a cseppentéshez használt 
cseppentő felülettől függöen az egyes adagokban 
nagy eltérések lehetnek. Még az osztott poroknál 
is jobbnak tartjuk ebból a szernpontból, mert rnfg 
a porok osztás~ szemmértékkel történik, addig a 
pilula-massza szélosztását géppel végezzük 

2. A pilula bevétele, illetve lenyelése vala
mennyi gyógyszernél könnyebb, ha annak nagy
sága nem haladja meg a O 5 g-ot. A pilula a garaton 
és a nyelőcsövön keresztül gyorsan a gyomorba 
j ui, nem vált ki egyes betegeknél garat körüli 
nyomásérzés!, illetőleg nem tapasztalunk ellen
szenvet a betegek részéről a pilulák lenyelésével 
szemben. 

3. Kellemetlen ízú vagy kellemetlen szagú 
gyógyszerek fzének, szagának elJödésére is egyik 
legjobb gyógyszerformák 

4 Külsö behatásokra (oxidáció, fény, ned-· 
vesség stb.) érzékeny gyógyszer ek bomlásának vagy 
hatásgyengülésének megakadályozására is igen al
kalmas abban az esetben, ha a kötő- és alakítóanyag 
konzerváló szerek (Nipasol, Natrium benzai
cum stb.) hozzáadását megakadályozzuk és felü
letének légmentes bevonásáról gondoskodunk 

5. A pilulák szélesése a tápcsatornában lassan 
és főként a bélben megy végbe. Ez a körülmény 
a hatóanyag egyenletes felszívódását és egyenletes 
tartós hatását teszi lehetövé. 

6. A p iluJák gömbalakj a alkalmas küíönbözö 
bevonatok készítésére, akár abból a célból, hogy 
tetszetősebb · formát adjunk, akár pedig azért, 
hogy külső behatásokkal szemben védjük a bennük 
év ő hatóanyaga!, v agy pedig azért hogy a p iluJák 
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hatoanyagai ne a gyomor ban, hanem csak a bélben 
oldódjanak fel 

7. Végül, de nem utolsósorban a gyógyszerészi 
gyakorlat szempontjából is fontos ez a gyógyszer
forma, mert egyike azoknak a magisztrális gyógy
szeralakoknak, ahol szám os alkalma nyílik a gyógy
szerésznek arra, hogy elméleti és gyakorlati tudását 
érvényesítse 

A pilulák feJsorolt elönyös tulajdonságai azon
ban csak abban az esetben érvéuyesülhetnek, ha 
elkészftésük szakszerűen, gondosan történik, mert 
ellenkezö esetben használhatatlan, vagy az egészségre 
káros gyógyszert fogunk kiadni. 

A pilulák készitéséhez mélyebb és tágasabb 
porcellán dörzscsészéket használhatunk.. Igen aJkai~ 
masak erre a célra a labdacs készítő vasmozsarak 
Az ilyen mozsarakhoz a pisztilus háromszor legyen 
hosszabb, mint amilyen mély a mozsár, hogy jól 
meg lehessen fogni A pisztilus mindkét vége 
gömbölyü legyen, hogy gyúrás közben ne törje 
tenyeriinket A massza lekaparására hajlékony, 
fémből készült lapátszerú spatulákat (lapocokat) 
kell használni 

A pilulák a következő alkotórészekből állanak: 
1 H alóanyagból vagy hatóanyagokbóL Ezeket 

minden esetben az orvos írja elő Tekintettel arra, 
hogy a pilula voltaképpen osztott gyógyszer, 
különös gond fordítandó a hatóanyagoknak az 
alakitószerekben való finom eloszlatására, azaz a 
pilula massza homogenitására Kismennyiségii, fő
ként erős hatás ú szereket tehát előzetesen egy kevés 
indifferens porral, például talcummal vagy saccha
rummal ill. saccharum Jactissal kell eloszlatni és 
csak azután kell folytonos kevergetés közben 
apródonként hozzáadni az alakítószert Voltaképpen 
tehát úgy kell eljárni, mint a porkeverékek készí
tésénél 

2. AlakítószerekbőL Az alakitószereket az orvos 
rendszerint nem jelöli meg, ezeknek kiválasztását a 
gyógyszerész szakértelmére bizza Voltaképpen ez a 
helyes, mert a pilulák alakító- és kötőanyaga álta
lában nincs összefüggésben a pilula hatásával s 
helyesebb, ha az orvos a gyógyszerészre bízza azok 
kiválasztását és minden esetben alkalmazza a 
>>f. l. a p " jelzést Arnennyiben az orvos nem 
jelöli meg az alakitószert, illetve az általa meg
jelölt alakitószer nem alkalmas pilula massza el
készítésére, akkor a gyógyszerész a Gykv. rendel
kezései szerint a közömbös szerek sorából választja 
ki a legmegfelelőbbet Ilyen például a Pulv. Jiqui
ritiae, Pulv. altheae rad., Saccharum, Bolus alba, 
Butyr .. cacao, Amylum, Farina, Faex siccum med., 
Extr. faecis siccum stb 

3. Kötőanyagokból. A kötőanyagok használatá
nak célja az, hogy a hatóanyagból és alakítószer
ből készült porkeveréket elegendő mennyiség hozzá
adásaval kemény tésztaállományú, jól alakítható 
masszává dolgozzuk feL A kötőszer hozzáadása 
állandó gyúrás közben apródonként, a szükséglet
nek megfelelő mennyiségben történík A jó massza 
(gyurma) jellegzetes tulajdonsága az, hogy gyúrás 
közben a rnozsár faláról és t:tőjéről könnyen le
válik, képlékeny, jól gytirható és 3Z ujjhoz ner_n 
tapad, A kötőanyagokat -- amennyiben az orvos 

másképpen nem rendelkezik - ugyancsak a 
közömbös szerek sorából kell kiválasztani. A köto· 
anyagat nJindig folyékonyan használjuk fel, tehát 
amennyiben erre a célra Amylumot, Dextrin!, 
Gelatint avagy Tragacantmézgát használunk, abból 
mindig oldatot kell késziteni Készletbentartásuk 
eselén erjedésüket N ipasollal vagy Natriüm benzai
cummal akadályozzuk meg. Legkiválóbb kötö
anyagok a növényi kivonatok: az extr genlianae 
subspiss , az extr. trifolii fibrin i subspiss, továbbá 
az élesztő készitmények, az extr.. liqiliritiae sub
spissum, extr faecis spissum és az Ung. glycerini. 

4 Duzzasztóanyagokból A Magyar Gyógyszer
könyv külön nem említi meg a pilulákat szélvető 
duzzasztóanyagokat, amilyen például a keményítő, 
a gelali n avagy 1 Iaminátiának a ·pora. Ennek az 
oka elsősorban az, hogy az alakítószerként leg
inkább keményítő tartalmú drogporokat haszná
Junk, amelyeknek keményi!ő és nyálkatartalma 
lehetövé teszi a pilulák felduzzasztását, illetve 
szélesését 

5 .. Behintésre használt úgynevezett kanspergdió 
anyagból.. Erre célra - ha az orvos másképpen 
nem rendelkezik - a Gyógyszerkönyv utasitása 
szerint édesgyökér .. finom porát kell használni 
E behintésnek célja az, hogy a finom por gömbölyi
tés alkalmával a még nyirkos felületű pilulákat 
egyenletesen bevonja s ezáltal a dobozban össze
tapadásukat rnegakadirlyozza, továboá az, hogy a 
keserú pilulák izét a beteg lenyeléskor ne érezze 

A behintésre az orvos édesgyökérporon kívül 
rendelhet saccharumot, lycopodiumot, bolus albát, 
talcumot, magnesium carbonatot, grafitpor!, pulvis 
cinnamo mit, ferrum pulveratumot stb 

A pilula készítéséhez felhasznált alakiló és 
kötőanyag mennyiségét a vényre pontosan fel kell 
jegyezni, mert ettől függ a >>tata-massa« és a pilulák 
sülya .. Ez az egységes gyógyszer elkészítés szempont
jából fontos, rnert csak ennek az ismeretében készft
hetünk ugyanolyan nagyságú pilulákat a gyógyszer 
megismétlésekor Általános, de helytelen az a 
szokás, hogy a pilula készítéséhez használt alakító 
és kölőszer mennyiségét külön nem jegyzi fel a 
gyógyszerész, csak a tota-massa súlyát tünteti fel 
a recepten.' Ez nem elegendő és nem is helyes, 
mert a pilula ismételt, teljesen azonos elkészítését 
nem könnyiti meg. A vonatkozó rendelet értelmé
ben az alakítószer és a kötőszer mennyiségét is rá 
kell írni a receptre. Ennek gyakorlati kivitele pl 
pulv. es extr. liquiritiae használata eselén a követ
kezőképpen törlénile A hatóanyagok mennyiségé
nek figyelembevételével 1 pilulát 0·20 g-osnak véve 
hozzávetőlegesen előre megállapitjuk a tota-massa 
súlyát. Ehből levonjuk a hatóanyag mennyiségéi 
s a különbség felének megfelelő súlyú pulv. 
liquiritiae-vel a hatóanyagai egyenletes eloszlású 
porrá keverjük A p ul v. Jiquiritiae-nek ezt a mcnnyi
ségét feljegyezzük Most megá!lr,pitjuk a pulv 
liquiritiae és az extr. liquiritiae subspissum é-dényé
nek brutto sülyát és ezt is feljegyezzük A továb
biakban az extr. l'quiritiae-böl és a pulv. Iiquiritiae
ből a szükség-nek megfeleWen anüyit veszünk, 
amennyi a jó pilula massza elkészitéséhez 
szükséges. A pilula massza ell(észítése után a pulv 
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és az extr Jiquiritiaes üvegeket újból lemérjük és 
kiszámitjuk, hogy mennyit használtunk fel a 
massza elkészítéséhez Ezzel a módszerrel minden 
nehézség nélkül pontosan megállapítottuk a készi
téshez vett alakító és kötőszer mennyiségét Ismét
léskor tehát nem fog nehézségekoe ütközni ugyan
olyan nagyságú és összetételű piluláknak az el
készítése. Ennek a szilks~~ességét nemszabad lebecsülni, 
mert a laikus beteg gyógyszerének ertékét gyakran 
a külsöségekből, például a pilula nagyságából, a 
konspergáló anyag, vagy a kiváncsiságból ketté
harapott pilula íz éből i téli meg. 

A. pilulák készítéséhez felhasználható alakító
és kötőszeteknek száma nagy, azoknak helyes ki
választása nagy gyakorlattsagat kiván és a készitó
ben, ha ritkábban rendelt szerről virn szó, sok 
eselben a bizonytalanság érzetét kelti. Keresnünk 
kellett tehát olyan univerzális pilula konstituen
seket, amelyek a pilulál< nagyrészének az előállí
tásához alkalmasak 

A recepturai gyakorlatban általánosságban 
hasznalható ilyen alakítószer az édesgyökér pora 
és az édesgyökér félsüríí kivonata, a tárnicsgyökér 
vizes síirű kivonata és a vidraeleeke levél vizes 
sűrtí kivonata. 

Ennél a célnak rn.ég jobban megfelelnek az 
élesztőgomba telepből készitett úgynevezett faex 
készítmények, melyeknek használhatóságát dr. Rózsa 
Pái közel 70 féle klilönböző összetéteiri pilulánál 
megállapitotta _ (Lásd : Gyógyszerésztudományi 
Társ. Ert. l 935. év. 3. sz.) Ezek három gyógyszer
formában használatosak : 

a) faex medicinalis siccum, 
b) extr. faecis siccum, 
L) extr. faecis spissum 
A sörélesztő gyógyászatban való használ

hatóságát a, igy elsősorban a furunkulus gyógyi
tására 1921-ben Heintz hívta fel a figyelmet 
A sörélesztőt már az egyiptomiak és gyógyszerként 
használtak Azonkivül tápszer is mert fehérje
tartalma közel 15%, szénhydrát tartalma pedig 
meghaladja a 7%--ot Tartalmaz továbbá >>A<<, >>B<<, 
>>C« vitaminokat, vasat, foszfor!, a »D« vitamin 
provitaminját az ergosterint, szénhydrátot bontó 
enzimákat és még sok értékes anyagat A sör
élesztő keszítményeknek pilulák keszftéséhez való 
felhasználását Sabalitschka javasolta és ezirányú 
kisérietei olyan kedvező eredménnyel jártak, hogy 
!926 óta szívesen használt pilula constituens, az 
újabb kiadású gyógyszerkönyvek nagyrésze pedig 
felvette hivatalos készitményei közé 

A fa ex készitménvek előállitása a kereskedelem-
ben kapható sörélesÍtőből, á saccharomyces cere
visrae kisajtolt lelepéhől, az úgynevezett »faex
compressa«-ból történik 

A faex <nedicinalis siLcum k6szitését olymódon 
vegezzük, hogy az élesztőt ülepítő edényben vizzel 
töbnször kimossuk, majd szitára gyUjtjük és azon 
áttör jük U•'ána J %-os n atrium carbon at oldattal 
gondosan összegyúrjuk és két óráig jégen tartjuk 
A szód2oldalot leöntjük róla, majd vizzel ismét 
kin;osva, fokozott nyomással kisajtoljuk Ez m 
úgynevezett faex compressa, amely pilulf!k készí
teséhez még nem alkalmas, mert elő sejteket és 
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enzymákat tartalmaz Az ilyen készítménnyel 
készült pilulákban lévő szénhydrát megerjed. Ebből 
készill a faex siccum medicinalis olymódon, hogy 
a faex compressa enzimáit és élő sejtjeit -· az 
anyagat 2 órán át 10cr C0-os szárítószekrényben 
tartva -· elpusztítjuk és víztartalmát elpárolog
tatjuk. Ezért hívják ezt a készítményt még faex 
siccum desenzimatumnak is. 

Extr faecis sicwm készítésének csak a kezdeti 
része azonos a faex med .. siccum-éval a továbbiak-. 
ban a következőképpen történik Az enyhe nyomás
sal kapott fa ex compressa 10 súlyreszél l O súly
rész vízzel és l súlyrész higított sósavval össze· 
keverve előbb autolizis (önemésztés) végett 40-50° 
hőmérsékleten 12 órán át állani hagyjuk Utána 
a masszál vízfiirdőn rövid ideig hevíljük, ülepítjük 
és a tiszta folyadékot leöntjük Ezt a műveletet 
még kétízben megismételve a leöntölt vizet egyesít
jük, megszűr jük és lehetőleg vacuumban bepároljuk 
folyékony kivonat állományúra, majd 25% desen
zimált faex siccumot keverve hozzá vacuumban 
kiszárítjuk és porítjuk. 

Extr. faecis spissum ··előállítása az elóbb leírt 
módon vízzel faex sicc .. hozzáadása nélkül történik, 
és spissum állományra siírítjük be Ez a készít
mény azonban faex siccum Qt, azaz a saccharomyces 
cerevisiae hosszúkás, 8-12 mikronos celláit, ame
lyek Iáncszerilen kapcsolódnak össze, nem tartal
mazza (mikroszkópos vizsgálat). 

Az extr faecis spissum tehát csak kriüianyag, 
ezzel szemben az extr. faecis siccum és a faex 
siccum medicinale alakit, köt és eg)'ben duzzaszt is, 
met t benne ép cellák vannak. 

A jól elkészített élesztőkivonatok sajátságos, 
húslevesre emlékeztető, Híszeres szaRú készitmé
nyek. Alkalmazásuk előnyei (I dr. Rózsa vizsgá
latait): 

1 .. Könnyen elkészíthető pl8sztikus masszál 
adnak. 

2. Magas, 'kissé h y gr oszkópos sótartalm uk mi att 
még hosszabb tárolás után sem száradnak ki a 
pilulák 

3.. Nem penészesednek 
4. A faex pulvist és extr. faecis siccumot 

tartalmazó pilulák a bennük lévő sacclwromyces 
cellák duzzadása köVetkeztében a tápcsatornában 
egyenletesen és biztosan duzzadnak meg és a ható
anyag lassú, de teljes felszívódását biztosítják 

Abból a célból, hogy a három élesztőkészít
mény közül mikor melyiket alkalmazztík, a pilulá
kai három fócsoportba osztjuk és a gyógyszerész 
szakértelmére bízzuk, hogy az általa elkészített 
recept melyik csoportba tartozik 

I. A normális összetéteiti ptlulák készítéséhez 
extr. faecis siccum, víz és glycerin elegye veendő. 

2. A sok extraktumot tartalmazó pilulákat 
faex siccum medicinale, glycerin és víz elegyével 
kell készíteni. 

3 .. A sok port tartalmazó, törékeny masszál 
adó pilnlákhoz pedig elege'ndő csak extr. faecis 
spissumot használni 

Az univerzális pilula konstituenseken kívül jó 
szolgái3tot tesz gyakran az ultfweae radix pora, 
abban az esetben, ha sok sót kel! pi!ulává gyúr-
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nunk 8-10 g sóhoz elegendő 1--2 g zilizgyökér 
por. Az althaeae pulv .... ból nem is szabad többet 
venni, rnert magas nyálka és calcium oxalat tar
talma miatt szívós, elasztikus gumiszerű masszál 
ad és a pilula nehezen esik szét 

Ugyancsak tartózkodounk kell a kötőanyag
ként használt gmnmi arab_icum, gelali n vagy traga
cantha nagy mennyiségben való alkalmazásától, 
mert a velük készült pilulák állás közben nagyon 
megkeményednek és· nem esnek szét Ezek_ a 
kötőanyagok kis mennyisegben és csak oldatban 
használhaták Különösen megfelel erre a célra a 
tragacanthát tartalmazó, de nem iJiatosított ung. 
glycerini. 

Organikus anyagokkal váltoúst szenvedö pilu
Iákat, példátil phosphoros pilulákat, >>A<<, és >>C« 
vitaminr, argentum nitriwmot stb. bolus alba-val 
és vízzel kell készíteni, mert a bolus alba közömhös 
alumínium hydroszilikát ; vízzel jól alakítható 
masszát ad s kiszár adás után is szélesik vízben 

Digitalis pilulákat s általában olyan ható· 
anyagokat, amelyek vízzel változást szenvednek, 
célszerú extr.. faecis sicummal és glycerinnel, vagy 
-- ahol pihrlánként a digitalis levél tartalma 5 
ctg-nál nem több - még .helyesebb butjirum 
cacaoval készíteni. Semmiesetre sem helyes ezek 
készítéséhez egyesek álial ajánlott vaselint, adeps 
Janaet vagy más viasz összetéteW anyagat hasz
niilni. Ezek ugyanis a bél alkalikus közegében nem 
emulgeálódnak, sőt magas olvadáspontjuk mi.att 
esetleg meg sem olv1dnak s ezért belőlük alig 
szívódik fel hatóanyag 

A pilula massza elkészítése után annak stilyát 
megá!Japítjuk s amennyiben 100 dr b-ot rendel az 
orvos, mérlegen négy egyenlö részre osztjuk szét 
A massza kisadrása állalában kézzel történik, de 
erre a célra nyujtáfát is alkalmazhatunk A rudacs
kitk készítésére felhasználhatjuk a kézi supposi
toria, illetve hacilli urethrales gépd, amelyhől a 
masszát tetszés szerinti vastagságú rúdalakban 
nyomhatjuk ki Ennek használata esetén azonban 
vagy a massza súlyát kell pontosan betartani, 
vagy pedig klilönbözö átmérőjli. pálcika betéttel 
kell felszerelniink a bugie gépet. 

A jó pilulától megkívánjuk, hogy 
l Hosszas állás után se veszítsék el szabályos 

gömbalakjukat ; a dobozban nem szabad össze
ragadniok, illetve defonnálódniok még akkor sem, 
ha több rétegben vannak egymásra elhelyezve 
(adjunk hozzá böven édesgyökérport !) 

2 .. E.gyforma nagyok legyenek s az egyes 
pilr!lák súlya az átlag pilula sülyától legfeljebb 
± 10%-kal térhetnek el. 

3. Még huzamosabb állás után is feleljenek meg 
a p iluJák '5Zelesésér e, illetve ol dóctását a vonatkozó 
kívánalmaknak A Magyar Gyógyszerkönyv IV. 
kiadása erre vonatkoziilag azt ktvánja, hogy a 
pilulák >>kettémetszve és langyos vízzel razogatva 
rövidesen szétesnek« Ez a rendelkezés egyrészt 
nem elég határozati, másrészt minthogy a pilulákat 
ketiémetszve vizsgállatja meg, nyilvánvoló, hogy 
ez a kívánalom 2. Gyógyszerkönyvben hivatalos 
toluiba!zsammal bevont pilulákra vonatkozik 

(Folytatjuk) 
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Korszerű ismereteink a vitaminokról, · · 
hormonokról és fermentekről 
( Közlemény a Pázmány Péter Tudományegyetem Közegészségtani 
Intézetéből Igazgató Pt of Dabis László dr.) 

Írta : Vitéz István dr.. egyeL m .. tanár 

(V I., Befejező közJemény ) tába és az alacsonyabbrendú organizmusok ne
mének kialakulásába Azokat az anyagok.at, ar:-re
Iyek a terrnék~nyülés f,oiy.~mata alatt elvalasztod
nak és a gametakban kepzodnek,gamonokna~ n~vez~ 
zük. Ama vegyületek ped1g, ar_nelye.ker; a valli~aru 
élőlényekben a nemet meghatarozzak es az elsődle
ges nemi jeiJeget kialakítják, a termonok. Mtvel a 

Gamonok és termonak 
A termentek összefoglalása hiányos lenne, ha 

nem emlékeznénk meg a gamonoknil és termo.nok~" 
ról Csak a legutóbbi évek kutatási eredmenye1 
engedtek bepiiJantani a termékenyülés folyama-

A termentek csoportosítdsa 

Az enzym neve 

Este1asék 
lypasék 
phosphatasék 

phytase 
nucleotidase 

2 Carbohydrasék 
a) polysaccharidasék 

cellulase 
cytase 
arnylase (diastase) 
inulase 
pectinasék (pectase) 

b) trisaccharidasék 
raffinase 

c) disaccharidasék 
lactase 
maltase 
sucrase 

d) glucosidasék 
amydalase 
nucleosidasék 

3 Proteasék 
a) caseinase 
b) savproteinase 
c) alcali ·proteinase 

d) nuclease 
e) desaminase 

4 Amidasék 
a) urease 

_ ___!!}__ argin~se_ 

l Oxydasék-tyrosinasék 
2 Peroxydasék-peroxydase 
3 OxydoMreductasék 

Schardinger reductase 
4 Purin oxydasék 

xanthoxydase 
uricase 

5 Zymasék 
zymase 

Subsiratum Végterni ék 

A) H y d r o l a s é k 

esterek 
zsírok 
organikus phosphoi al

katrész 
phytin 
nucleotida 

po1ysaccharidák 
cellu!osc 
hemicellulosék 
keményítő és dextrin 
in uli n 
pectinanyag 
trisaccharidek 
raffinose 
disaccharidák 
lactose 
maltose 
suerose 
glucosida 
amygdalin 
nücleosida 

protein 
easein 
protein 
protein 
albumosék 
peptonok 
nucleinsav 
aminosavak 

ureum 
arg~nin __ 

sav_!_aJkohol 
magásabb zsírsavak-+ glycerin 
hexose ·-:--- phospll.orsa v 

inositol +phosphorsav 
nucleosida +phosphoi sav 

monosaccharidák 
cellobiose 
dextrin +monosacchai ida 
dextrin +maltose 
fructose 
reducált cukor 
d isa echari da + m o n os a c cha ri d a 
melibiose +fructose 
monosaccharidák 
glucose+galactose 
glucose+glucose 
glucose+fructose 
glucose+más termék . 
g!ucose + benzaldehyd + hydrogencyamd 
pentose+purinbasis 

egyszerűbb termékek 
paraeasein 
albumosék +peptonok 
peptidek+aminosavak 

cukor+ purinbasis---;- phosrhor sa v 
hydroxydsavak + ammama 

ammoniumcar bona t 
húgysav~~o~n~thin _ 

B) O x y d a ~ é k {desmolasék) 

tyrosin 
peroxyd 
rilethylenkék --:---aldehy d ek 

xanthin 
húgysav 

hexosék 

rnelanin 
peroxyd red,ucalt terméke és activ oxygen 
leuco-alkatresz 

h Ugysav 
aliantain 

alcohol-:--széndioxyd 



A GYÓGYSZERESZ 

gamonok és termonak női és hím sejtekre is vonat
~oznak, beszé~ytek gyno-, illetőleg androgamonokról 
es gyno-, tlletoleg androtermonokráL Ezek a ható
anyagcrk nem azonosak a nemihormonokkal, ame
lyek meghatározott mirigyekben fejlődnek és a má
sodlagos nemi jellegek kialakításában, valamint a 
normális nemi miíködésben vesznek részt · 

A zöld algák egyikében sikerült a gamonok és 
termonak tu!ajdonságait felderíteni. Ebben a ga
mon, a caratmhoz _ h~sonló felépítésű fényérzékeny 
fe~tek,a~yag, a ~r?cm E vegyület fény hatására 
kepz~dt_k .. a ~ametak?an és épp azért a besugárzás 
!llerteketol _fugg _azutan, hogy a női és hímgameták 
~~ copula!tora kepe~ekké váljanak Ez a női game
takban 2o perc, a h tm gametákban 75 perc alatt kö
vetkezik be. A gametákban lévő fényérzékeny 
festékanyag a cis-crocetindimethylester. Ez a ve
gyület kék- vagy ibolyaszínű fénysugarak hatására 
átalakul transcrocetindimethylesterré. Ha a cis
forma 25%-ban átalakyl trans~formává, akkor a női 
gameta capulatióra kész állapotba kerül Ez más 
szavakkal azt jelenti, hogy a gynogamon 75% cis
és 25% trans-cocetindimethylester keveréke .. A to-
vábbi besugárzásra mind több trans-ester képződik 
s ha 75%-a átalakul, ez az esterkeverék (25% cis+ 
75% trans) aktiválja a him gametát Ez ~ttóbbi 
arányú keverék azonos az androgamonnal. A zöld 
algák közül ez az arány azonban csak a Chlamy
domona~ eugan.1etosra jellemző. Más zöld algák
ba_n e_ ket _vegyu!et azonos, csak a százalékos arány 
mas es_ mas, de egy~ás_nak mindig tükörképei (pl. 
95 : 5 es 5 : 95 ; 65 : 35 es 35 : 65) .. A gynogamonok-

ban több a cis-, az androgamonokban több a trans
ester. 

Ha a zöld alga kevertnemú (hímnős) sejtjeibe 
hímsejtből származó androtermont juttattak ak
kor az összes hímnős sejtek hímekké váltak 'meg-
fordítva pedig női sejtekké .. Az androtermon 'ebben 
az esetben azonos volt az oxyaldehyddel, a picro
croctn hasadási termékével, a gynotermon pedig a 
querc~tm methylestere volt. Érdekes az a meg
ftgyeles, hogy a bórsav egymilliószaros hígításban is 
an dratermonként hat a hímnős sej~ekre azáltal, hogy 
a _gynotermonnal bwlogtatlag hatastalan vegyületet 
kepez Igy csak az androtermon fejthet ki műkö
dést és enn_ek követhztében hímsejtek képződnek 
_ A croctn, a cts- es trans-crocetindimethylester 
es az ?':yaldehyd egyetlen vegyület, a protoeracin 
has~~ast terméke Az activ hatóanyaggá történő 
hasitast ferment végzt Az örökléstani kutatások 
me~állapították, hogy ez a ferment egyik genhez 
kotott. Ugyancsak gen irányítja a protocrocin
képződést is Az andra- és gyno-termonnal kapcso
l~tos vizsgálatok bebizonyították, hogy csak a 
hirn-kevertnemű s~jtekben mutatható ki olyan gen, 
amely a ptcrocrocmt fermentativ úton cukormara
d_é~ra és ~ndroterm?nkéJÍt ható oxyaldehydre ha. 
Sil)~: A n01 ke~ertsejtekben ez a ferment hiányzik 
Vegul a crocmdtmethylester felépítése és cis
formából traossá alakitása is fermenthez kötött 
folyamat, amelyet vagy meghatározott genek irá
nyítanak vagy azokkal azonos rendszerek. Hogy a 
termonoknak és gam~noknak az ~mlősökben, főleg 
a~ emberben IS ugyamlyen szerepuk van-e, ma még 
biztosr a nem vehető, de feltételezhető. · 

A narancsszirup racionális előállítása 

A szirupokat, mint ismeretes, általában a 
gl:'ógyszer.~k izének javítására használjuk. Fel
nottek k_onnyebben beveszik a rosszízű gyógy
s;;ereke! ts, a gye_rmekekn~k azonban még ízjaví
tokkal ts sokszor tgen nehez azokat beadni holott 
többnyire folyadék alakjában kell számuk~a ada
golni, mert pilulában vagy tablettában nem 
veszik be. 

A IV. Magyar Gyógyszerkönyv a gyógyszere
,k~t ~a_rtalmazó öt~éle ~zirupon ·kívül, kilencféle 
IZjavtt~t v.ett !el, _es~edtg: az egyszerű szirupot, 
k,e! ~yu~olcsbol keszultet (meggy és málnaszörp), 
?t tlloolaJtart_al!!!ut (citrom-, fahéj-, kávé-, mentha
es narancssmup ), végül az édesgyökérszirupot 

A f_e,lsorolt íz_iav~tók közüla syr. cerasi-t ritkán 
hasznalJak Az IlloolaJat tartalmazák közüla citrom
szorpben lévő citromolaj hosszabb állás után el
gyant~~odás k?_vetkez!é~en_ kellemes ízét jórészt 
e_lv~szt!I, a faheJ- es kavesztrup sem terjedt el kü
lonoskeppen, a menthaszirup ugyan bizonyos ese
tekben kitűnő ízjavító, de erős íze miatt a gyer
mekek nem nagyon szeJetik Ezek tehát nyugodtan 

Hi ü 

Irta: Mozsonyi Sándor dr .. 

kihagyhaták az V GyógyszerkönyvbőL Továbbra 
ts meghagyandók volnának azonban : a málna
szörp, amely csak savanyú vagy közömbös folya
d<;kok~a való) mert lúgos közegben teljesen ·el
valtoztk a szme; továbbá az édesgyökérszirup, 
amely amellett, hogy mint köptető is alkalmazást 
nyer, kiváló ízleplező, különösen a karcoló maró
ízű an.yagok ese~ében Azért használtatja a' gyógy
szerkonyv a Mtxtura chloralo bromatá-ban is a 
tisztított édesgyökérkivonatot, mert az erősen 
csípős chl?ralhydr ~t ízét jól fedi. Kétségtelen, hogy 
a legelteqedtebb es legkedveltebb ízjavítóink közé 
wrolható a . narancshéjszirup, amelyet, mint· 
Ismeretes, gyogyszerkönyvünk az édes narancs
héjból előállított Iinetura aurantii confertá-ból 
készíttet, meglehetősen hosszadalmas módon. Azon
kívül az is hátrányt jelent e készítményben, hogy 
~ narancshéj sokszor agyon van szárítva, sőt 
egetve_, vagy régi a drog és így az illóolaj már el
gya~ta_sodott abb!!~: egl'szóval ~em mindig meg
felelo es kellemestzu a tm ct ur a, Illetőlea az abból 
előá11ított szirup, amely tulajdonképpe~ akkor a 

Iegzamatosabb, ha friss narancshéjból készül. 
Devizagazdálkodási, tehát nemzetgazdasági szem
pontból kétségtelenülleghelyesebb volna a narancs
szirupot teljesen kikapcsalni ízjavítóink közül és 
helyette az itthon termelt ánizs és_ édeskömény 
kitűnő illóolajából készítendő szirupokat használni. 

Az ánizsolajj al, de különösen az édesköniény
olajjal készített szirupok igen kellemes ízűek, 
aránylag olcsók és jó ízjavítók is s ezért azoknak 
az V.. Gyógyszerkönyvbe való 'felvétele valóban 
ajánlatos volna. Az említett szirupok előállítása 
az alábbi módon történik: 

Syrupus anisi . 
Oleumanisi 
Spir. dilut; 
Saccharum album 
Aqua dest 

Syrupus FoeniCuli .: 

025 g 
500 g 

6000 g 
4000 g 

Oleum foeniculi O 25 g 
Sp ir. dilut . . 50 O g 
Saccharum al b 500 O g 
A qua des t 400 O g 

Mindkét esetben az illóolajat feloldjuk a szesz
ben s h<>zzáöntjük a frissen elkészített, még meleg 
sziruphoz, majd alaposan összerázzuk. Mlnthogy 
a készítmény kissé zavaros, ezért magnesium car
bonicum hydroxydatum-mal összerázzuk és szűr
·jük. Igy szép, tiszta folyadékot kapunk, melynek 
előállítási ára mindegyik említett szirup esetében 
kg-ként mintegy 6 .. - Ft 

Tekintettel arra, hogy - miként már emlí
tettük - a narancsszirup igen népszerű ízesítő és 
az orvosok is gyakran rendelik, ezért az egyelőre 
nem nélkülözhető Indokoltnak tartjuk azonban, 
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ha előá1litását egyszerűbbé, könnyebbé és egyben 
olcsóbbá is tesszük, racionalizáljuk Ezt célozzák 
az alábbi javaslataink .. 

Ismeretes, hogy a likőripar kitűnő narancs
likőröket készít, természetes illóolajbóL Az e célra 
rendelkezésre álló esszendák igen alkalmasak a 
narancsszirup előállítására 

A készílés rendkívül egyszerű, az alábbi elő-
írás szerint: l liter likőrhöz szükséges, mintegy 
15 g-nyi mennyiségű esszenciái hozzákeverünk 
I kg egyszerű sziruphoz .. Az így nyert készítmény 
házi előállítási ára kb .. 5 30 Ft.. De előállíthatjuk 
a szirupot édes narancshéjolajjal is, amelyből 
mintegy l 5 g-ot veszünk s ezt kevés spirítus 
dilutusban feloldva, l kg syrupus simplex-hez 
keverjük, majd - mivel a folyadék kissé zavaros 
- mintegy 10 g magnesium carhonicum hydro
oxydatummal rázzuk össze és megszűrjük Ily
módon rendkívül zamatos, · ke11emesízű, finom 
narancsszörpöt kapunk, amelynek- házi elóállítási 
ára mintegy 6-7 Ft. Ha hozzászámítjuk a kb. 
50%-os gyógyszertári haszonkulcsot, akkor is 
csak g.:.__ l O 50 Ft adódik a syrupus aurantii jelen
legi kg-kén.ti 27- forintos taxa-árával. szemben 

A-fent megadott receptek szerint elkészítettük 
az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben a sziru
pokat és a már jelzett kitűnő sajátságaikra tekin
tettel azoknak az V. Gyógyszerkönyvbe való fel
vételét ajánlhatjuk 

E javaslatunk több fontos célt szolgál. Egy
részt a jelenlegi gyógyszerkönyvi eljárásnál sokkal 
gyorsabban, kevesebb fáradsággal sokkal zama
tosabb, finomabb és olcsóbb szirupot áHíthatunk 
elő, másrészt komoly devizamegtakarítást is jelent. 

A Berheris vulgaris kémiájáról 

A Berberidaceák családjába tartozó Berberis 
vulgads közepes nagyságú, vagy nagy cserje. Két 
méter magasra is megnő.. Megterem hegyen-völ
gyön, lankás, különösen ritkás erdők szélén. Honos 
egész Európában, még az Alpokon 1600 méter 
magasan is megterem. 

A Berberidaceáknak mintegy !50 faja ismere
tes1 A Berberist sóskafának is hívják, mivel a 
levele, valamint a gyümölcse savanykásízű. Vesszői 
tövises ágakkal vannak borítva. Kérge kívül bar
nás, belül sárgásszínű a berberin nevű alkaloidától. 
Again a skarlátvörös, érett gyümölcs fürtösen függ 
alá. A gyümölcs húsos ; bel öl a magvak hosszj)
kásak, csaknem tojásdadalakúak, barnaszínűek 
A mag egyik vége hegyes 

A Berberis vulgads főbalóanyaga a berberin
alkaloida. Ezenkívül a következő anyagok fordul
nak elő a növényben :2 

A levélben található Berberin C20 H., NO, alka
loida, Iamaicin, Hantopicrit (Xantopunt). 

h ta: Ferenc z Áron dr. 

A virág tartalmaz Berberi nt, éterihs olajat 
oxiakanthint. · 

Gyökérkéreg .: Berber in (I 30%) oxiakanthin 
(C19 H21 N03) újabban C38 H42 N20, ca .. 1·50%-ban 
Berbamin C19 H19 NO, ' 

Gyümölcs.: Dextros~, Laevulose (együtt 4 6%), 
almasa':', pectose, gummt (ca .. 6:60%), egy folyékony 
aromatikus sav; borkasa vat, cttromsavat, ecetsavat 
nem tartalmaz 

Gyökérkéreg: A Berber in me11ett Palmitinsav, 
l.~theorihzin, Columbamin, kevés Berberubin, egy 
UJ alkalmda C19 H22 N20, melynek olvadáspontja 
256° c. . 

Szövettani és kémiai vizsgálatával Goina' fog
lalkozott részletesen A gyümölcs magjában 16 05% 
olajat talált. A vizsgálataink szerint a mag, illetve 
gyümölcs 11·34% zsíros olajat tartalmaz Az olaj 
vizsgálatára vonatkozólag az irodalomban adatok 
nem találhatók A vizsgálathoz a Berber is vulgaris 
magvait illetőleg gyümölcsét megőröltük Az őrölt 
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magvakat ~oxlet-készülékbe helyezve az olajat 
40%-os forró petróleum étetrel vontuk ki. Desz
tillálás útján a petralétert elpárologtattuk; a vissza
maradó olajat vákuumban kiszárítottuk Az így 
nyert olaj sárgásszínű, kissé vörösbehajló, gyorsan 
száradó oxidáló, melyből állás közben üledék 
válik le 

Előzetesen az olaj fizikai és kémiai állandóinak 
megállapítására törekedtűnk Utána pedig a zsír
savakat különítettük el, a már ismert módszerek 
szerint.. Részben a Farsteiner4 részben a Bremer' 
módszereket használtuk fel. E vizsgálati méd
szerekkel a telített és telítetlen zsírsavak különíl
hetők el egymástóL Vagyis a palmitin-, stearin 
savak mint telitett zsírsavak, s az olaj-, lino!- és 
linolensavak mint telítetlen zsírsavak 

Mind a két múveletet végrehajtva szilárd zsír-· 
savakat nem találtunk; de hogy a telített zsír 
savak közül valamelyik jelen van-e, arra nagyobb 
mennyiségű olajat kellett volna feldolgozni Igy 
csak a folyékony zsírsavak, illetőleg a telítetlen 
zsírsavak elkülönítésére került sor a brómozás' 
műveletével, mely módszerrel a zsírsavak egymás
tól elkülöníthetők voltak Tehát az olaj-, linol- és 
linolensav .. A brómozott olajsav folyékony állapot
ban marad, míg a két utóbbi olajsav kristályos 
alakban leválik az oldószerből. Ez utóbbiaknak 
olvadáspontja eltérő egymástól. Az olajsav 3618% 
brómotTvesz fel, míg a linolsav 53 33%-t, a linolen
sav pedig 6332% brómot.. Az olajsavak azonos
ságának megállapításár a a Hazu r a 8 oxidációs méd
szerét is felhasználtuk, mely azon alapszik, hogy a 
telitetlen-folyékony zsírsavak, illetőleg olajsavak 
kálihidráttal elszappanositva, közömbös oldatban 
kalium hipennanganáttal oxidálhaták szilárd zsír
savakká. Ezek mint oxisavak különböző oldó·· 
szetekkel egymástól elkülöníthetők Mindenik zsír
sav a neki megfelelő (OH) győköt veszi fel a követ
kező formában' : 

_Az olajsav C19 H" 0 2 dioxistearinsavvá alakul 
(C1s H34 (OH), 0 2), olvadáspontja 1320 

A linolsav CIS H,, o, tetra oxistearinsavvá 
vagy sativinsavvá lesz C18 H32 0 2 (OH) 202 . Olva
dáspontja 1650 

A linolensav C1s H30 0 2 pedig hexaoxistearin
savvá vagy linussinsavvá C1s H30 (OH), 0 2 alakul; 
olvadáspontja 205° 

Az el nem szappanosadó anyag előállítása 
Bömer10 módszerével történt Az el n·em szappano
sadó anyag viaszszerű, amelyből két kristályos 
anyagat sikerült előállítani Az egyik anyag11 

olvadáspontja 68°, a másik anyag acetilvegyületé
nek olvadáspontja 119° A viaszszerű anyag a 
Liebermann-reakciót határozottan adta 

Az alacsonyabb olvadáspontú anyag elkülöní
tése után visszamaradó anyagból a \findaus12 

Digitonin módszerével csaptuk le a phytosterint, 
mint digitonin-phytosteriht 

A digitonin-phytosterin vegyületet ecetsav-
anhidriddel főzve acetileztük · 

A Berheris vulgaris gyümölcséből F. Schu/ze13 

succust készített, melynek elemzésekor a következő 
értékeket kapta : 
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Fajsúly 
AlkDhol 
Szárazki\ o nat 
Hamutartalem 
Almasav 
Acid-acetic. 
Il!anó szabadsavak 
hwert cukor 
Alkaticitás .... 

1 g hamura számítva 

Kisérleti rész 

l 037 
294% 
944% 
0764% 
4593% 
0090% 
4493% 
0·07D% 

1211 cm' 

A Berheris vulgaris magolajának fizikai és 
kémiai állandoi a következők : 

Fajsúly 19° c 
Törésmutató 
Savszám .. 
szappanszám . 

l Reichert-Meisel szám 
Polenske-szám 
Jodbromszám. 
Hehner-szám . 
El nein szappanosadó anyag 

o 93446 

5 20 
177 

2 86 
l 60 

160 
88 

308% 

A telltett és telltetlen zs [t savak elválasztása 

a Farsteiner ólomsó-benzolos eljárás szerint történt 
Ugyancsak a Bre~ner által kidolgozott metódust is 
felhasználtuk, amennyiben a télitett zsírsavak 
zinkso alakjában éterben ·oldhatatlanok, míg á 
telítetlen zsírsavak könnyen oldódnak Az eljárás 
a következő : 

10 g olajat félnormál alkoholos kálilúggal 
elszappanosítunk oly módon, hágy a lombikat 
visszafolyó hűtővel látjuk eL 

Az elszappanosítás után az alkoholt elpárolog
tatjuk. A szappanoldatot fenolftalein hozzáadása 
mellett ecetsavval közömbössé tesszük A még 
me leg oldathoz folytonos rázogatás mellett vékony 
sugárban 10%-os ecetsavas ólomsó oldatát adjuk, 
amidőn is a zsírsavak ólomsóvá alakulnak át 
Kihűlés után az ólomsó oldatáról a folyadékot 
elöntjük, a visszamaradó anyagot többször lepárolt 
vízzelleöblítjük, majd kiszárítjuk Kiszárítás után 
nagyobb mennyiségű benzollal főzzük, amidőn 
oldatban mennek a telítetlen zsírsavak ólomsói. 
Oldatlanul maradnak, ha jelen vannak, a telített 
zsírsavak ólomsói. Ha a kioldás megtörtént, a 
benzolas oldatot szúrőpapíron rázótölcsérbe szúr
jük. Az oldatot híg sósavval erősen összerázva el
bontjuk, amidőn a benzolban visszamaradnak a 
telítetlen zsírsavak. Megfelelő tisztítás után a 
benzolt vákuumban lepároljuk, visszamar adnak az 
olaj-, lino!- és linolensavak 

A munkálatok alkalmával a benzollal való 
kioldás után jóformán oldatlanul nem maradt 
semmi anyag vissza, ami a szilárd zsírsav jelen
létére mutatott volna. De amint fentebb említém, 
ez még nem bizonyítja, hogy ne lehessen jelen 
szilárd zsírsav, amennyiben egy munkálat alkalmá
val csak 10 g olajból indultunk ki. 

A további vizsgálatok során a szilárd zsírsavak 
elválasztását a Bremer-módszer szerint is végre
hajtottuk. Ez abban áll, illetőleg abban külön
bözik a Farsteiner-módszertő1, hogy a neutrális 
szappanoldatból a zsírsavakat 10%-os zinkacetát-

oldattal alakítjuk zinksókka A kiszárított zink
sót éterben oldjuk; oldatba rnennek a telítetlen 
zsírsavak sóí, oldatlanul maradnak a telített, 
illetőleg szilárd zsírsavak sói. Ezeket ugyancsak 
Jüo/c -os sósavval bontjuk eL E modszerrel vtzs
aáh~a a Ber beris vulgaris olajat, ugyanazon ered
~nényre jutottunk, mint a Farsteiner-módszerrel 

T elltetlen zsírsavak elkülönitése. 

A telítetlen zsírsavak elválasztását bromozás
sal hajtottuk végre, i észben pedig a Hazura oxidációs 
módszeréveL 20 g zsírsava t· feloldottunk aether
sulfuricus és jége~et keverékében l :2 arányban 
Az oldatot lehűtöttük kb. -5° hőmérsékletre. Az 
oldathoz hozzáadtuk folytonos kevergetés közben 
1 rész bróm és rész jégecet keverékét; ügyelve 
arra, hogy a hőmérséklet ne emelkedjék. A bróm
keveréket mindaddig adtuk az oldathoz, míg a 
bróm már fölöslegben volt A bróm-keverék hozzá
adása közben már eleinte jelentkeztek apró kris
tályok, melyek mennyisége állandóan szaporodott 
A brómozás befejezése után az egész keveréket 
3-5 ó r a hosszat alacsony hőmérsékleten állani 
hagytuk Ezek után a kivált kristá!yo~at vákm:?l.?S 
szűrőre hoztuk, a folyadekot leszurtuk A szuron 
maradt kristályokat éterrel jól lemostuk, utána 
kikristályosítottuk Megállapítva olvadáspontját 
ISO•-, tehát a vegyület linolensavm; hexabromrd 
(!77•) volt. 

A további vizsgálatok folyamán a szűredék
ből az étert és ecetsavat lepárlással eltávolítjuk, a 
maradékot petróleum-éterben leoldjuk Az oldatot 
néhány órára o•-ra lehűtjük, ez alatt kivált kristá
lyokat vákuumos szűrőre öntöttük, több alkalom
mal petroléterrelleöblítettük, utána a kristályokat 
meleg petraléterből átkristályosítottuk Kiszárítás 
után megállapítva olvadáspontját 113-114-nek 
találtuk (113°). A vegyület linoisavas tetrabromrd 

Az oldatban visszamarad az olajsavas éterben 
dibromid, amelyet a következőképpen ti~z~ítottunk 
meg a fölöslegben levő btómtól, ecetsavtol es p:trol
étertől. Az említett anyagokat a folyadekbol 
vákuumos lepárlással eltávolitjuk, a visszamaradó 
anyagót rázótölcsérbe öntjük á~ _és t?bbs,zör le-
párolt vízzel ktmossuk, hogy a folos bromtol meg
szabadítsuk A brómvegyületet kiszárítjuk 

Annak megállapítására, hogy az anyag olaj
sav-e, a folyékony I?.rómvegyületet ( BedfO.rd)14 

szerint redukáltuk, Ot gramm bromvegyuletet 
visszafolyó hűtővel ellátott lombikba mértünk, 
hozzáadtunk 20 g zink-reszeléket 60 cm' 96%-os 
alkoholt néhány csepp platinklorid-oldatot, ez 
utóbbit katalizátor gyanánt. Az anyagottöbb órán 
keresztül főztük, míg a redukció befejeződöt-t. Az 
alkoholos oldatot leszúrtük a zinkrőL Az alkoholt 
elpároltuk A visszamaradó anyagat híg kénsavval 
kezeltük, a felszabadult olajsavat eterben felol
dottuk Az éteres oldatot több alkalommal vtzzel 
kimostuk, Utána az étert elpároltuk. A vissza
maradó olajsavat alkoholos kálilúggal elszappanosí
tottuk. Az alkohol elpárolása után kénsavval 
elbontjuk a szappan t, ebből éterrel kioldjuk az olaj
savat Az éteres oldatot rázótölcsérbe lepárolt 
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vízzel kirnossuk Az éteres olajsavat nátrium 
szúlfurikummal víztelenítettük Az éter lepárolása 
után visszamaradt a sárgás olajsav. Megállapítva 
Winkler szerint jódszámát, 83 volt (90) 

A folyékony zsírsavak oxidációja 

Az olaj-, lino!--, linolen-izolínolen-azelain-savak 
oxidáció útján egymástól elválaszthaták Ezen 
vegyületek elkülönítésére Hazura dolgozott ki mód
szert Ezt a módszet t később Mathes és Rath a 
Strophantin-olaj elemzésével kapcsolatosan vizsgál
tak felül 

Az oxidációt a következőképpen hajtottuk 
végre: 

A Brémer módszere nyomán elkülönített folyé
kony zsírsavakból 30 g-ot 36 g kálihidráttal, mely
nek fajsúlya 127 volt -elszappanosítottuk A sza p-· 
panoldatot 2 liter -kifőzött, lepárolt vízzel felhigí
tottuk Ehhez az oldathoz vékony sugárban, foly-
tonos kevergetés közben két liter l %%-os kálium
hipermangán-oldatot adtunk Az oxidácia be
fejezése után a folyadékot egyideig allani hagytuk 
Az eltelt idő után a mangánhiperoxid leülepedett 
Erről a folyadékot leszűrtük A szűredéket híg 
kénsavval megsavanyítottuk Pelyhes csapadék 
alakjában leváltak a Dioxi- és Tetraoxistear in
savak A savanyú oldatban visszamaradt a Hexaoxi
steminsav. 

A pelyhes csapadékot szúrőre öntve össze
gyújtöttük, lepárolt vízzel addig mostuk, míg a 
fölös kénsavat eltavolítottuk Azután az anyagot 
kiszár í tottuk A száraz anyagat Soxlet-készülékbe 
téve petróleum-éterrel vontuk ki, hogy az esetleg 
jelenlevő nem oxidált anyagtól megszabadítsuk 
A Soxlet-készülékben lévő anyagokat kiszárítottuk, 
utána pedig a Dioxistem in-savai a T etraoxistear in
savtól éterrel elkülönítettük. Az éter kioldotta a 
Dioxistearinsavat, oldatlanul visszamaradt a Tetra
oxistearinsav Az éter elpárologtatása után vissza
maradó Dioxistearinsavat15 átkristályosítottuk 01-
vadáspontja 128° (132°), 

Az elemzésnél a Dioxistearinsav a következő 
eredményt adta : 

3 450 mgr anyag adott CO =8 66 mgr H 0= 3 527 mgr 
Számított érték: Talált érték: 
C=6835 C=6851 
H=1129 H=1144 

A Soxlet-készülékben visszamar adt Te tr aoxi
stearinsavat16 alkoholból átk r istályosítottuk 01-
vadáspontj a 165° (l 70°) 

Az égetésnél a következő eredmények adó d tak : 
3 820 g anyag adott C0,~ 8 714 mgr H,0=3 653 mgr 
Számított érték : T alá! t érték : 

C=6207 C=6225 
H=1034 H=l070 

A Dioxi- és Tetraoxi-stearinsavak leszűrésé 
után visszamaradt csaknem 4 liter kénsavas folya
dékot kálíhidráttal közömbösítettük, Vízfürdőn 
bepároltuk kb. 300 g-ra.. Kénsa~'-:~1 újra m~g
savanyítottuk Ha esetleg az oxrdac10 utan a ken
savval megsavanyított 'Oidatból nem váltak le 
tökéletesen a Dioxi- és Tetraoxi·-stearinsavak, ezek 
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utólagosan leválnak, amelyek szúréssel elkülönít
hetők a Hexaoxístearinsavtól A leszúrt savanyú 
oldatot tovább pároljuk A maradékot éterrel 
extraha!juk. Végül kevés vízből kristályosítottuk 

. A kristályok olvadáspontja 185° (203-205°)17
. 

Mmtán a Hexaoxistearinsav olvadáspontja alacso
nyabb a: valóságnál, ana következtettünk, hogy 
Izolmussm-sav vagy azelam-·sav lehet jelen .. Előbbi
nek olvadáspontja 173-1750 Az olajsavak brómo-, 
zásánál elég bizonyosságat szereziünk a linolensav, 
illetőleg a linussinsav jelenlétére Az anyageit 
tovább nem vizsgáltuk. · 

El nem szappanosadó anyagok. 
A Berber is vulgaris-mag olajából az el nem 

szappanosadó anyagat Bömer módszerével állí
tottuk elő 

Ezzel a módszenel 3·08% anyaghoz jutottunk 
Az anyagot alkoholból frakcionált kristályosítás
nak vetettük alá .. A folyadékbóllevált kristályokat 
szűrőre öntöttük, alkohollal leöblítettük. Még egy- . 
szer forró alkoholból kikristályosítottuk, utána 
kiszárítottuk A száraz anyagnak megállapítottuk 
olvadáspontját Az anyag olvadt 68 C0-on A le
szúrt kristályok után visszamaradó folyadékot 
bepárologtattuk A sz ár az mar adékol Phyto
sterinre vizsgálva, a Liebermann .. reakcio pozitiv 
volt. 

A stetinek Vindaus szerint forró alkoholból 
Digitoninnal mennyilegesen leválaszthatók, kettős 
vegyületet alkotnak a következő képlet szerint: 

C" H" O+ C55 H" O,, = C82 H140 0 29 ( Phyto
sterin, Digitonin, Digitoninphytosterin ) 

A lepárologtatott száraz anyagból !em ér tünk 
l g-ot, 100 cm' 96%-os forró alkoholban oldottuk. 
Ehhez hozzáadtuk l g Digitonin Merck 100 cm' 
90% alkoholos oldatát. 2-3 órai állás után a 
Digitonin-phytosterin kristályok kiváltak A kris-

tályokat szú1 ó re gyújt vc, alkolwiic,i leöblítettük 
utána kiszá1 itattuk 

A Digitcni::-phytcsterint Klostmnann" szerint 
acetileztlik: 100 cm'-Es Erlenmeyer-Icmbikba mér- · 
tünk l 50 g anyagot, hozzáadtunk 20 cm' ecetsav
anhidridet, a lombikét félméteres Ü\'egcsővelláttuk 
el, ami a Liebig-hűtől heiyettesiiEtte és 2 ora hosz
sza! gyenge lánggal fozlük. fé:zés után az anyagat 
szárazra pároltuk A száraz maradékot feloldot
tuk 50 cm' abszolut alkoholban, nehány csepp 
lepárolt vizet adtunk hozzá, míg zavarosodás állott 
be, Nehány percnyi áilás után apránként )25 cm 
lepárolt vizet adtunk hozzá,. Csapadék vált ki" 
melyet átszúrtünk A sz űrön mar adt anyago t, 
70%-os alkohcl'al leöblíte(tük, utára éterben ol
dottuk J,z éter elpáro~ogtatasa után a maradékot 
abszolut alkoholból kristalyositottuk A phyto, 
sterin-acetat olvadáspontja 110' C 

A Liebennann-reakció pozitiv volt 
A szilárd zsírsavak kiYizsgalására, valamint 

az el nem szappanosadó anyagok tisztázására 
további vizsgálatokra van szükség 

IRODALOM, l. Fekete Erdészeti növénytan.- 2, Weh
mer . Die Pflanzenstoffe - 3. Goina; Contributiuni la stu
diul Farmacognostic al plantei Berheris Vulgaris, Uni
versitatea din Cluj No 459/1929. - 4. Zeitschrift für Unter
such. d. Nahrung u. Genusm 1898. I. 390. l -5 Fcirschungs
berichte über Lebensmittel stb. IV évf. 1897. 6. o. - 6. 
Lewkovitsch ' jahrb,. d. Chemie 1898. V ll! - 7 Handbuch 
d. Lebensmittelchemie Fette u Öle Lipoide .. IV. k. 218 
old -8. Ugyanaz IV. k. 21~ o ·-9. Ugyanaz IV. k. 215. o 
- 10. Zeitschrift f .. Untersuchung. d. Nahrung. u. Genusm 
1898.-- ll. Archiv d. Pharmacie 1941.279. kötet 3031. Qh. 
Niculescu-Cionga-Constantinescu -· 12. W. Glikin : Chemie 
Fette u Öle I kötet 372 L Archov d Pharmacie 249 k 
442 l. - 13. Schu/ze · Zeitschrift Unters. Nahr. u. Genusm. 
!908. 289. L- 14 Sedford Dissertation Hal!a 1906. Archiv 
d .. Pharmacie 249--191 l - 15. Grossfeld Handbuch der 
Lebensmittel Ch cm ie Fette u. Öle Lipoide. IV. k. 215 l. -
16. Ugyanaz - 17. Ugyanaz. - JS. Zeitschrift f. Unter
such d. Nahrungs und Genusm. 1913 3 k 189 o 

Sterilezési normák megállapítása 
(Sterilezés szárazhővel és főzéssel) 
A Pdzmdny péter T udomdnyegyetem Közegészségtani Intézetéből 
Igazgató dr .. Dabis László 

Ir ta: Szerémi Katalin dr.., egyet .. tanársegéd 

Mivel magasabb hőmérsékleten minden élő
lény elpusztul, ezért a sterilezésnek legbiztosabb és 
egyúttal leggyakrabban használatos módja a hővel 
történő csírátlanítás .. Előnyösen alkalmazható ez 
a mikroorganizmusok elölésére azért is, mert a 
'kívánt hőmérséklet jól szabályozható, tetszés sze
rint adagolható és pontosan ellenőrizhető .. A hővel 
történő sterilezés legegyszerűbb fajtája a magas 
htn való oxydálás, vagyis az égetés. A sterilezés
nek ezt a formáját a bakteriológiában is alkalmaz
zák peldául a platinkaosnak a Bunsen lángban 
történő kiizzításával 
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A sterilezés másik egyszení módja az, amikor 
forró, száraz levegővel pusztítják el a mikroorganiz
musokat. Ennek az eljárásnak azonban sok a 
hátránya .. A mcleg levegőnek ugyanis részint nincs 
elegendő behatási, illetóleg melegátadási képessége, 
részint sok tárgyai (ce!l,rlose, ·papi r stb.) meg
támad, roncsol a pörkölés, égetés folytán .. Igy pél
dául papír, kötszer stb. magasabb hőmérsékleten 
törékennyé válik, a lehétnemű megpörkölődik, a 
műszerek forr asztása megolvad. Ezenkívül nagy 
htba, hogy nehezen sikerül a sterilezö térben egyen
leles meleget elérni, mivel a melegítő feliilet 

közeleben a meleg esetleg mAr égeti a tárgyakat, 
távolabb pedig úgyszólván hatástalan. 

A l ab ot atoriumokban általánossagban hasz
nált száraz légstetilező készülék tulaj conképpen egy 
fé!llszekrény, amelyet kivülről asziJesztréteg boiit 
,\készülékben - belvilágához viszonyítva - egy, 
vagy több perforalt tempolc van A tetején lévő 
nyílasba higanyhömitót illesztünk úgy, hogy a tér 
belsejének hömérfékletét állandóan figyelemmel 
kisérilessük Az aljától kelló távolságban van el
helvezve a fűtőberendezés Az egyenletes hőmér
séklet elérésére "helyesebb a forró levegát külön 
kamraban termelni és a sterilező térbe alul! ól 
bevezetni,mint a készülék falát kívü>rőlmelegíteni 
Ezáltal elkerülhetjük az érzékenyebb tárgyak 
rnegégetését 

A száraz, rneleg levegő rossz höátadó képes
ségél és csekély behatolási képességél nagy mérték-

/ ben fokozilatjúk azáltal, hogy a levegát mozgásban, 
inamlásban tartjuk Ilyen a Vondran-késziilék, 
amely ventillátor segitségével a sterilező készülék
bill felül kiszivja a levegót majd megmelegítve, 
alulról ismét beviszi abba .. A kivánt hőmérsékle!et 
höszabalyozóval lehet biztositani, amit ugyancsak 
ellenőrizni kell Ebből a célból jelzőfolyadékot 
cseppentünk a stenlezendö eszköz csomagolásába 
illesztett papnlapra, amelynek sötétre színezödésé
biil következtetünk a hőmérséklet fokár a. Annak 
ellenére, hogy a tárgyakat már ilZ aránylag a(a .. 
csonyabb hömé1 séklet (120-140 C 0) ,is megtámadj a, 
a mikroorganizmusok a száraz hővel s,:emben elég 
ellenállóak, különösen a spórak pusztíthatók el 
nehezen, 

A száraz légsterilező alkalmazása tekintetében, 
mintminden más desinfectioban két fontos tényezél 

· szcrepel, a hatási idő és a ltatásktfejtő faktor, ami itt 
.....-a 17dmérséklet Ennek a két tényezőnek a célszet íí 

összehangolása adja meg núnden egyes esetben a 
stet ilezés optimális effektusát · 

A továbbiakban a bakte1iologiai laboratóriu
mokban használatos llólégsterilezésröl lesz szó .. Ez 
az el ját <IS ebben ~z esetben elsősorban, vagy majd
nem kizárólagosan üveg- és parceliánneműek steri-
lezésére szolgál. Tebntve, hogy ezek az anyagok 
tat talmazhatnak ismetetlen eredehí, rendkívül ellen
álló talajspórákat is, arra kell tö1ekec'ni, l10gy a 
sterilezés folyamán ezek is biztosan elpusztul
janak. 

Most nem akarunk foglalkozni az irodalom
ban talaiható azokkal j!, kísérletekkel, amelyek a 
különféle kórol<ozó és szaprofita spórás mikro
organizmusok elpusztítasár a vonatkoznak Ehelyett 
inkább csak azt említjük meg, hogy az egész iro
dalomban és ennek megfelelően a gyakorlatban sem 
alakult ki végleges, egyöntctií norma . a hólég
sterilezés tekintetében és így a fellelhető irodalmi 
adatok alapján a különböző eljatásol<ban a h0mér
sékletr e és az időre vonatkozó adatokat ismer
tetjük. 

Rigler (l) a l1boratóriumi üveg- és fémtárgyak 
sterilezésére l órán át tartó !50 C0-os llömérsékletet 
ajánL 

R Mti/ler (2) szerint 180-200 C 0-on 30 perc alatt 
·a lcgellenállóbb spórák is elpusztulnak, rnivel ez 
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a hőmérséklet már közel van a szenesítési hőmérsék
lethez. Véleménye szerint a 100 C0-os viz a nem 
spórás baktériumokat azonnal elöli. ot másodperc 
alatt ilyen vízbe tartott alma felületén a typhus, 
dysenteria, széklet-baktériumok, fétegpeték el
pusztulnak Az anthrax spóra 12 perc alatt el
pusztul, de nem a tetanus, gázoedema é.s a talaj
spórák Talajspórák l órai főzés mulva is életben 
maradnak, ezért a fecskendlik és műszerek egyszerlí, 
15-20 percig tartó kifőzése nem nyujt biztos 
sterilitási A szóda, illetőleg lúgos 1 eakció et ősíti 
a hőhatást, igy 2~~-os szóda oldatban 30 perc 
alatt a földspórák is elpüsztulnak 

Komich (3) úgy vé!í, hogy vannak olyan talaj
minták, amelyek 2 órai főzéssei sem válnak steri
lekké. 

Lovi ekovich--T omcsrk-Lörinc (4) alláspontj a 
az, hogy leghelyesebb, ha az edények sterilezése 
forró légsterilezőben 165--170 C'-on 1-2 óra 
hosszat történik -

Jordan és Bw1 ows (5) azt írják, hogy az 
üvegneműek szar az sterilezésére 2 man át 110~180 
C0~ra van szükség, forrásban lévő vízben pedig a 
vegetatív baktériumok 3-5 percen belül elpusz
tulnak 

Egyes laboratóriumok a vegetatív baktériumok 
száraz hilvel történ.ő elölésére l ó'rátg tartó 140 C"-ot, 
illetőleg fél óráig 160-180 C 0-ot tartanak megfelelö
nek Aspórák elpusztítására 180-200 C 0-ot ajánla
nak, !50 C 0-on történő sterilezéskor pedig 2-3 órát 
tartanak szükségesnek Megjegyzik továbbá, hogy az 
áramló, forró levegő a talajspórákat l 90 C 0-on 15 · 20 
perc alatt, a nyugvó, forró levegő pedig 30 perc alatt 
öli el. A staphylococcusok viszont áramló, forró 
levegőben 140-150 C0-on 5-10 percen belül, 
illetőleg nyugvó, fon o levegőben ugyancsak 140-
150 C0-on 15-20 perc alatt pusztulnak el. Az 
emberi kórokozok spóráinak ártalmatlanná tételérc 
15 perc elegendő, viszont a talajsporák több ó1ai 
főzés ellenére is életben maradnak 

Horst Habs (6) könyvében azt iija, hogy a 
teljesen száraz iivegnemlíek sterilezésére a száraz 
hő a legmegfelelőbb, 2 órán át 160--180 C"-on 
történő behatással 

. A D Gm dener (7) szerint a vegetatív sejtek 
105 C0-on masfél 01a alatt, aspórák 160 C0-on két 
ó1án belül, illetőleg forró vízben a vegetatív sejtek 
5 perc alatt, a spóu\k pedig 5 perctől kezdődóen 
esetleg több 01 ai főzéssei pusztíthaták el 

L W hitb)' (8) ismét más időpontot és lrőmérsék
letet szab meg a sterilezes szempontj ába!. Neve
zetesen a szárazhő sterilezés tekintetében a vegeta
tív baktériumok elölésére másfél, két Ól át 100 C0-;;m, 
a spórák számára 140 C0-on három órat, vagy 
!60 C0-on 30 percet ajánl. Forró víZben a nem spórás 
baktériumok 5 perc alatt, a spórásak közill pedig a 
legtöbb 20 perc alatt elpusztul. Megjegyzi azonban 
hogy 24 órai fözést túlélő sgórak is vannak 

Gázany és Lénárd (9) a szárazhő sterilezés!~ 
eljárást 150-160 C0-on l óraban állapítja meg 

Kol/e és HetsLh (10) elegendőnek tartják a 
160 C"-on vala féláras ste1ílezést 

IV. Kolla/h (ll) magasabb hőmérséklete! ja,a
sol rövidebb időtartammal \'iégpedig a fecskendök 
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kifőzésére 10 percet ír elő, forró légsterilezésre 
180 C0-ot fél cirá;g 

Fr. Comer (12) az iivegneniliek szárazhő 
sterilezésére csak 130-140 C0-ot tart sziikségesnek 
félórai időtartammal Szerinte főzéssei a Jeg-· 

• rövidebb idő alatt elpusztulnak a vegetatív alakok, 
·az anthrax spórák is 5 perc alatt, s csak kivételesen 

J 5 perc alatt válnak hatástalanná Csak egészen 
kivételesen fordulnak elő olyan apathagen bakté
riumok, amelyek még 15 perc alatt sem ölhelők el. 

O Spitta (13) a szárazhő spóraölő képességél 
140 C"-on J órában, 160-180 C0-on fél órában 
állapítja meg Forró vízbe·n pedig- szerinte -az 
emberi kórokozók spórai 2-15 perc alatt elpusz
tulnak. 

W. Dötzer (14) jeival magasabb hőmérséklete! 
jelöl meg a csíratlanításra. Hő irárlt nem érzékeny 
anyagok sterilezésére másfél-két orát kíván 180--
200 co-os hőmérsékleten A beteg fehér- és ágy
nemtijét 45 percig tartja fonó vízben, illetőleg J% 
szóda használata esetén ezt az időpontot 30 percre 
csökkenti. 

M. Eugling (15) a bakteriológiai laboratórium
ban a porcellán- és üvegtárgyak sterilezésére 140-
160 C0-os hőmérséklete! alkalmaztat. Szerinte a 
spórák !40 C 0-on 3 óra alatt, 150 C 0-on 2 óra alatt 
és !60 co-on I óra alatt pusztulnak el. Amely 
anyagokat a kifőzés nem károsít, ezeknek Jeg
biztosabb fertőtlenítő niódszere a I 5 percig tarto 
fűzés · 

I<. Greimer (16) véleménye szerint 150 C0-nál 
kezdődik az elölés száraz hő esetében, főzésrepedig 
Jegalább fél óra szükséges 

M. Klimmer (l 7) ugyancsak 140-150 C 0-ot 
ajánl, de az időpontot is meghatározza, mégpedig 
haram órában állapítja meg, 160 C0 hőmérséklet 
eselén azonban mar fél órát is elegendőnek tart. 

A Magyar Országos Vizszabvány (18) a labo
r atoriumi üvegnem űek szárazhővel töJténő st er i
Iezésére legalább egy órán át tartó !65-I 70 C 0-os 
hőmérséklete! kíván meg 

Az angol vizszabvány (19) is 160-170 C0-ot 
ír elő a laboratóriumi üvegnemúek sterilezésére, 
de az időtartam tekintetében más a követelmény, 
tudniillik 2--3 órát irányoz elő a sporás baktériu
mok biztos elölésére. 

A legójabb irodalomban már valamivel "össz
hangzóbb adatokat találunk Igy az ijzemorvosok 
kézikönyvében Dabis L (20) a vegetatív bakté
riumok elölésére szárazhő eseten 140 C 0-ot I órai, 
vagy 160-180 C0-ot félórai időtartammal ad meg. 
A spórák elpusztítására azonban 48 óráig tartó 
16Q--180 C0-os hőmérséklete! sem tart .elegendő
nek.. Gyakorlati sterilezésre !50 C0-ot ajánl ·2-3 
orai idotartammal 

Faragó F. (21) szerint a gyakorlati sterilezés 
szarazhővel 160-200 C0-on történik fél óra alatt 

H Kliewe (22) a spóraölés hőmérsékletének 
.. !60-180 co-ot tekint, az időtartarnol viszont nem 
adja meg. 

Lrgeti (23) Korerrbiai cikkének ismertetésében 
megemlíti, hogy a Szavjet Gyógyszerkönyv száraz
hő sterilezésre I 60 C 0-ot ír elő. Az időtartarnol 
azonban nem adja meg 
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Krm Ferenctől (24) nyert szóbeJ( közlés alap
ján ismeretessé valt a VIII Szavjet Gyógyszer
könyv pontos előirata Eszerint fém, üveg, por
cellánedények, valamint hőálló porok (pl bolus) és 
olajok sterilezése száralhőben 160-170 C0-on tör
ténik I orai időtartammal 

A IV Magyar Gvógyszerkönyv (25) pedig 
ugyanilyen célokra !60 C0-ot ír elő kétórai iciő
tartammal A vízben való főzésre pedig I 5 percet 
szab meg. 

Ezekből az adatokból arr a a következtetésre 
jutottunk, hogy az egyes megadott idő és hö
mérsékleti faktorok a gyakorlatban l1ol kevésnek, 
hol pedia kdleténél többnek bizonyulnak Ezért 
kísérletet folytattunk abban az irányban, hogy 
megállapítsuk azt a hőmérséklete! és időtartamot, 
amellyel a vegetatív baktériumok es a sporák is 
egyaránt biztosan elpusztíthatok .. Vizsgalatainkat 
két sorozatban végeztük, mégpedrg a száraz!rő és 
a főzes hatása tekintetében \, 

l Kisérletek szár az!rőve! 

A kísérletekhez sziikséges üvegnemúeket és 
filterpapírszeleteket 170 C 0 hőmérsékleten 3 óra 
hosszat sterileztlik Subculturákként I coli-bak
tériumot, 2. staphylococcust, 3. laboratóriumi 
p~ssalt, talajsp.órát es 4. szaritott, megszitált 
kertifölelet (natív talajspórát) használtunk A coli
baktérium és a .staphylococcus esetében 24 órás 
bouillon tenyészettel, a laboratóriumi passalt talaj
spóra esetében 48 órás ferdeagar tenyészetnek 
physiológiás sóoldattal készült suspensiojaval, va
lamint a szárított és megszitált kertiföldböJ készült 
péppel átitatott és megszárított szűrőpapírszelet
kéket steril Petri csészébe helyeztük s a csészéket 
a szokásos módon ])'lpírba csomagolva külöt1böző 
hómérsékleten: 140--150-160 és 170C0-on és 
különbözö ideig: J, 2 és 3 órán át sterileztük. 
A sterilezés után - miutan a csészék kihiiltek -
a sziírőpapírszeletkéket steril csipesszel bo-uillonba 
és megolvasztott és 45 C"-ra . lehűtött agarba 
helyeztük és aerob, illetőleg anaerob-nródon !e
nyésztve 20 napig tartottuk 37 C0-on megfigyelés 
alatt. Az eredmények a túlolelali J. sz táblázat
boi láthatcik 

Ezekből az eredményekból az adódik, hogy a 
vegetatívformáju mikroorganizmusok alacsony 
sterilezési hőmérsékleten (140 C0-on) egy óra alatt 
nem pusztíthaték el. 15Q C 0-tól felfelé azonban 
már egy óra alatt is biztosan elölhetők. A spóras 
mikroorganizmusok - és itt főleg a szennyező 
talajspórákra kell gondolnunk- !60 és !70 C0-on 
már egy óra alatt is elpusztulnak. Ezek következ" 
tében biztonsági koefficienst is figyelembe véve, 
a cdlszerű szárazlző sterilezés vag)! 760C 0-on ketóra 
rdőtartammal,- vagy pedig 770C 0-on másfélóra idő .. 
tartammal történhetik Ez mindeneseire el ker ül
hetővé teszi részben a felesleges hötermeld energia
fogyasztást, részben pedig időmegtakarítást is 
jelent a hosszabb ideig tartó és magasabb hőmér
séklete! igényló sterilezési móclszerekkel szembert 
A kapott kisérleti eredmények pontosan egybe
vagóak a IV Magyar Gyógyszerkönyv elő ir a tá vaL 
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1. sz. táblázat. 

Hőmérséklet 

!40 co !50C !60 co !70 eu 
Törzsek: 

aer janaer aer : anaer aer ana er ae r anaer. 

Coli bakt 2 
StJ.phy!n-

coccus 3 1 
Passaltspora 3 óraalatt '3 óraalatt 

sem sem 
Szitált kerti-

föld 3 ó r a alatt 3 óra alatt 
scm sem 

A többi adatok vagy hófokban, vagy időbeli szem
. ponthól térnek el ettől. 

l I. Kisérletek főzéssei 

Vizsgálataink másik részét a fózési kísérletek 
képezték, vagyis annak megállapítása, hogy vizben 
történő főzéskor mennyi idő alatt pusztulnak el a 
baktériumok? 

Egy literes Erlenmeyer-Iombikban félliter 
csapvizet O 25 atm túlnyomással 40 percig sterilez
tünk A Ichütött steril vizet használtuk fel azután 
a következő módon : a steril vizet gázlángon fel
fűztük s a már forrásben lévő vízhez az előbbi 
kisérletekben leírt tesf.·baktériumok 24 órás bouii
Ionkultúrájából 5 cm''-t mértünk és a bemérés 
pillanatától számítva 5, 10, 15, 20, 30 perc rnulva 
5-5 cm 3-t 20-20 cm a- bouillonba és megolvasz
tott agarba oltottunk A bauillont aerob, az agart 
anaerob-módon tartottuk el 37 C 0-on és 20 napig 

, ·fiuyeltük.. A passalt talajspeira esetében a spórák 
9G órás teljes ferdeagat-tenyészetének suspensióJát 
használttik A száritolt kertifölddel folytatott 
vizsgálatkor pedig I O g kerti földet tettü11k a fő vő 
vízbe, s ebben az esetben 40 és 60 perc eiteJtével 
is· végeztünk ki oltást Az eredmények a követ
kezliképpen alakultak : 

2. sz. táblázat. 

Törzsek: 

Coli baktérium 
Staphylococcus 
Passalt talajspóra 
Sz<íritntt kertiföld 

Elölési idő: 
-----·------

aerob i anaerob 

~ g~;~- _ll_ g g~;~ 
15 perc J 60 perc 
60 perc alatt sem pusz-

tultak el 

E kísérletekből kapott adatok alapján azt a 
következtetést vonhatjuk Je, hogy forró vízben a 
vegetatív mikroorganizrnusok elölésére 5 perc 
elegendő, viszont a spórás mikroorganizmusok még 
60 perc alatt sem pusztíthaták el. E körülmény 
folytán ajánlatosnak látszik főzésseJ történő steri
lezéskor ~· a spórás mikroorganizmusok esetleges 
jelenlétére való tekintettel - a csírátlanítóhatás 
fokozása valamilyen dezinficiensseL Erre a cel r a 
megfelelő pl. az általában ajánlott I %-2%-nyi 
szóda alkalmazása ,'v\ivel többek köz! a IV. Magyar 

1 

d (j 

Gyógyszerkönyv is csak 15 perces főzést ír ~16 
olyan anyagok sterilezésére, amelyek ezzel a mod
szerrel sterilezhetők, ajánlatos volna a készülö uj 
gyógyszerkönyvben a főzéskor l% carbonat-oldat 
alkalmazását is előír ni .. A tiszta vízben történő egy
szer [í főzés ugyanis sterilitási sok esetben nem biz
tosít 

Összefoglalás 

Egybevetve az irodalomban található és a saját 
kísérleteinkből adódó eredményeket, azt a követ
keztetést vonhatjuk Ie, hogy szárazhő sterilezés 
tekintetében a csirátlanitásra megfelelő hőmérséklet 
760 co 2 óra időtartámmal, vagv 170 C 0 másfélóra 
rdőtartammal.. A gyakorlati életre vonatkoztatva 
ez azt jelenti, hogy magasabb hőmérséklet alkal
mazása nem szükséges nemcsak a sterilitas miatt, 
hanem azért is, rnert ez fölösleges hőenergiapazar
lással jár.. A túlzott hőmérséklet ezenkívül fölös
legesen károsítja a sterilezenelo anyagokat. 

FőzésseJ történő sterilezés esetén a vegetatív 
baktériumok már 5 perc alatt elpusztulnak; a 
spórás rnikroorganizmusok elölésére viszont még 
60 perc sem elegendő. Ezért a műszerek és fecs
kendő!< vízben történő egyszerű kifőzéssei 15 perc 
alatt nem válnak sok esetben sterilekké, amiért is 
ez a sterilezési mód ebben a forrnában miíhíbának 
tekintendő. A kifőzésre szolgáló desztiiJált vízbe 
föltétlenül valamely dezinficienst kell adni, hogy 
biztosítsuk a sterilitást 
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GYÓGYSZER ÉSZTUDOMÁNYI BESZÁMOLÓ, 
A Gyógyszerészi D~kumentációs AlbizottSag közleménye. Vezető: Ke d v ess y G Y ö r 9 Y dr 

Zaturcckv L Izotoniás és izaioniás szemcseppek 
(lzotoni·cke a ioizonicke kolyria.) Siovensky Le
kárnik 18. évf. 9--10 sz. 1949. sz. 

Foglalkozik a szemcseppek izotoniássá téte
Jével A csehszlovák gyógyszerkönyvek ezen a téren 
még sok követelménynek nem felelnek meg. A szem
cseppekhez alkálimentes üvegdesztillátorban készí
tett, steril víz használandó, mely az injekciós olda·· 
tok minden követelményének meg kell hogy felel
jen. Expediálása, úgy szintéi1 alkálimentes üvegben 
történjék és olyan cseppentővel ellátva, n~ely 
használat közben is steril marad az oldattal egyutt. 
A cs'iramentesség eiérésére természetesen mindénkor 
keményített szcírőpapíron kell szűrni. 

Hogy a szemcseppek kellemetlen csípését el
kerüljük, izotaníássa kell tennünk a kannyel 
A kÖnny 98 1-99 J% vizet O 66-l 7% NaCI-t 
és globulin! albumint proleint tartalmaz A szem 
csepp akkor lesz izotoniás a könnyel, ha f~gyáspont
ill. forráspont csökkenése azonos A konny f p 
csökkenése desztillál! vízre viszonyítva il. = O 56° 
A következő képlet alapján tudjuk k,szamítam, 
hogy mi az a só (pl. NaCl) mennyiség, an~i s~ükséges 
még a szemcscppbe, hogy azt rzotomassa tegye. 

X . 0 56 -~ hol X oc az anyag grammokban, 
ll, 

(pl. NaCl) mely szükséges 100 g szemcseppbe, 
hogy azt izotoniássá tegye il., a szemc_sepp fp. 
csökkenése ll 2 = l %-os oldat fp, csokkenese, 
amivel izotoniassá tesszük az oldatot A számolás 
egyszer li, ha a ll1 és ll, -_t táblázatban megadj~tk; 
A Dán IX Gyógyszerkonyv ezt 95 kulonbozo 
anyagra adja meg NaCl-re vonatkoztatva , 

Ha izoton i ás is az oldat, a szemcsepp kenr
hatása általában savanyú, 35-6·0 pH-val rendel
kez'k. Pl. alkaloida sók állás közben alkaloida 
bázisra és megfelelő sav1a bomlanak Tekintettel, 
hogy a könnykémhatásra alkalikus. 7 2-78pH:jú, 
ebből az következik, hogy a szem OH wnokat 
igyekszik képezni, hogy a szakatlan savat semlege
sítse. Ez adja a kellemetlen csípés! Tehát fontos, 
a szemcsepp pH beállítása is. A pH korrekció 
fontos ezért is, mert ezaltal előtérbe lép a hatóanyag 
nagyobb oldékonysága is (pL ·cocain) Esetenk~nt 
individuálisan kell pufferolni, melynek tartozeka 
az a qua conser vans és primér kálium foszfát és 
szekunder nátriumfoszfát a pufferelegy 

Készílettek két alapoldatot, egy savanyúl 
(bórsavval) és egy lúgosat (nátriumkarbonáttal) 
s a kettő kiilönböző keverékével 4 65-től 9 O pH-r g 
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állítható össze a kever ék ez arány szerint 
Végső eredményképpen levonva, hogy ha. a 

szemcsepp izaioniás a szem aránylag könnyen 
túri a szemcsepp pH eltolódását, és fordítva, ha a. 
pH megfelel a könny pH-nak! eltűri, hogy ne legyen 
izotoniás Pl. Az Aqua Borlea (3%), mcly pH-Ja 
4 és 5 közölt van, nem okoz fájdalmat, mert ha 
pH-ban nagy is az eltérés, a könnyel szemben, .: 
de csaknem izotoniás a könnyel. 

· Zonoleiti András 

A Gyógyszeripari Központ Orvostudományi C?sz!~lya 
áplilis elsején megkezdte müködését, Ezzel'· egyJdeJuleg 
megszííniek az állami gyógy1S1ZCJ gyá1 ak orv_osi. osdályai. 

A Gyógvszeripari Központ OrvosiudomanyJ Oszlalya 
téli az On·Űsi kad, hogy ezentúli az állami gyógyszer· 
gyinak készítményeivel kapcsolato~ báuni:1em_íí ,kérést, 
ész1e\·élelt, tapas--zlalatot, \·al1a111Int a ke:. evnel nem 
1 égebben iö1 z.Skönyve.zeH késdimények minlakéréseii is 
alanti cínH<.:: juHas·sák el: Gyógljszeripari. !(özpont 
Orvostudományi Osztálya Budapest, V, Irányi-u 21-23 
Telefon: 183-850 

Felhívás! 
Felkérjük Előfizetőinket, hogy a' f, évi 
II. negyedévre esedékes előfizetési díjat, 
1' laphoz mellékelt · befizetési lap fel
használásával mielőbb átutalni szíves
kedjenek, Az előfizetési díj elmaradása 
esetén nem tudjuk biztosítani a folya
matos lapszállítást. 
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ORVOS

GYÓGYSZERT 

GÉSZSÉGOGYI SZAKSZERV!:ZET 

RI DOLGOZÓK HIVATALOS LAPJA 

A szovjet gyógyszerészet harminc éve 
· (Szovjetszkoje Zdravoochranyenyije, 1948, ~~ 33----40 pp .. ) 

L L levinstejn (Moszkv»). 

Az orosz gyógyszertár a Nagy Októberi Szaeia
lista Forradalom előestéjén ~ lejtő mélyére kerult. 
Külföldi készitmények eladasi helyévé vált és el 
volt árasztva a szintén nagyrészt külföldi eredetű 
gyógyszerkülönlegességek tpmegével 

1881-ig falun egyáltalán nem vo!tak gyogy
szertár ak Az önkormányzat keletkezese ~t~n ez 
megkezdi a gy~gyszer~llá~ás me~s_z,erv~zeset IS, 
de gyógyszertárai eltel)edese~~k ut]Jt aliottak a 

r személyjogú patikusok, arr a ~Ivatkozva, ~ogy az 
önkormányzat ne nyúljon 2 magántula1donhoz, 
ne rombolja le előjogaikaL 

!905-ben az európai 0Ioszországban 34200 
lélekre jutott egy gyógyszertár, ,az ázsiaiban -;--
57.900-ra; mintegy 40.000 helysegben egyalt~lan 
nem voltak patikák A kormányzóságok falvarban 
egy lakos évenkint 7 5 kopek ára gyógyszer t 
használt eL -

A patikák számának mesterséges korlátozása 
hívta életre az úgyrevezeit gyógl'.szerboltokat, 
amelyek a tőkésrendszer ~ö~ülf!!ényei kozott a gyogy
szertár ak Jegrosszabb potlekamak bizonyultak. A 
gyógyszerkereskedelem és a gyógyszerek elk~szítése 
az orvosi vények alapián csak titokban, felugyelet 
nélkül történt A kereskedelembe így belekerült 
gyógyszerész nem vizsgál tovább, nem ellenőrzi 
a kezén átmenő áruk minőségét 

A nemzetgazdaság fejlődé~én_ek "agrár )el~ege 
a cári Oroszországban, a kulfoldr toke tulsulya 
a nemzetgazdasági beruházásokban, az . .alacsony 
keresle!, az orosz polgárság erőtlensége,, a fe.Jietl~n 
ipar, főleg a kémiai, az anilin-festek termek 
gyártásának teljes hiánya az ősi, monopohsztJ~us 
gyógyszertárrendszerrel karöltve voltak legfo?b 
okai, hogy csaknem teljesen hiányzott Oroszorszag-
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ban a gyógyszeripar, többek közölt pl. nem gyár
tottak bonyolultabb színtetikus készítményeket 

Nincsenek pontos adataink az oroszországi 
ayógyszergyártásról és fogyasztásról a forr adaimat 
;;.regelőző időkből Megközelítően a fogyasztást 
63 3%-át behozatallal fedezték, ez a szám a szer
vetlen készítményeket tekintve 882%-ot, a szerve
seket 89 3%-ot, a phytokémiai csoportban pedig 
(alkaloidák, glykosidák) 100%-ot ért el. 

Kémiai gyógyszerkészítményeket az országban 
J 3 miilió rubel értékben gyártottak a 14 6 milliós 
fogyasztással szemben, ez mintegy 9%-ot tesz ki 
Oroszország bővelkedett gyógynövényekben : eze
ket kiszállitották és feldolgozva ismét behozták. 

Jellegzetesek az akkori viszonyokra a követ
kező tények : 

A világ legdúsabb arthemisia absinthi (ü1ömfú) 
lelőhelye esimkent A esimkenti gyár egészen 1915-ig 
csak a szantonin technikai feldolgozásával foglal
kozott amelyet Németországba szállítva tovább 
tisztít~ttak A tiszta szantonint azután innen vissza
hozták Oroszországba, valamint a világ összes 
országaiba. 

Naftal-olajunkat külföldre szá!lították, ahol 
szappannal történő kie~észítés útján ;>N~phtala? << 

kenőesőt készilettek belole. Ezt a kenocsot azutan 
visszahozták Oroszországba. 

A pompás ánizsolajfeldolgozó kupjanszk-i gyár 
kénytelen volt bezárni kapuit, mert nem, bírta el 
a német cégekkel a versenyt, akrk az olaJat orosz 
exportmagvakból nyerték 

A novgorodi ültetvénl'.eken aK Ivanov által ~Jö.
állított mentaolajnak sokatg nem volt p1aca Vegul 
is Ivanovnak sikerült külföldi cégjelzéssel eladni ola-
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