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Revivae 
tel jesértékű arsenebenzol-készítmény 

procoin (novocain) penicillin 

72 óráig biztodfia a szükséges vérszintet. 
Terhesek, gyermekek kezelésében nélkülözhetetlen. 

magas hatósértékű, hígan fólyó bismuthkészítmény 

A lues diagnostizólósóra: 

Bővebb felvilágosítást készséggel küld: 
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. »A GYÓGYS.ZERÉSZ« 
olvasótáborának kiszé/es ítése 

Szakszervezetür;k és a Gyógyszertári Központ 
a közelmultban előfizethi fellzivással fordult a gyógy
szertárak dolgozói!wz, ennek eredményességéről örven
detes jelentéseket kaptu/lk Felhivásunkat nemcsak 
a Gyógyszertári Központ felelős vezetöi, izanem az egyes 
megyei gyógyszertárak vállalatvezetői is ilelyesléssel, 
megértéssel fogadták és felajánlották támogatásukat 
e folyóirat propagálására. Fe/ismerték, mennyue 
fontos, hogy az ország tenilelén szetszárva dolgozó 
valamennyi gyógyszerészizez, teelmikához eljusson a 
szakmai fejlödésüket elömozditó szakirodalom. Mint 
követendő példát említjük meg a Hajdu-Bilzarmegyei 
Gyógyszertár Vállalat vezetőjét, aki ezt irja · 

>> .. mellékelten megküldjük gyógyszertáraink 
címjegyzékét és közöijük, hogy a magunk részétól 
is mindent el fogunk követni, hogy >>A Gy ó gy_ 
szerész« c. folyóirat gyógyszerész kartár sa ink 
részéről minél nagyobb számban megrendelésre 
keriiijön '\ 

Továbbá a Batanyomegyet Gyógyszertár V állalat 
vezetőjét, aki külön félhívással irásbanfordult amegye 
területén levő gyógyszertári dolgozókhoz szaklapjuk 
előfizetése érdekében 

Az előfizetök országos megszervezese természe
tesen nem lelzet kampányfeladat, mert a tanulás, 

.a szakmai továbbképzés szocialista építésünk központi 

kirdése, a nwnkm'etseny egyik célkitrizése, melynek 
eredménye a mzmka termelékenységfben, gyógyszeré
szeink egyre javuló munkájában jog megmutatkozni 
Éppen ezért szükséges, hogy gyógyszerész kartársaink 
versenyezzenek a szaklap előfizetésgyiljtésében is. 
Inditsanak versenyt az egyes megyei gyógyszertári 
vállalatok, h1gy a területükhaz tartozó gyógyszertárak 
dolgozói rendeljék meg a folyóiratot. De legyenek 
rmguk az olvasók is e lap fáradhatatlan propagandistái 
Ennek érdekében gyógyszertár ankent szervezzék meg, 
a lap tartaln11nak mqgvitatdsa céljából, az olvasó
ankétokat Közöljék az elhangzott észrevételeket, javas
latokat a lap szer kesztőségével, számoljanak be úji
tásaikról, mindemzapi gyakorlati munkájukról é> 
igy cselekvően vegyenek részt a lap szerkesztésében 
Teremtsék meg a szaros kapcsolatot a szakma 
és a szerkesztős"g között, !J?gy elérhesslik keltíJs célun
kat . a lap olvasótáborának növelését, valamint az 
olvasók és a szakesztösig közölti eleven, minél szaro
sabb kapcsolat kiépitésél. E két feltétel m~gteremtése 

szükséges ahhoz, h?gy a >>A Gyógyszerész« c szaklap 
gyógyszertári dolgozóink szakmai továbbképzésének 
legjobb eszköze, mindennapi tanácsadója, nélkülöz
hetetlen segitője legyen Ezzel előbbre vigye az egész 
Szakmát, az államosított gyógyszertárak dolgozói előtt 

álló hatalmas célkitúzesek sikeres megvalósítása jeié 

Orvos-Egészségügyi Szakszervezet 

l 



A GYÓGYSZERÉSZ 

Beszámoló 
Schulek professzot 1950 decernbet 7-i előadásáról 

Az V kiadású gyógyszer könyv szerkesztésére 
alakított bizoJtság Schu/ek Elemér professzor elnök
lele mellett végzi az új gyógyszerkönyv összeállí
tásán.ak felelősségteljes és szerteágazó munkáját. 
Az eddig végzettekről és a szerkesztésnél követett 
alapelvekről Schulek professzor összefoglaló ismer
tetést tartott december 7-én az Orvos-Egészségügyi 
Szakszervezet gyógyszertári dolgozói számára. A 
hatalmas termet zsúfolásig megtöltő közönséget 
a Szakszervezet részéről Róna Béláné üdvözölte 
Beje!:ntette, _hogy s:hulek profes~zoc előadása meg
nyrtoJa egy kethetenkent rendezendo eloadássorozatnak, 
melyben a gyógyszerkönyvvel kapcsolatos kérdéseket 

. ismertetik.. · 
Schulek professzor bevezetőben rámutatott 

a __ gyógys_zerköny~ új kiadásának. szükségességére 
Tobb, mmt egy evtrzede, a magyar gyógyszerész
szakmának egyik égető problémája a gyógyszer
konyv kérdésének rendezése .. Az 1935-ben életbe
lépett IV gyógyszerkönyv csakhamar nem felelt 
meg a gyógyszeripar rohamos fejlődésén ek, elavult 
és korszeríítlenné vált Igy nem tudta betölteni azt 
az irányító szerepet, ami egészségügyünk fejlődé
sében elsőrendú feladata lett volna Már a 40-es 
évek elején felvetődött egy új kiadás elkészíté
sének gondolata, de majdnem egy évtizednek 
kellett eltelnie, míg az egészségügyi kormányzat 
az V Magyar Gyógyszerkönyv Szerkesztőbizott
ságát életrehívta. A készülő gyógyszerkönyv 
minden ágazatáról részletes ismertetést egy előadás 
keretén belül nem adhat, de rámutat azokra 
a részletekre, amelyek lényegesen megkülönbözte
tik a IV gyógyszerkönyvtől, és alkalmas példán 
egy végleges cikkelytervezetet is bemutat 

1948 augusztus 25-én az akkori népjóléti 
miniszter, Olt Károly, az V. Magyar Gyógyszer
könyv szerkesztésére bizottságat alakított, ennek 
elnökévé Sc/zulek professzort, tagjai sorába pedig 
a Jegkiválóbb szakembereket nevezte ki Ezzel 
egyidejííleg Schulek professzor számára páthetes 
külföldi tanulmányutat is biztosított, hogy a 
Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség kongresszusa 
keretében tájékozódjék a gyógyszerészi kérdésekről 
A Szerkesztőbizottság még !948. év őszén, több 
ülésen megvitatta az általános irányelveket, és 
a kidolgozott tervezeteket az !948. X J L 21-én 
összeült teljes Szerkesztőbizottság elé terjesztette 

A bizottság jóváhagyó döntése után - a fel· 
adat nagyságának és sokoldalúságának megfelelően 
- a szerkesztőbizottságból a különböző szakoknak 
megfelelően négy ·albizottság alakult : biológiai 
és szerobakteriológiai albizottság elnöke: Issekutz 
professzor ; galenusi albizottság elnöke Mozsonyi 
professzor ; botanikai albizottság elnöke : Upták 
professzor, halála után pedig Augusztin professzor 
és végül a kémiai albizottság Schu/ek professzor 
irányításával. Az egyes albizottságole dolgozták 
ki a feladatkörükbe eső Cikkelyele szövegtervezetét 
és a vonatkozó általános fejezeteket Az albizott-
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ságok rnunkájában igen jelentás esemeny volt 1949 
december 72 .. Ekkor kapták meg a Szavjetunió V I II. 
kiadású gyógyszerkönyvét A korszerű, új alapokon 
felépülő gyógyszerkönyv például szolgált a további 
munkában. A szavjet gyógyszerkönyvekből n.enicsak 
az Al~alános részt, hanem az egyes cikkelyekelis 
lefordrtottak. Ebben az. egészségügyi kormányzat 
és a_Gyógyszertár Vállaiat egyaránt nagy segítséget · 
n)_'UJ!ott Kun Ferenc fordította Je a gyógyszer
konyv nagyobbik felét, míg a botanikai és kémiai 
részen L ig eli Viktor és Gy en es Péter tanársegéd 
osztoztak. · Mindezek lebonyolítása, az egyes albi
zottságok kívánságainak összeegye~tetése és kielé-· 
gítése, komoly adminisztratív feladatokat ró. a 
Szerkesztőbizottság elnökségére. Ezt a sok munká
val járó feladatot a bizottság jegyzője: Végh Antal 
tanár irányítja és végzi.. . • 

A szerkesztés nem merül ki az ú jabb irodalmi 
adatok egyszerű kiválogatásában. Ezeket mind 
leellenőrzik s ha szükséges, a célnak megfelelően 
módosítják.. Az ilyen irányú kísérletek elvégzése 
azonban jelentős anyagat és szakmunkaerőt igé
nyel. Ezek díjazása, valamint a szerkesztőségnél 
nélkülözhetetlen gépírói munka s admin.isztrativ 
költségek fedezésére, a népi demokratikus kormány
zat, a minisztériu!Jr költségvetési keretén belül, 
önálló tételként külön jelentős összeget biztosít 
Az anyagi szükségletek biztosítása mellett gondos
kodott a kormányzat a szerkesztői muni}a terv
szerűségéről is, úgyhogy 1950 .. januárjától hóna
pokt a megállapított ütemterv szerint dolgoznak. 
Az ütemtervnek megfelelően. az egyes albizottságok 
időben készítették el a cikkelyeket Ha némi 
eltolódások voltak is, globálisan az ütemterv szerint 
haladnak. A kémiai csoportnál mutatkozik elmara
dás, de megvan a remény, hogy ezt bepótolják 
és ebben az esetben december végéig elkészül 
a teljes nyers szövegtervezet A kémiai csoport 
lemaradását Sch ul ek professzor azzal indokolta meg, 
hogy annak munkáját az utóbbi hónapokig másod
magával, Végh tanárral együtt végezték s mind
kettőjük számos másirányú elfoglaltsága munka
lehetőségüket hátrányosan befolyásolta. Lényeges 
javulást jelent e téren, hogy két hónapja a nép
jóléti kor'mányzat és a Gyógyszertár Vállalat 
együttes, megértő gondoskodásából, Karlovitz László 
is bekapcsolódott a kémiai albizottság munkájába, 
és ezért bízik abban, hogy az elmaradást sikerül 
behozniok. Nincs idő arra, hogy a többi szakember 
dícséretes működéséről itt megemlékezzen, s a 
továbbiakban csak a kémiai albizottság munkájáról 
ad tájékoztatót A többi albizottságokról azok 
elnökei hivatottak beszámolni, mint ahogy az 
tervbe is van véve · 

Az utolsó, IV. kiadású gyógyszerkönyv megjele
nése óta a gyógyszeripar hatalmas fejlődésével, 
~ gyógyszerkönyvvel szemben támasztott igények 
rs megváltoztak. Mind több gyógyszert állítanak 
elő ipari úton és a gyári Jaboratóriumokban, inkább 

megvan a lehetőség a tökéletes ellenőrzővizsgálatok 
elvégzésére. Éppen úgy az állami ellenőrző (OKI) 
laboratóriumban is. A gyógyszerkönyv feladatához 
ezért jelenleg már az is hozzátartozik, hogy e 
laboratóriumok számára a gyógyszervizsgálatokat 
szabványszerűen összefoglalja Hogy ez mennyire 
így van, bizonyítja az is, hogy a. Szabványügyi 
Intézet, amely az iparnak ir á nyí tó szerve, figye
lembe fogja venni előiratainkat Ennek az új fel
adatnak megfelelően a gyógyszerkönyv vizsgálati 
része lényegesen kibővül! és módosult Az elmult 
hosszú évek alatt azonban nemcsak a gyógyszer
ipar fejlődött, haném a gyógyszerészet maga is 
lényeges változáson ment át, azonos vonalon 
a készülő .gyógysnrkönyv új szellemével Sch ul ek 
professzor határozott véleménye, hogy a gyógy
szerészeknek nincsen szükségük "mellékfoglalko
zás«-ra .. A gyógyszerész maradjon gyógyszerész, 
akinek elsőrendű feladata a gyógyszer tökéletes 
elkészítése és felelősségteljes kiszolgáltatása. Minden 
időben voltak és vannak kiválóságok, akik esetleg 
a gyógyszerészettől eltérő területen alkotnak ki
emelkedót, ez azonban nem minősíthető általános 
jelenségnek. Az elsőrendú feladat kiváló képzett
ségű, jól felkészült gyógyszerészek nevelése.. .Jól 
felkészült, nagytudású gyógysz~részekre van szük
ség ahhoz, hogy az új gyógyszerkönyv előiratait 
·megfelelően tudják alkalmazn'i. Akiben tehetség 
van, megtalálja így is a módját, hogy a kívánt 
irányba továbbképezhesse magát. A gyógyszer
könyvi előiratok nem Jesznek egyszerűek A multtól 
eltérően, mint említettem már, nem igazodnak 
a gyógyszertári laboratóriumok szűkös vizsgálati 
lehetőségeihez. A gyógyszerkönyvben, ha kell, 
a legmodernebb eljárás előirata szerepel, a leg
modernebb műszerreL Ezeket azonban nem kell 
majd a gyógyszertárb,an elvégezni, hanem azoknak 
az ellenőrzőszerveknek adnak útmutatást, amelyek 
jól felszerel! laboratóriumokkal rendelkeznek. Az új 
gyógyszerkönyv, a későbbiekben ismertetendő mó· 
don, külön utasítást ad majd a gyógyszertári 
gyógyszervizsgálatr a. 

A gyógyszerkönyv két főtészre oszlik: álta
lános és részletes rész. Az egyes részletek ismer
tetésénél Schulek professzor - mint már emlí
tette - elsősorban a kémiai vonatkozásokra tért 
ki. Az általános rész első fejezetében részletes 
utasítást találunk az általános érvényű vizsgálatok 
elvégzésére vonatkozóan .. Megtaláljuk a szüks'éges 
eszközök pontos leírását, a kivitelezési mód rész
Jetes ismertetését, valamint a sűrűség, olvadáspont, 
forráspont, oldékonyság, törésmutató, forgató
képességek stb. meghatározásának előiratát. Itt 
foglalkozik az olyan kérdésekkel, mint a hidrogénion 
kitevő megállapításának vagy a kromatografia 
elvégzésének (alkaloidák) módjával. 

Az ezt követő fejezet a fontosabb kvalitativ 
reakciók kivitelezési módjait foglalja össze. Ennek 
összefoglalása azért szükséges, mert ezek elvégzésé
hez, összehasonlítás segítségéve!, a szennyezés 
mértékét is megállapítjuk A Ph .. Hg. IV. előiratai 
a szennyezettség mértékének megítélését a vizsgáló 
ösztönére bízta, annak egyéni véleményétől tette 
függővé .. Az új gyógyszerkönyvben a vizsgálatok 
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objektivitását is biztosítják. Ennek kapcsán egy 
új fogalommal kell megismerkedni : a >>mértékoldat<<
taL A mérőoldat0t a kvantitativ vizsgálatoknál 
(tilt imetriában) alkalmazzuk, a mértékoldatokat 
pedig a kvalitativ vizsgálatoknáL Ezek az oldatok 
pontosan megadott töménységíí, legtöbbször igen 
híg oldatok. ·A vizsgálat úgy történik, hogy a 
reakció! a vizsgálandó anyaggal és a keresett 
szennyezés mértékoldata előírt térfogatával egyező 
körülményele között külön-külön elvégezzük A be
következő változásokat összehasonlítva állapítjuk 
meg, hogy a megengedettnél több vagy kevesebb 
szennyezést tartalmaz-e a készítmény .. A vizsgá .. 
latokat kis mennyiségekkel, ú. n félmikroméretben 
kell elvégezni .. A reakció pontosabb volta mellett 
szál a gazdaságassága is .. Az egyes előiratok pontos 
és részletes utasítást adnak a kivitelezés;e vonat
kozóan is, így pl. a reagensek adagolásának sor .. 
rendjet is megszabják Ezek megértéséhez jó ~é~iai 
felkészültségre van szükség. Pl. a szulfat-ron, 
bárium-ion segítségével történő kimutatásánál, 
ennél a jól ismert reakciónál is szükséges a sorrend 
betartása; ammoniumklorid l g--jában pl O l% 
szulfátot, egyszerlíen elvégezve nem lehet kimu
tatni, ha ellenben ugyanezt a sót, az új előirást 
betaríva BaS04 kristályokkal beoltva vizsgáljuk, 
O 005%-ot is megtalálunk. Más példa : amikor az 
ólomszennyezést akarjuk kimutatm, más nehéz 
fém méllett, az utobbiak zava.ó hatását mas1kí .. 
rozni kell (cianid és !Ug segítségéve!) Hasonló 
felkészültséget' kíván a . vizsgálatok elvégzésénél 
hasznAJt mennyiségek jelentőségének megértése is 
A vizsgálatoknál felhasznált anyagok mennyiségé
vel szabályozzuk ugyanis a szennyezés megengedett 
mértékének nagyságát új kifejezési forrnákkal is 
találkozunk ebben a fejezetben. A folyadékok tér
togatának megjelö~ésére a kcm helyett a ml (milli
liter) jelölést alkalmazzuk Erre azért volt szükség, 
mert a térfogat egysége nem a köbdeciméter, 
hanem az Oswald-féle liter (légüres térben l kg 
4° C víznek 20° C-on mért térfogata ) A kcm 
a köbdeciméter ezredrésze, a Jiteré a rnilliliter. 
J ml = l 00002 7 kcm.. 

Más újítás a reagensek megnevezése: a reagens 
jelölésére az R-betűt használjuk, melyet az .. elne
vezés elé írunk (PL R-sósav, R-nátronlúg stb.) 
Ugyanígy az indikátorok megjelölésére az I-betűt 
használjuk (pl. 1-metilvörös stb .. i.. A reagensek 
töménységénél a félreértések elkerülése végett az 
•>n« (normál) oldatok helyett a »mal<< (moláris) 
koncentrációjú oldatokat alkalmazzuk. 

A szerves anyagok tisztasági vizsgálatai között 
sok esetben jelentős, hogy tömény kénsavban nem 
színeződik-e,' sőt hogy vizes olda ta színtelen-e. Ezt 
az ellenőrzést is objektív határok közé szorítja az 
új gyógyszerkönyv A VIIL szovjet gyógyszerkönyv 
mintájára, 26 k1i/önböző ámyalatú és intenzrtású 
s. inmértékotdatnt ir majd elő. Az egyes cikkelyekben 
meg lesz adva, hogy az elszíneződés mértékét 
ezek közül melyik színmértékoldattal kell az adott 
esetben összehasonlítani. Hogy milyen apróságokra 
is kiterjed a gyógyszerkönyv figyelme, annak 
jellemzésére megemlítette Schulek professzor, hogy 
glukozé vizsgálatánál, ha azt nem szárítjuk ki elő--

3 



A GYÓGYSZERÉSZ 
_:_:.__:_:.___~. 

zetesen, -· mint azt a gyógyszerkönyv előírja ·
abban az esetben is megbarnul tömény kénsavval, 
ha egyébként megfelelő a készítmény. A glukozéban 
levő kristályvíz elegendő ugyanis ahhoz, hogy a 
tömény kénsavban oldáskor felmelegedjen és ezért 
barpul meg ez esetben a különben kifogástalan 
készítmény is. 

·Az úi gyógyszerkönyvben tervezett kvanti
tativ vizsgálatok között nemcsak a legfontosabb 
mennyiségi ionok meghatározását találjuk meg, 
hanem mindazokat, aho! ínennyiségeket mérünk 
1tt van leírva a nedvesség-szárazanyag meghatá
rozás, izzítási veszteség stb .. módja is.. Tartalmi 
meghatározás csaknem valamennyi kémikálíánál 
van A meghatározás egyes esetekben vagylagos, 
azaz kétféle módszer is szerepel, és a vi"gálat 
pontossága, ill. a szükség szerint alkalmazható 
egyik vagy másik módszer Itt is fél mikro-méretre 
törekedett, a régi gyógyszerkönyv n méretben, 
illetve néha O l n méretben dolgoztatott és 20-30 

· ml mérőo!dat fogyásra méretezte az eléírást 
Az új gyógyszerkönyvben főleg O l n, de ahol csak 
lehet, ·O Ol n méretben I0-12 ml mérőoldat
fogyásra dolgozzák ki az e!Ciratokat. Kellő gondos
sággal és szakértelemmel dolgozva a pontesság 
nem csökkent. 

Az általános rész utolsó fejezetében a táblá
zatok lesznek Jóval több sűrúségi táblázat lesz, 
mellyel igyekeznek a sziíkscgletnek . mindenben 
megfelelni Ezért ami viszonyainknak mrgfelelően 
ilyekeznek több adatot is egyesíteni: PL az alkohol
táblázatnál a 20';4° siírűség mellett a l5'jl5° 
faj súlyt, valamint a gjg és vfv%-okat is feltüntetni 
kiindulva abból, hogy mennyire nélkülöztük a 
Windisch-féle táblázatot. 

A részletes részben következik majd az egyes 
készitmények leírása A készitmények leírásánál a 
Ph. Hg. IV.-től eltérő en, aszöveg tagoltan tárgyalja 
az egyes vizsgálati módokat s feltünteti - elütő 
betlitípussal szedve - azt is, hogy a vizsgálat 
mire vonatkozik. A cikkely a készítmény latin 
nevével kezdődik (pl Acidum hydrochloricum 
concentratissumum), alatta pedig zárjelben az 
elnevezés elő írt rövidítését tünteti fel. (Acid 
hydrochlor.. conctiss .. ) Ennek célja többek közölt 
az, hogy a félreértésre okot adó jelöléseket kiküszö
bölje. A kalium chloricumnál pL a rövidítés kal. 
chloricum, s mint ezt a cikkely végén is meg
jegyzi KCI0 3-at csak abban az esetben szalgáltat-
hat ki a gyógyszerész, ha a chioricum szó ki van 
írva; bárnrilyen más rövidítés eselt'ben chioratum 

· szaigáitatandó ki A rövidítés után a vegyület 
tudományos elnevezése, majd a kémiai képletek 
(szerves készítményeknél tapasztalati és szerkezeti 

. képlet is) és a molekulasüly ( elemeknél atomsúly) 
következik .Az elnevezésre vonatkozó adatok után 
találjuk a készítmény külső leirasát, amely feJ .. 
tünteti a megkívánt százalékos összetételt is .. A 
fizikai és kémiai állandók felsorolása (oldékonyság, 
kémhatás, sűrűség, olvadáspont, forráspont, törés
mutató, forgatóképesség) után következnek a 
kémiai vizsgálatok Ezei<et két csoportba sorolva 
találjuk egyrészt az anyag azonassagát bizonyító 
másrészt il minőség ellenórzésére vonatkozó vizs-

---------.. -·-· -· . 
gálatokat Az azonassági vizsgálatoknál előbb 
a kationra, majd az arrionra jellemző próba leírását 
találjuk meg. A minőségi vizsgálat ismét két részre .. 
oszlik a minősigi kvalitativ és a minöségi kvantitativ 
vizsgálatokra. Szakít az új gyógyszerkönyv azzal 
a bármennyire megszokott, de mégis helytelert 
elnevezéssel, amely a kvalitativ vizsgálatot »minő
leges>>, a kvantitativ vizsgálatot pedig >)lllennyi-· 
leges<< szávai fejezte ki magyarul. A töményebb sósav 
minőségi kvalitativ vizsgálatait ismertetve lát
hattuk, hogy nemcsak az elnevezés változott meg, 
hanem annak tartalma is. Régen szubjektivek 
voltak a vizsgálatok, most a mértékoldatok és az 
összehasonlítás alkalmazásával objektívek lesznek 
A fontosabb vizsgálatok elvégzésére csak utalást 
találunk, hiszen az. általános részben megvan 
a . részletes leírás .. A

1 
cikkelyben csak azt fogja 

előírni a gyógyszerkönyv, hogy mennyi anyaggal 
végezzük a vizsgálatot és eszerint mennyi szennye

,zést tartalmazhat az gramrtronként Vannak vizsgá
latok (pl. arzén), amikor azt mondja: a készítmény 
a szennyezést nem tartalmazhatja. Ez azonban 
nem jelenti, hogy a készítményben egyáltalán nincs 
arzén, hanem csak annyit mond, hogy a megadott 
feltételek mellett nem lehet · kimutatn.i benne 
A kvalitativ vizsgálatok az analitikai osztályok 
sorrendjében következnek majd az egyes cikkelyek
ben, azaz először vizsgálunk álomr a, nehézfémekre; 
arzénre, vasra, kalciumra stb. s ezután ugyanígy 
meghatározott sorrendben az anionokra BEfeje~ 
zésül pedig a különleges vizsgálatok következnek 
(pL a sósavnál ; szabad klór) .. 

A minőségi kvantitativ vizsgálafok közé nemcsak 
a tartalmi meghatározás tartozik, hanem mind
azok a vizsgálatok, amelyek méréssel járnak, 
pL szár ítási maradék, nedvességtartalom stb A Ph. 
I-lg IV a vizsgálatoknál minden esetben megsza
bott mennyiségeket írt elő, il tervezet szerint 
az új gyógyszerkönyvben ezeket az adatokat 
szazalékban adják meg .. A tartalmi meghatározá
soknál újítás a >>Szabályos mennyiség<< elhagyása. 
Az egyes meghatározásokhoz annyi anyagat kell 
lemérni, hogy a mérőoldat-fogyás l O ml körül 
legyen A meghatározás elvégzési módjának pontos 
leírását követően fel van tüntetve az is, hogy l ml 
mérőoldat hány mg anyagat jelez és hogy ennek 
mi a Iogaritmusa .. 

Az új gyógyszerkönyvi cikkely alapján a 
teljés vizsgálat elvégzése hosszadalmas és sok 
esetben különleges reagenst, ill eszközt igényel. 
Éppen ezért a gyógyszertárban teljesen nem 
végezhető el Hogy a gyógyszerész, aki a kiszol
gáláskor felelős a gyógyszer jóságaért, mégis 
meggyőződhesserr arról, hogy a legfontosabb köve
telményeknek az illető anyag megfelel-e, a kvanti
tativ vizsgálatok után minden cikkelynél »Tájé
koztató gyorsvizsgálatok« címszó alatt összefoglalva 
megtalálja azokat a leegyszerűsített és legfontosabb 
vizsgálatokat, amelyek alapjanvéleményt mondhat 
már a készítmény felhasználhatóságáróL A tájékoz
tató gyorsvizsgálatok között azonassági vizsgála
tokat nem mindig találunk, mert feltételezi -
a gyógyszerésznek van akkora anyagismerete -
hogy makroszkoposan is felismeri az egyes készít·· 
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ményeket A tájékoztató gyorsvizsgálat egészen 
újszerű .. Más gyógyszerköny':ben. ~~t nem talaljuk 
meg .. Injekciós vagy narkozr_s c_elJara a!kalmazo!t 

, készítményeknél azonban mmdrg a teljes vrzsga-
latot kell elvégezni . 

Az egyes cikkelyek vé~én ut~lás van az _elt~r
tásra, az összeférhetetlensegre, (rnkompatrbrht~s) 
vonatkozóan Említést tesz meg, mrlyen kesz!Í
mények alkotóré~ze, kö~ölni f?gják. a font?s:bb 
•másnevekel<< (szrnommakat) es az adagolas, 

Előadása végén kitért Schulek professzor 
az évenként megújítandó késiítménye,k p~oble
májára, ill. az időközi, vizs~ál~t s~uksegessege,re. 
Ebben a kérdésben meg dontes nmcs, _feifogas,a 
szerint azonban, mielőtt a lejárathoz kotot,t ,ke·. 
szftményt kiselejteznék, meg kellene gyozodm 
annak minőségéről s ha az megfelelő, kicserélese 

fölösleges Ner~ fölösleges ellenben egyes kémikáliák 
összetételének időnkénti ellenőrzése, mert pl. a 
higroszkopos vagy kristályvíztartalmú anyagok 
változhatnak összetételükben 

Schulek professzor beszámolójából láthattu~, 
mennyire mincte'nre kiterjedő fi~J:elemmel k~sz~I 
az új gyógyszerkonyv Ez a rovrd rsmertetes ts 
elegendő ahhoz, hogy megláss~k, milyen, ala~os 
felkészültség szükséges az egyes r~a~yelvek es.'l_l?d
szerek helyes megértéséhez Nepr demo~raerank 
amikor lehetövé tette egy ilyen t;Jagasszrn~?r;alu 
gyógyszerkönyv életrehívását, ~~y~ttal lehetoseget 
nyujt a szükséges ismeretek feluptasara vagy me~·· 
tanulásár a. Ebbe kapcsolódnak ?~Ie azok az elo
adások is amelyeknek . bevezeto je Sch u lek pro
fesszor m~stani ismertető előadása volt 

Kovács László dr 

Újab b eredmenyék az antibiotikumok körében 
( Közlelnény az Eötvö~ Lóránd Tudományegyetelf1 Gyógyszerészeti Intézetéből 
Igazgató.: Mozsonyi Sandor dr .. egyetemr n v 1 .. tanat ) 

lrta: Kedvessy Cyörgy dr .. egyetemi magántanár 

Il. 

Egy spórás talajbaktét iur:rból a ba~. brevis
ből izoláltö Duf!as 1939-ben a tuotncmt (37): amely 
a Gram-pozitív mikroorganizmusokra hatasos .. A 
vizsgálatok szerint a streptococcus, staphylococcus, 
diplococcus pneumoniae és egyes gombak ell~n 
bizonyult halasos antibiotikumnak A trrotrrcm 
külsi;leg nem mérgező, de parentáhsar; ~emohtrkus 
hatású. Jntrapleurális alkalmazasr modJa rs meg-
felelő. 

1 
t 'k 

Scabies esetében eredményesen alka maz a 
a következő bedörzsölöoldatot: tirotricin O 05%, 
henzilbenzoát 30%, arl_lino,benzoesa~as _ehlesz(~r 
3%, töményszesz 65% es vrz ad 100 /0 ps) Mas 
előirat: aluminiumsztearat 33 4 g, l (o-os tno
tricin oldat IO g, folvós paraffin 56 6 g, es nrpagm
oldat (l : IO) l g. (39 .. ) . . 

A tirotricin kémiai összetételét tekrntve P,olr
peptid.. Eléggé állandó jellegú vegyül~! . s hovel 
szembeP sem érzékeny. Vízben ahg oldodrk . 

Hotchkiss és Dubos 1941-ben a bacilir:s bre':'rs
ből még két antibiotikufnot állítottak elo: a tno
cidint és a gramicidinL (Ez az utobbr nem azonos 
a szavjet gr:amicidinnal) .. , . . . 

A tirocidin a Gram-pozrtrv mrkroorgaruzmus~k
ra erősen hatásos antibiotikum,_ d~ krsebb h~t~st 
Gram-negatív baktériumokra is krfeJL Megallaprta~t 
nvert azonban, hogy csak külsöleg alkalmazhato, 
mert belsőleg felhasználva hemolitikus protoplazma
méreg .. A tirotricinhez haso11loan a tnocrdrn ts 
'POlipeptid. (Brutto képlete: C,,_,I-l,ec021N,,) (40) 
Hővel szemben nem érzékeny, vrzben ahg oldodrk 

A tirotricin másik frakciója a gramwdm ,a 
Gram-pozitív mikororganizmusok ellen rgen hata·· 

sos antibiotikum Alacsonyabbrendú ~lk~holokban 
és ecetsavban oldódik, acetonban elegge oldodrk, 
vízben és éterben pldhatatlan Brutto keplete : 
C H . 0 N. (40). KülsőJeo nem tox1kus, de 

HS 2: O 2, 30 , b , ,. k ~ } 'l 
parenterális alkalmazás _E seteben mergezone ,a-~-
ták. A klinikai alkalmazasr terulete a helyr rnfekcwk 
gyógyításar a (főleg kenőcsalak ban) ~zontkozrk 
Egyéb tulajdonságai megegyeznek a tl!OI!lcmnel 
és a tirocidinnel. 

* * * 
A szavjet gramiddint (gra~icidin, S) . egy 

Moszkva-környéki talajból Oauze es Bra~snyrko~a 
(41) állították e !ö 1942-b~n Mmt Szm kova es 
Brázsnyikova (41) bebrzonyrtottak, hogy a gram~
cidint a Bac · brevis var. G. B. Stamm ter!ll~h, , 
amely mikroorganizmus több tekintetben kulo.~- ' 
bözik a tirolricint termeiti Bac. brevrs Bergey-tol. 
Igy pl az utóbbi szem?e.n a Bac .. b!ev~s., var ?· 
B.-vel a zsel?.tint elfolyosrlJ3, a kemt~J:t!Gt, ped,g 
hidrolizálja. Ugyancsak lényeges kulonbseg_ aq 
fenn a két mikroorganizmus által t~rmelt antrbw
tikus anyag tulajdonságai te~intetcbw rs .. Mrg ,a 
szavjet gramiddint tartalmazo t~ptalajbDl a hato
anyagat alkohollal kivonva. ab bo l tu~Iakban tud-· 
ják kristályosítani, a tirolnem ugyanrlyen modon 
csak alaktalanul különíthető . eL (43.) ' . 

A gramicidin S üzemi előállítása-~ ~ac brev1s 
var. G. B. húsleves táptalaJaboi to,rt~mk Hat
napos erjesztés után a folyadékot leszrvatva, sosav
val 4 7 pi-J-ra állitják be és ,a hatóa~)'a~ot tart~!·· 
mazó csapadékot centrifugalassal elku!oPltrk maJd 
szárítás után alkohollal extr ahá! ják Ilyn;ódon a 
klinikai gyakorlatban máris felhasználhat~ 5~Yo-o,s 
kivonat áHítható elő További kivonássa1 es trsztr 
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tással kapják a 268--270•-on olvadó kristályoo 
szavjet gramicidint (44.) · 

BelozjerszUj és Pászchina (45) megállapították 
a. gramicidi~ S .. képletét, amely szerint az antibio· 
tJkum :5 ammasavból (I ornitin, l. prolin, l 'valin, 
L leucm és d. fenilalalin) álló pentapeptid. További 

gondos krisztallográfiai vizsgálatokkal Gauze (44) 
bebizonyította, hDgy a szavjet gramicidin egy cikli
kr~s pentapeptid, vagy olyan dekapepti d, amely két 
szrmmetukus pentapeptrdből álL A gramicidin S..t 
Karznceva megállapítása szerint (46), a proteo
htJkus fermentek nem emésztik 
, Ktésőbb ZMmemzkája, Agátov és Belozjorszkij . 

(46) krmutattak hogy a gramicidin S. szabad 
ammacsoportja antibiotikus hatás tekintetében 
rgen. fo~tos, amennyiben a szabad aminocsoport 
acetrlezes vagy benzilezés útján történt lekötése a 
gramicidin S-t. hatástalanná tette Megállapításuk 
sz~nnt a vegyulet szabad aminacsapartja különös
keppen tud a baktériumtest egyes anyagaihoz 
kapcsolódni · 

A szavjet gramicidin hatásos a hastífusz, a 
par a tífusz, a vérhas mikroorganizrnusa, továbbá a 
proteusz és a kolilJacillusok ellen. Ezekkel szemben 
a. tirotricin hatástalannak bizonyult.. A szavjet 
gramrcrdrn olyan sztafilokokkuszokkal szemben is 
hatásos, éspedig igen nagy hígításban is (l gamma t 
ml), amelyekre a líratricin alig hat. (47) ' 

, Klejn (48) köztéseszerint a szavjet gramicidin 
halasos gyogyszer mellbimbórepedés esetében is 
lanolitjnal készített 5%-os kenőcs alakjában alkal: 
mazva a repedések 3-4 nap alatt varasodás nélkül 
gyógyulnak .. 

sósavas sója használatos. Vízben oldódik és oldala 
gyengén savanyú kémhatású .. (4 5 pH) Szárazon, 
lezárt ampullában, szabahőmérsékleten 6 hónapnál 
hosszabb ideig változás nélkül eltartható . ű~ 
56°-on már néhány óra alatt elbomlik Lúgos Ó!dat' 
ban gyorsan el~u~ztul, de semleges vagy savanyú 
oldatban rs 24 oran túl csak alacsony hőmérsékle
ten tartható eL Baktériumsziírökön értékcsökkenés 
nélkiil szúrhetö., Molekulasúlya 508. Adagolása: 
per os vagy intrarnuszkulárisan. 50--250 mg-os 
kapszulákban is használa tos.. (55.) 
. Hatásos a Gr~rn-pozitív és negatív mikrooiga

n_rzmusok egész soráras néhány virusra is .. (Máltai 
laz, a gonokokkusz, a kiütéses láz, a meningo
kokk~sz, a .~ztafrlokokkusz, a pneumonia, a húgy
utak rnfekcror ellen stb.) A Streptococcus haemoly
ticus-ra kifejtett hatása a penicillinnél intenzívebb. 
A rikettsiákkal és egyes virusokkal szemben párat
la~ .sp~cifikum: Hatékony a tífusz ellen is. (56.) 
Kulonosen halasos pneumonia (tüdőgyulladás) és 
gon?r.rea esetében, de a gyógyulás lassubb, rnint a 
penrcrllm alkalmazásakor .. (57.) Finnland beszámol 
a proteus és a piocianeus aureus-szal szemben mea
figyelt rezisztenciájáróL . · o 

Collim (58) a pneumokokkusz okozta fertőzés 
esetében sikerrel alkalmazta az aureomicint 
A betegek Iáza csökkent, a köpet pneumokokkuszra 
negatív lett, általános javulás következett be és 
általában a penicillinhez hasonl& hatást ért cl. 

· A gramicidin S. elpusztítja az anaerob fertözés 
· kórokozóit (49), a tuberkulózis mikroorganizmusát 

(50.), továbbá a dizenteria kórokozóját is .. (51) 

A vérból más antibiotikumhoz hasonlóan 
gyorsan kiürül Toxikus hatása- terápiás adagok
ban alkalmazva - nincs. Alkalmazásakor a kór
okozó rezisztenciáját nem tapasztalták (Kivéve . 
az imént említett esetet) Aure9micint lebontó enzim 
eddig nem ismeretes Az aureomicrn esetleges há!ly· 
tatóhatását egyes kutatók úgy próbálták kiküszö
b?lnr, hogy alumíniumhidroxip gellel egyiitt adagole 
tak Amint di Gang i és Rogers (59) megállapították 
ez a megoldás nem helyes, mert a gel az aurea: 
m1crnt adszorpc-ió folytán hatástalanítja 

A baktericid hatást az emberi test szöveteinek 
és szerveiqek ártalma nélkül fejti ki 
. Mr~thogy tJagymolekulájú vegyület, nehezen 

drffundal a szavetekbe és ennek következtében 
lényegesen lassabban ürül ki a szervezetből mint 
más. antibiotikum, pl. a penicillin A vizsgálatok 
szennt a pleurális üregbe juttatott gramicidin S 
24---36 óráig marad a szervezetben 

jól alkalmazható a szavjet gramicidin a geny
nyes folyamatok gyógyításában is. Jelentás az 
elgenn>:esedés megakadályozása céljából műtétek 
.alkalmaval való felhasználásának lehetősége is 
{52.) 
· A gramicidin S széleskörú alkalmazási terüle

, té11 fontos még a vér has különböző változatai ellen 
szulfanilamid készítményekkel való kombinációban 
történő adagolása is (53..) újabban a diftéria ellen 
rs srkerrel alkalmazzák (54 . .) 

A.gramicidin S. alkoholos és olajos oldatokban 
hasznalatos. Nem bomlékony, termostabU készít
mény; . Parenterálisan kissé, külsőleg vagy intra· 
pteurahsan alkalmazva egyáltalában nem toxikus 

* * * 
.. Az au_,reomicint (A 377, duomicin) Duggar 
allrtotta elo 1948-ban a Streptomyces aureolaciens 
telepéből Sárgaszínú, kristályos anyag, amelynek 

ö 

* * * 
. A piocianin antibiotikus hatása már régóta 
rsme.rt Or?sz tudósok már a rnult század végén 
me~ngyeltek, hogy a Bacillus pyocyaneus anta· 
~onrsta hatást fejt ki a szibériai fekély, a hastífusz 
es a koler~ kórokozóival szemben, majd később 
nehezen gyogyuló .. gennyes sebek esetében is siker
rel ~lkalríJ~Zták (6~) A Pseudomonas aerugos·a 
kultrrraJabol Wrede es Stack 1924-ben izolálták a 
piocianint Gyerkács (61) és munkatársai az ukrán 
Mecsn>:ikov-intézetben 1946-ban eredményes és 
gazdasagos mactszert dolgoztak ki a procianin eJ6 .. 
állí~ásár a Kékszín ű kristályos festék, me ly vízben 
oldodrk Nagy hígításban is hatásos. A sztafilo
kokku.szokat l : 10..000, a diftéria kórokozójft · 
l :50 OOO hígításban is elpusztítja. jó eredménnyel 
a!kalmazták a vörheny megelőzésében is.. Hát
ranya, hogy toxicitása magas. Gyerkács (61) fehér 
egereken l rng-ban állapította meg intravenásan 
~dago!va a dosis laetalis-t, más kutatók ugyancsak 
allatkrsérletekben intraperitoniálisan adagolva 2 
mg-nak találták a halálos adagot (62.) A szervezet-
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ből a penicillinhez hasonlóan gyorsan kiürül. HöveJ 
szemben nem érzékeny. 

* * • 
A koiiszlatin igen jelentős abban a vonalka .. 

zásban, hogy rnind a Gram-pozitív, rnind a Gram· 
negatív rnikroorganizmusokra hatirs6s. Gar1Ze (63) 
állította elő először egy spóras, aerob, pálcikaalakú 
baktérium tenyészetébúl. Kinyerése a sztrepto
micinhez hasonlóan történik. A febris recurrens 
kÓrokozójával fertőzött egereket koliszlatin keze
léssei meggyógyították A koliszlatin nem toxikWB 
s így·- széleskörű alkalmazási lehetóségét tekintve 
- igen jelentősnek látszile 

* * * 
"Chas, Pfizer és rnunkatársaik mintegy 100 .. 000, 

a világ minden részéből származó talajminta rr;eg
vizsgálása után izolálták a terramicint a Strepto .. 
riryces rimasus-ból (64). A terramicin kristályos 
amfoter vegyület. A serr.leges ;egyület vízben 
csak nehezen oldódik, azért inkább a sósavas vegyü
lete (Tenarnycinurn hydre-chloricurn) haszn:\Jatos. 
A s&avas terramicin gyorsan felszívódik és a v~r~ 
tükör gyorsan emelkedik A vér gyorsan továbh
juttatja a szervekbe. Legnagyobbrészt a vese vá
lasztja ki. A terramicin hatásos igen sok Gram· 
pozitív és negatív kórokozó ellen. (Streptococcus 
haemolyticus, dipiococcus pneumoniae, klebsiella 
pneumoniae, salmonella typhossa, clostridiurn és 
saprophyta mikrobacterium). Hatásos továbbá 
különböző virusok és rickettsiák ellen is .. 2-3 g-os 
napi adagokban alkalmazva különösen jó hatást 
értek el vele a pneumonia terápiájaban. 24-48 óra 
alatt valarnennyi beteg láztalan lett (65.) 

Welch és munkatársai (66) összehasonlítva a 
terramicint és az aureornicint, megállapították, 
hogy antibakteriális hatás tekintetében a két vegyü" 
let egymashoz igen hasonló .. A terr amicin perorális 
adagolásakor a vérkoncentráció viszonylag gyor
sabban emelkedik, rnint az ugyanígy, adott aurea
micin esetében .. A vizelettel kiválasztott terramicin 
még aktív h~tásri. Ha 250 rng-ot adagolnak rninden 
6 órában, akkor ennek vérkoncentrációja a vérben 
a hatás eléréséhez elégséges. (66 ) 

A terramicin leginkább kapszuliikban adagolva 
használatos Perorális alkalmazás esetében nem 
toxikus .. A terramicin és sói kristályos állapotban, 
szárazon, szabahőmérsékleten jól eltarthaták A 
vizsgálatok szerint kapszulában ettartva a terra
mycinum hydrochloricum 12 hónap rnulva sem 
rnutatott értékcsökkenés! (65 .. ) 

* * * 
A baciiraeint johnson és munkatársai !945-ben 

izolálták a Bacillus subtilis csoport egy spóraképzó, 
Gram-pozitív fajábóL főként a Gram-pozitív 
rnikroorganizrnusokkal szemben fejt ki bakteneid 
hatást (Stieptococcus pyogenes, diplococcus pneu
mouica, streptococcus fnec .. , N. gonorrheae, N. 
intracellularis stb.) Egér en és tengerimaiacon vég-

zett kí~érletek szer int intravénás alkalmazáskor 
nem mérgező. Emberen a küliJieges alkalmazási 
módon kívt:l subkután is használható. Rendsurirel 
vizes oldatban vagy kenöcs alakban alkalmazzák. 

A baCitracin-tartalmú kenocs készítésire alk<l
rnas előirat: 45 g >>Carbowax 4000<, (polietiléPglilol
féleség), 55 g propileng]ikol E kenőcsalapanyag
hoz grammonként 480 E bacitracin! kevernek A 
vizsgálatok szerint ez a ken!ics jégszel\rényben el
tartva, 6 hónapig állandó marad, de szobahi.mir
sékleteP már egy hét alatt hatásértékének 5Q% .. át 
elveszíti .. 169.) 

A klinikai gyakorlEtban fCleg a sztrcpto .. 
kokkusz- és sztafilokokkusz-okozta ihfekciók eseté
ben, nagy adagokban, a penicillinhez hasonlo 
rnódon helvi kezeléssei alkalmazzák A bacitracin 
jó eredmÚmyel használható furunkulus, karbun
kulus, felületi kiütések, iciicialt sebek stb. 1\ezelé
sére (70:.) Hővel szemben nem ériél;eny .. Szárazon 
ellartva eléggé állandó, de vizes oldatban torr:lé
kony.. Alkoholban, vízben, pr opilenglikoiban old
ható. Kémiai összetételét tekintve nagy rnolekula
súlyú polipeptid .. (&7, 68) 

* * * 
Az eddig ismertetett antibi9tikurnokor, kivtil 

még igen nagyszámú, újabban izolált antiLietikus 
hatásr'r anyagokról számolnak be a kutatók.. Ezek 
közölt több olyan van, amelyek kifejezEtten n~érgezö 
s így terápiás alkalmazásuknak lehe!ösége er ism 
korlátozott, de mások - amennyiben gyialásuk 
megoldódik -sok remrnyre jo~csílanak 

Az aszpergil/int Soltys izaiáita 1944 .. ben az 
Aspergilius fumigatus kultúrájirból SzáJros Gram
pozitív és negaiív n ik1 o or ganizmus ellen bi:ony ul t 
hatásosnak. Allatkísérletek s1erint nem toxr1 us .. 
Az aszper,;illin hővel szemben ellen;illó, feketeszínű 
festék (6 7) · 

Egy másik aszpergill~s fajból, az Aspergillus 
clavatus- ból Waksman 1942-ben állította elő a 
klavccint, amely több Gram'poziiív és negatív rnikro
organizmusra fejt ki baktericid hatást. Orális és 
l;ülsoleges alkalmazásakor alig toxikus. Brutto 
szerkezeti kÉplete: C,H,O, (67). 

A szubtilint a Bacillus suntilis-ból .Jan,en és 
Hirschman!l l ~44-ben állították elő. Több sztafilo
kokkusz és sztreptokokkusz faj ellen hatásos aPti .. 
biotikum Könnyen bomló és fényérzékenv, vízben 
oldódó vegyület. (67 . .) 

Számos magyar kutató is foglalkozott újabb 
antibiotikumok elóállításávaL R auss Kdroly \71) 
38 kiili)nbözó penésztörzset vizsgalt n;eg antibio .. 
tikus hatás szernpontjábó!, melyek közül a tífusz 
baeillusra 3 is hatásosnak bizo'nyult. A Bacillus 
asterosporos Mayer kultúrajából izolált antibio
tikumot asztaz.'nnak nevezte el. Megállapítása 
szerint az asztazin J : 4000-8000 hígítástan ·fej .. 
lődéstgátló. Savanyú közegben 100°-on még hosz· 
szabb melegítés után sem, semleges vagy· lúgos 
közegben azonban gyorsan elbomlrk. . 

A sterigmacytosrs penészgomba tenyészetéből 
Nt!kám és Pulgár (72) izolálták a sterigmatocisztint, 
amely sztafilokokkusz-törzsekre fejt ki fejlódüt·. 
gátló hatást. 
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A f_iloncidok egészen külön helyet foglalnak el 
azantibwtrk_us hatás ú anyagok között. Amíg ugyanis 
a szaros ertelemben vett antibiotikumok leg
nagyobb része alacsonyrendú gombák és mikro
orgamzm~so~ t_ermékei, addig a fitoneidok maga-
sabbrendu novenyekben talált antibiotikus hatásli 
anyagok A fitoncidokra Tokin szavjet tudós hívta 
f~l a figyelmet, s közleményét »A Gyógyszerész<< is 
reszletesen Ismertette (73..) 

Ivanovics (74) a retekmagból (Raphanus sati
vus~ _á!Htotta elő a _.ra fanint,. amely Gram-negatív 
bak.~n:,mokr a JS erosen hatasos, de mergező tulaj
donsagu. 

* * * 
A!Dint ez a röyid áttekintő összefoglalás is 

mutat1a, az antrbwtikus kutatások igen sok eset
b_en nagyszerű eredményeket hoztak Az antibio
trk~mok egymagukban, vagy máskor egyes kemo
t~rapeu!Jkumokkal ~gyütt adagolva számos beteg-
seg ellen b1ztosan es gyorsan ható. gyógyszernek 
brzonyultak -
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Egészségügyi Minisztérium 
, Az Ors~ággyűlés törvénybe iktatta, és lllint 
ilyen bekerult a Magy~r- Népköztársaság Alkot
manyaba, hogy az edd1gr Népjóléti Minisztérium 
helyébe Egészségügyi Minisztériumot kell szervezni 

Az egészségügyi miniszte1 feladatkörébe az 
alábbiak tartoznak: 
, A kö~egészségügy ~!~i irányitása, az egészség-
u~y egys_egenek brztosrtasa, az orvosi tudomány 
feJI~sztesenek előm_oz_dítása A ~~~inisztérium foglal
kozrk, az _or;ros1 el)atas tervszeru megszervezésével, 
az egeszsegugyr kaderek szakképzésével, beosztásá-
y~I, ~ k~zegészségügyi felvilágosító-nevelő munka 
rra_nyilasav~L Az új_ íninisztérium gyakorolja az 
egeszseg.ugyr rgazgatas és rendészet feletti főfelü-
gy_el~tet,, val_af11in~ a ~yógyító és betegséget meg
elo za egeszsegugy1 ellalas fofeltigyeletét irányítá
sát és _ellenőrzését fontos feladata !~sz az új 
J111lllszterr~_mnak a népbetegségek, a fertőző beteg
segek es 1arvanyok elleni védekezés főfelügyelete, 
az anya-, csecsemő- és kisdedvédelem valamint 

.a szülésznői szolgálat és az iskolae'gészséo-ügy 
főfelügyelete . o 

A gyógy,szerész~t és gyógyszerellátás ügyei, 
a gyogyfurdok, gyogymtézetek, üdülőhelyek fő~ 
felügyelete, általában az üdültetés egészségügyi 
f,ofelugyelete, az Országos Közegészségügyi Tanács 
u~yer_, szakfelügyelet a Magyar Vöröskereszt felett, 
szmten az egészségügyi min.isztérium feladatkörébe 
tartozik 

Végül átveszi a minisztérium a közoktatás
ügyi ~riniszté~i~_mtól a~ . orvosok képzését, az 
?rv_oskepzes celpt szolgalo egyetemi klinikák és 
rnte~etek felügJ;ele~ét és _ i;á~yítását, a gyógy
sz_ere~zek , kepzeset ~s a krzarolag gyógyszerész.
kepzes celpt szolgalo egyetemi intézetek felügyele
tét és irányítását 

ÚJÉVI I{.ÖSZÖNTO 
Ötéves tervünk második évének küszöbÚr köszönt

jük ol~asóinkat Kívánjuk, hogy egyre, céltudatosabb 
munka[ukkal, , f?kO';Oti lendü~ettel vegyenek részt a 
szocwlzzmu~ epzteseben, a beke megvédésében és a 
boldog, vrrag.zo Magyararszag megvalósításában 

>>A GYÓGYSZERÉSZ« 
szerkeszt&sége és kiadóhivatala 

A. GYÓGYSZERÉSZ 

A gyógyszérésztechnikusok új feladatai 
Az Egészségügyi Minisztérium kli/döttének megnyitó beszéde 
az új gyógyszerészteihnikusképző-tanfolyamon 

Az egészségügyi kormányzat egy régáfa fenn
álló hiányosságat pótolt a gyógyszerésztechnikai 
tanfolyamok megrendezésével. A tanfolyamok ered-
ményes elvégzése több célt kíván elérni. Egyik leg- , 
fontosabb feladata, hogy ezzel is hozzásegítse 
népi demokráciánkat a gyógyszergyártásban_, a 
gyógyszertárakban még az államosítás után is 
itt-ott fellelhető kapitalista maradványok felszá
molásához. A jobb betegellátás szempontjából 
nem közömbös az, hogy milyen előképzettségük 
van a gyógyszertári dolgozóknak, mind szakmai, _ 
mind világnézeti szempontbóL Hiszen előfordultak 
olyan esetek, amikor egy-egy gyógyszer elkészítése 
miatt órákig, esetleg félnapokat váratták a dolgo
zókat, holott· a gyógyszernek a kiszolgáltatása 
csak rövid időt ve-H volna igénybe, - mert nem 
éreztek közösséget a gyógyszertár dolgozói a 
gyógyszervásárló kkal. 

A gyógyszerésztechnikák helyzete a multban 
igen bizonytalan volt A szakmai képzettségük 
teljesen a vezető gyógyszerész elképzelésére volt 
bízva. Teljesen változott a feladatuk és ennek meg
felelő képzettségük gyógyszertáranként Ahol pl 
a gyógyszerész nem széretett dolgozni, ott a techni
kának a gyógyszerek elkészítésétől kezdve a kiszol
gáltatásig és árazásig mindent el kellett végeznie, 
másutt viszont csak törölgetett, kéz alá adott, 
gyógyszertári takarító szerepét töltötte be, vagy 
éppen kiildönc volt, aki eljárt bevásárolni, vagy 
pos.tára a tulajdonos kívánságának megfelelően 
Ennek a rendszertelen kiképzésnek természetes 
következménye volt, hogy a szakmai tudásuk 
teljesen eltérő lett és így a gyógyszertári technika 
egész életére a felfelé haladás minden kizárásával 
kötve volt gazdájához Egyik gyógyszerész sem 
merte a másik gyógyszertár technikáját alkalmazni, 
mert a technika kezében Jemérhető tudás és szak
képzettség sohasem volt. Bérüket a kollektív szer
ződés előtt, de még ennek. életbelépése után is 
néhány helyen a gyógyszeiész önkényesen szabta 
meg. Ezért előfordult olyan eset is, hogy pl. az 
egyik vasmegyei gyógyszertárban a technika, aki 
szabálytalanul ugyan, de vényeket is készitett 
és szaigáitatott ki, 5 éven keresztül még a háztar
tási alkalmazottak fizetésénél is kisebb összeget 
kapott A tanfolyamok megrendezésével az a _cél 
is vezette az egészségügyi konnáqyzatot, hogy 
gyógyszertáraink vezető gyógyszerészei mellé jó 
szakképzettségű munkatársakat állíthassunk, akik 
tudják, - mert a 6 hónapos tanfolyam alatt meg 
fogják tanulni - hogy mit miért kell tenni és elmé
letileg is jól felkészülnek arra, hogy komoly szakmai 
segítséget nyujthassanak a vezető gyógyszerészek
nek 

A ma még igen jelentős káderhiányt is pótolja 
a gyógyszerésztechnikák jó szakmai kiképzése 
Komoly feladatuk a tanfolyamot elvégzett gyógy
szerésztechnikáknak, hogy a gyógyszertárakban 

megforduló és várakozó embereknek a tanfolyamon 
jól elsajátított világnézeti oktatás alapján az egyes 
kérdésekre helyes formában a<iják meg a választ 
és ezzel is elősegítsék Pártunk politikai irány
vonalának széles körben való érvényesítését 

Nézzük meg, milyen közvetlen feladataink 
vannak a- dolgozó nép gyógyszerellátásának meg
javítása terén .. Persze ezt is, mirit mindent, csak 
fejlődésében tudjuk jól megnézni Végig kell 
men.nünk azon a kérdésen, milyen volt gyógyszer
gyártásunk, milyenek voltak gyógyszer eink, milyen 
volt azok reklámozása és hasonlíisuk össze mostani 
gyógyszereinkkel, tudorilányos gyógyszer ismere
tünkkel, de hasonlítsuk ö~sze a régi kapitalista 
gyógyszertárakat a mai államosított gyógyszer
tárainkkal A multban a kapitalista társadalom 
termelési anarchiája megmutatkozott gyógyszer-
tárainkban éppúgy, mint gyógyszergyárainkban 
Mindenki éppen azt állította elő, ami a legtöbb 
profitot hozta, csaknem minden gyógyszertárnak 
megvolt a maga csodálatos életelixirje, vagy bal
zsamja, amellett szinte átfoghalatlan mennyisége 
született meg más-más elnevezés alatt ugyanazon 
gyógyszereknek A gyógyszerek propagálása kapi
talista reklámozás volt, ígért előnyöket, ajándéko
kat, csaknem profitmorzsákat adott orvosainak, 
hogy recepturájukban ezeket a készítményeket 
szerepeltessék Ugyanakkor a lényeget, a tudomá
nyos alapot, a hatásmechanizmust sokszor meghami
sított statisztikákkal, irányito közleményekkel kö
dösítették, kenték eí 

Ma államosított gyógyszergyár aink tervszerűen 
dolgoznak, megszűnbben van a külőnböző elneve
zéső ugyanazon gyógyszerek minden gyárban való 
gyártása, megszűnt az államosított gyógyszertárak 
profithajhászása Egy a cél: minél közelebb vinni 
a jól kiszerel!, hatásmechanizmus alapján jól 
összeállított, jól ellenőrzött gyógyszereket a dolgo
zókhoz A multban a gyógyszertárakat nem a dol
gozó nép érdekeinek szem előtt tartásával állí
tották fel, hanem rendszerint a földesúr szék
helyen vagy a nagyvárosokban egyenesen fölös 
számmaL A dolgozei parasztság érdeke sem számí-
tott, kinek volt az fontos, hogy 10-15 km--t kell 
gyalogolnia a hozzátartozónak, hogy elvigye a 
betegnek a gyógyszert Ma más a helyzet, meg 
akarjuk szüntetni a gyógyszertárak területí ellre
Iyézésében mutatkozó anarchiát, sőt ezentúlmenően 
már l 949-ben megkezd tük, hogy minden olyan 
körorvosnál, ahol a kör székhelyén gyógyszertár 
nem működött, kézi gyogyszertárat létesitettünk 
A gyógyítás és megelőzés egységesitése kapcsán 
rnegszervezendő új körzeti orvosi székhelyeink 
száma egyre szaporodni fog, ezekre az üj székhe
lyekre is gyógyszertár, vagy kézigyógyszertár 
kerüL 

Ezen a területen is megmutathatják az új, 
szacialista szellemben nevelt gyógyszertári techni-
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k~i~k a dolgo~ó néphez,való hűségüket, mert a 
kezrgyogyszertarak gyógyszereit az anyagyógy
s~ertár dol~oz?i készítik el és gondosságuk, gyoÍsa
sa~uk fogJ_ a rgazan. elősegíteni pl. a· gyógyszer
ellalas teren a falp és a város között mutatkozó 
kiilönbs(gek eltünését Ezzel kapcsolatban különö
sen· faotos s~erepet töltenek _be rnajd kialakuló 
tanyakozpontpmk; tszcs-ink, Ali ami· Gazdaságaink 
dolgozóinak gyógyszerellátásánál. . 

Az egés~ségü~yi kormányzat mindent m,egtesz, 
hogy a Szov1etunro élenjáró egészségügyi kiképzé-

~~nek_ példája nyom~n megfelelő tantárgyakkal, " 
JO .· eloadokRal brztosrtsa a tanfolyam kedvező 
feltételeit Módot nyujt arr a, hogy a tanfolyamot 
gy~korlati munkajuk mellett végezhessék el a . 
gyogyszerés_ztechnikák: !';!várja tehát a tallgatók
tol, hogy ne pr demokr ac,ank gondoskodását becsü
letes, lelkiism_eretes munkájukkal, jó tanulásukkal 
vrszono_zzak es a tanfolyam elvégzése után saját 
munka]ukkal rs elósegítsék a jobb, szacialista 
szellemú gyógyszerellatasát a dolgozóknak. 

Buzás Krisztina 

A szovjet tudomány eredményei az alkaloidákképliája terén 
Megjelent a Megyicinyszkája promislyenoszty l949 .. évi 5. számdban 

(Orechov A P akadémikus halálának tízéves évfordulója alkalmábóL) 

Írta : Rahinovics M .. Sz. 

!949 .. _október 19-én volt tíz éve, hogy a nagy 
oros.z tudos, az alkaloida-kémia szavjet megala
pozop, a, Szavjetunió Tudományos Akadémiája 
rer.des tagJa, Orec!wv Alexander Pavlovics meghalt 

Orróov egyrk~ volt a legképzetterb organikus 
ve~yeszemknek, kine~ munkái nemcsak a Szo_vjet
Ull ban., hanem kulfcldon rs elisrr:ertek, Az Ossz
sz?~e!s<gi GyógyfZorvegyészeti Tudományos Ku
taco Intezet keretc bm l9L8-ban felállított alkaloida
kémiai laboratórium szervezésér.él Alexar.cter Pav
lovres nagytuc'ású és tel1etséges vezető tündöklő 
képe_ssEgei:ól tett tanub'zcnyságot ő volt az első 
szavJet kutató,. ~ki hozzálátott a Szavjetunió 
gazdag noveny~rlaga szisztematikus fcldolgozásá
hO.z, azzal a cellai, hogy új álkaloidatattalmú 
ncvenyek felkutatásával és a belőlük kivont 
alkalóidák behat ó tanulmányozáEával új· gyógy
sz~r~ket fe_dez_zen feL Az_ érhkcs növényi anyagat 
~o~cp:~_zsrabol, a Kaukazus .. és az Altáj-hegység 
VIdck~u-~l, a Ma;szag~tov által vezetett növénytani 
e:x;ped: Lk szal!rtottak.. Abban az id( ben több 
mm.t tO.)ed?'g még ismeretlen növényt vizsgáltak 
meg, kozottuk mrntegy 100 új alkaloidatartalmút 
találtak és kb. 60 új alkaloidát fedeztEk fel. 
' Az alkaloidakutatás terén a laboratórium 
munkája_ n~mcsak le.~diiletével, hanem alaposságá
val rs lotunt Az UJ alkaloidát felfedezése után 
t~zetesen t~nulmányozták, majd rendszerint !Jozzá
Iattak, kemrar szerkezetének meghatározásához is. 
Legyozve azokat a nehézségeke!, amelyek, amint 
tudjuk, az alkaloidák szerkezetének felderítésénél 
muta'koznak, Alexande! Pavlovicsnak és munka
társainak sikerült több úi alkaloida szerkezetét 
tisztázniuk · · · 

M!nt vérbeli szavjet tudós, Orechov állandóan 
arra torekedett, hogy magmszínvonalú kutatásai
nak eredményeit gyakotlatiiag hogyan állítsa a 

·. lO 

szociális nemzetgazdaság, elsősorban a szavjet 
közegészségügy szalgálalába 

, Az első nagyobb sikert egy középázsiai nö
vennYsel, az Anabasts aplzylla-val érte el, amelyból 
Menyslkovval három új alkaloidát -'~az imabazint 
afillint és az afillidint - izolált Megállapílották: . 
h~gy az anabazrn szerkezetileg a-piperidil-fJ-piridin 
Mrvel az anabazrn hatékony féregirtószernek bizo·
nyult, nagy nerrzetgazdasági jelentősége már I'öz .. 
vellenül a felfedezése btán nyilvánvalóvá vált 

A Convolvu/us pseudocant/rabriws-ból Kano
valovával két új alkaloidát állított elő : a kon!!olvint 
és a kanvolamint Sze_rkezetileg ezek a nortropin·, 
rlletve a troprn ver atrumsavas észterd és erős 
helyiérzéstelení1ő hatással rendelkeznek.. E két 
alkaloidából kiindulva Kanavalova és Rabinovics 
szinMikus úton megalkották az új szavjet éizés
telenr,toszett - a konvokaint, Az ilyen átalakílás 
termeszetesen csak az eredeti alkaloidák szerkeze-. 
tének r;.egállapítása után volt Iehetstges. Ez a 
!sorulmeny azt bizonyítj a, hogy az új oonan fel
fedezett alkaloidák szerkezetének felderítése neme 
csak elméleti szempontból értékes, hanem gyakor
latrlag rs nagyjelenlcségű. 

. Oreclrov és munkatársai, valamint tanítványai: 
Konova/ova, Pr~szkt~rnina, Rabinovics és Gwjevics, 
hatalmas munkat ve geztek a hüvelyesek 'alkaloidái
nak tanulmányozása terén is. Kutatásaik sor2n 
egész csepott új alkaloidát állítottak elő : a 
szafoka pr int, szafor idin~, alaper int, pa!zikaprint, ter .. 
mopszmt, termopszrdtn,, lromotermopszint ésa szofo
rqmznt A felsorolt alkaloidák köz ül csak a palzikap
n n szerkezetét álkpították meg és kimutatták, 
hogy ez a szpartein izomérje. 

.. Egy középázsiai sivatagi növényből, a. Salsola 
Ruhten-ból Orechov és Proszkurnina három új 
alkalo r dat vont kr ; a szalszo/i nt, szaiszo/idint és a 

' 

szalszamint A szaiszo !in ~ 1-metil-6-oxi--7-metoxi-
.. tet r ahÍdroizokinolin, a szaiszo li din pedig az elóbbi' 

nek o-metil-származeka. Mindkét alkaloida értékes 
gyógyhatással rendelkezik, a vernyomást csökkenti 
és ezáltal az orvosi gyakorlatban széleskörű alkal
mazást nyert 

A tetrahidroizokinolin -származékok közé még 
két új alkaloidát sorolhatunk : a magnotint és a 
magnalamint Ezeket is Orechov és Proszkurnina 
izolálták Mindkettő az oxiakantin-csoport bonyo
lult bimolekuláris vegyületei közé tartozik és úgy 
farmakológiai, mintkemoterápiás szempontból igen 
aktív; Hatásuk kifejezetten bakteriosztatikus 

Orec!zov és munkatársai, Konovalova és ]unu .. 
. szov, a mákfélékhez tartozó különféle-növényekből 
is izoláltak új alkaloidákat Ezek az armepavin, 
remerin, mipavin, floripavin, floribundin és a flori
pavidin.. Az armepavin szerkezetileg 4-oxibenzii--N
metildimetoxitetrahidroizokinolin, a remérin pedig 
metilendioxiaporfln 

Amikor mé& Alexander Pavlovi cs élt, Menysikov 
munkatársaival: Rubinstein-nel és Zsdanovics-csal, 
az érdeslevelűekhez tartozó növényekből .kivont 
heliotrin, laziokarpin és trihiJdeszmin nevű alkaloi
dákkal komoly vizsgálatokba kezdett Vizsgálataik 
sor án megállapították, hogy a felsorolt alkaloidák 
hidrolízisével nyert aminoalkoholok vázát egy uj 
heterociklikus rendszer alkotja, amely két konden .. · 
zált pirrolidin-gyűrűből ke'Ietkezik. Ezt az alap
vegyületet Menysikov pirrolizidin-nek, metil-szár
mazékát pedig !zeliótridán-nak nevezte eL A hidro
lízis hatására lehasadt aminoalkoholokró) bebizo
nyosodott, j1ogy ezek az 1-metilpirrolizidin, vagyis 
az l-heliotridán vegyületei · 

A platifillin és a szenecifillin vizsgálatai alkal
mával -amelyeket szintén Orechov és Korravalova 
fedeztek fel- kitűnt, hogy ezek az alkaloidák is az 
l-heliotridán származékai, mert alapvegyületeiket 
ugyanez a heterociklikus rendszer alkotja, Mivel 
a két bazis szerkezetileg összetett észter, a különbség 
köztük a nitrogéntartalmú gyűrűn levő hidroxil
gyökök helyzetéből és a hozzájuk kapcsolódó 
savak jellegéből adódik Ehhez a csoporthoz tartozó 
alkaloidák közül csak a platifiilin érdekel bennün .. 
ket, mett mint az atropinnál sokkal előnyösebb 
tulajdonságokkal rendelkező értékes görcsoldószer, 
a gyógyászatban szintén elterjedt. · ' 

Alexander Pavlovics közvetlenül halála előtt 
Konovalovával együtt szélesköt ű munkába kezdett 
a fiziológiailag is rendkívül hatékony akonitum
alkaloidák tanulmányozására. A talasszí sisak-
virágból négy új alkaloidat - a talatizint, talatr
zamint, talatizidint és az izotalatizidint ··- kivonva, 
megállapították, hogy nagyrészük, de különösen 
a talatizin szerkezete egyszerűbb, mint az ehhez 
a csoporthoz tartozó eddig leírt alkaloidáké .. Lehet
séges, hogy behatóbb tanulmányozásukkal sikerülni 
fog megismerni a rendkívül bonyolult szerkezelű 
akonitum-alkaloidak ·kémiai felépítését 

Orec!zov kiterjedt kutatásainakeredménye nem
csak egész sor új alkaloida felfedezésébejl és szer
kezetük felderítésében domborodik ki, - rr.elyek 
közül .sok a gyakorlatban is alkalmazást nyert -
hanem több általánosérdekű elméleti következte-
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tésében. is. Igy pl általában azt tartják, hogy 
bizonyos alkaloidák jelenléte meghatátozott növé·· ~ 
nyi családokra, sőt fajokra is jellemző. Alexander 
Pavlovics számtalan ténnyel bebizonyította, hogy 
ugyanazok az alkaloidák vagy hozzájuk egészen 
hasonlók a Iegkülönbözó bb növénycsaládoknál és 
fajoknál is előfotdulhatnak Ezzel megcáfolta azt 
a felfogást, hogy az alkaloidákat szigorú növény
tani jelleg határozza meg Ez a megállapítása 
reményt nyujt ana, hogy a Szavjetunió területén 
honos növények további tanulmányozásánaK ered
ményeképpen olyan értékes alkaloidákat is talál
hassunk, amelyeket eddig csak importált exotikus 
nyersanyagból lehetett előállítani 

A Szavjetunió Tudományos Akadémiaja egyik 
ülésszakán, még I 936-ban, meghallgatva Otechov 
és munkatársainak több előadását, elismerte, hogy 
az ő munkajuknak köszönhető, hogy a Szavjet 
haza az alkaloidakutatásban vezető helyen áll. 

Orechov akadémikus kitűnő pedagógus, tan!t
ványainak és munkatársainak forrón szerelett 
tanítója és barátja volt. Munkatársaiba beoltotta 
a tudás itánti szomjat és azt a minden nehézséget 
legyőzö szenvedélyes vágyat, hogy az élenjáró 
szavjet tudomány zászlaját magasra emeljék Sza
cialista országunknak igazi hazafija volt 

Különösen éitékelendő Orechovnál az, hogy 
lángolóan szerette az ifjúságat és megosztotta 
vele tudását. Ezzel siketült olyan iskolát teremtenie, 
amelyb'en jólképzett alkaloida-kémikusok folytat
ják és továbbfejlesztik az általa megkezdett kuta
tásokat. 

Hazánk alkaloidatartalmú növényeinek tanul
mányozása most már nem csak Moszkvirban, hanem 
a Szavjetunió más helyein - Üzbekisztánban, 
Annéniában, Azerbajdzsánban, Kazaksztánban és 
az Ural vidékén is folyik. Kiemelkedő siketekkel 
haladnak a kutatások az Üzbég Köztársaság Tudo·· 
mányos Akadémiáján és a Középirzsiai Aliami 
Egyetemen, ahol a munkát Orechov tanítványai -
junuszov, a kémiai tudományok jelöltj.e és Szagyi
kav professzor irányítják. Az elmult !O év alatt 
alkaloidakta több mint 4500 különböző fajú 
növényt vizsgáltak meg és több mint 20 új alkaloi
ctát izoláltak és vizsgáltak meg tüzetesen. Orechov 
munkatársai és tanítványai. folytatják tanítójuk 
megkezdett munkáját Az Osszszövetségí Gyógy
szervegyészeti Tudományos Kutató Intézetben a 
kutatás már két laboratórinmban folyik A labora
tóriumok élén Orechov volt .munkatársai Konc
valova és Menysikov professzo t állnak. 

Kanavalova irányításával a mákfélékhez tar
tozó n.övények alkaloidáinak szerkezetén dolgoznak 
Kiszeiyev-vel közösen előállították a braktein és a 
braktamin nevú új alkaloidákat, majd megi!llapi
tották az or ipavin és az izolebain szerkezetét 

Kutatásaikat kiterjesztették a különféle Sene
cio-fajokra is. Koncvalava az aggofúben két új 
bázist fedezett fel. Ezek csak gyengén bázisos 
jellegúek és vízben jól oldódnak Sikerült bebizonyí
tania, hogy ezek a bázisok a platijillin és a szene
cifil/in N-oxi-vegyliletei Ez a teoretikus szempont
ból érdekes körülmény fontos szerepet játszott 
a platifillin gyári előállításának megvalósításánál 
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Ko11ova!ova ugyanis könnyen megvalósítható eljá
-rást dolgozott ki az N-oxi--vegyület IEdukálá>ára 
és így lehetövé tette, hogy az aggófúböl nagyobb 
mennyiségű értékes platifillint nyerjünk 

Konovalova és Danilova folytatták a p!atifillin 
és a szero.ecifillin szerkczeUnek felderítüét Kezben 
a Senecio Renardi-boi izolálták a 1enardin rev ű ti i 
alkaloidát Ez a szenecioninsavnak észtere egy mig 
eddig ismeretlen aminoalkohollal 

Korwvalova és Rabinovles további kutatásokat 
végezttk az akcniium-all<alcidákra vonaikczélag. 
KiHnitk az ehhez a cseperlhoz tartozó de/fcmin, 
kandelfin és a delartin nevű új alkaloidál<at. Meg
állapították, hogy az akonitum-fa jokból kivont 
alkaloidák hasonlítanak a delfinium-fajok alkaloi
dáihoz .. Junuszovnak sikerült egy új akonitum
alkaloidát előállítani, amelyet zongcrinnak nevezett 
el. Ezenkívül a Delphinium-ból is kivont két alka-
loidát : a delfalint és a de/bint. · 

Konovalova, RabinoviLs és Diszkina folytatva 
a hüvelyesek alkaloidáinak tznulrrányozását, két 
új alkaloidát izoláltak s e_zeket pipiaminnak és 
pip(antinnak névezUk el. Erdekmigük az, hegy 
csak 14 szénatomot tartalmaznak, szcn.ben a 
régebbről ismert e csoporthoz tartozó alkalcidákkal, 
melyeknél a szénatomok száma 15. Formaldehiddel 
azonban kön.r.yen kondenzálédnak és izcmúekké 
átalakulva kemiai tulajdonságaik hmonléak a 
15 ~zénatomot tartalmazó szpcrteinhez. Mivel ezek 
nyilván a >Ip artein szintézisinek Wtemékei, tHul
mányoz2sukkal esetleg sikerülni fcg rregoldani 
bizor,yos kérdéseket az alkaloidáknak a növények
ben való keleikezúét illelilieg 

Kanavalova profHszcr labcratóriurrtban 
Proszkurnina és Spanov eléállították a genelenin 
nevű új alkaloidát. Megállapították, I1qy ez a 
~-vinil--r-oxietil-~dciridirdil<ar bens av la kténja. 
Prcszkurnina ezenkívül elészi'r állítolta eid hazai 
növényektől a fenznlridin-~zármazüok ktzé tar
tozó galantint És a galantamint 

junuszov és Konovalcva ujabq alkaloidákat 
vontak ki : a fluorÉn-származikok közé tartozó 
kckkulint és a kokkulidint 

Menysikov És Rubinstein együttes munkájának 
eredménye a szjerofizin nevű új all<aloida. Ez 
1-guanidin-4-izoamilinaminobután A szferofizin tar
tósan csökkenti a vérnyomást, a negyegyászaiban 
pedig eredményesen helyettesíti az anyarozs alka
loidáit 

A helictridán-csoport bázisainak érdekes vizs
gálatait folytatva Menysikov is Borodina véglegesen 
megállapították a trahelantcmin szerkezetét Ez az 
alkaloida az 1-oxincetilén-pirrolizidin És a 2-ratil-3, 
4-dioxipentán-3-karbonsav észtere, tehát egy új 
alapvegyületnek a származÉka, amely az ehhez 
a csoporthoz tartozó régebben kivont alkaloidák
ban található 1-heliotridántól eltér. Menysikov 
kimutatta, hogy ez a vegyület, amelyet ő pszeudo
heliotridán-n.ak nevezett, az 1-heliotridár,nal szer
kezetileg egyezik ugyan, a kd vegyület közölti 
különbség azonban csak a diaszterecmúia érdekes 
jelenségével magyarázható. A viridotlcrin és a 
trahe/antamin is egyenlő szerkezetú, á különbség 
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köztük is az észterképzősav térbeli konfigurációján 
alapszik · · · 

Labjenszkij és Menysikov megállapít ották, hogy 
a lindolefin is ugyanolyari szerkezetű, mint a trahel
antamin és a viridoj/Ol in. A különbséget ezeknil is az 
aminoalkchol sztereoizomériája okozza .. A lindole
famin a lü•dolefin származéka .. Ennél a vegyüleinél 
az egyik hidroxil-gyökhöz tiglir;sav kapc~olédik. 
MindHt alkaloida abban különbözik az elézőektól, 
hogy az a,heliotridán származéka. 

A .. Men-ysikov és Gurjevics által eleállított 
szupinin cevú új alkaloida ugyancsak a 2-n:eiil-3, 
4-dioxipentán-3-karbon.sav €szlere egy amincalko
hollal, amely szerkEZetileg dehidro-1-oximetilén
pirrolizidin c 

Wgül megemlítendő, hogy Menysikov és Kuzov
kov ineghatározták a heliotridán-csoporiba sorolt_ 
elrő két alkáloidának, a heliotrinnak és a lazio
karpinnak végleges szerkezetét is .. Itt újra bebizo
nyosodás! nyert a diasztereoméria a heliotrin, lazío
karpin és a szenecifillin aminoalkoholjai között 

Menysikov kiváló munkáját a helictridán-
csoporthoz tartozó bázisok terén Sztálin-díjjal 
jutalmazták 

Orechov akadémikus iskolája a közelmultban 
az elméleti kutatásoknak gyakorlati hasznosításá
ban is jelentős eredményeket ért eL Rendszeresítet
ték az anabazin, ef e dr in, akonitin, szalszolin, szaiszo
li dúr, n~kotinsav (az anabazinból) és a platifillin 
üzemi előállítását Tökéletesítettik a hioszciamin 
és a 5Zkopolamin gyártását, továbbá laboratóriumi 
mód>Zereket dolgoztak ki a tropin, konvokain, 
citizilr és a szferofizin elcállíiására .. 

Néhány év óta Konovalova professzor labo
ratóriumiiban úgy elmileti, mint gyakorlatUzcm
pontbél nagyjelenlcsq;ú kuiatás folyik az alkaloi·· 
dák ad~ zor p eié jának tanulmányozása célj <iból. Be
bizonycscdolt, hogy az alkaloidák kivoná>a ad
szorpciós méctszerekkel sokkal tökdeiesebb és 
gyárlásuk is sok neh(zseglül mentesíiheiő .. Ezzel 
a médszenel a szerves oldószer mennyiSlge jeim
tősen csökkenthető, esetleg ieljcsm mellőzheiő, 
az elgyantásodás vesúlye is kiküszöbölhető, sőt 
az alkaloidák higítQ_tj oldatokból is kivon.haiók.. 

Nemzetgazdasági szemponiból igen nagyjelm
tőségú a martinnak mákfejekből adszorpci(s eljá
rással történo kivonása .. Kanavalova _tudományos'~ 
munkatársai - Labjenszkij, Danilova és Platonova 
ugyanis olyan eredeti mactszert dolgoztak ki 
a morfin adszorpciós kivonására, amely nemcsak 
laboratóriumi, hanem kisüzemi méretekben is 
megvalósítható és sokkal tökéletesebb, mint az 
eddig ismert belföldi és külföldi eljárások Az új 
módszert az ipar képviselöi is jóváhagyták és 
tervbe vették megvalósitását 

Ha összehasonlítjuk Orechov akadémikus és 
iskolája munkájának ezt a rövid és nem is egészen 
teljes áttekintését a külföldi alkaloidakutatással, 
nyilvánvalóvá válik, hogy a szavjet kutatók 
milyen óriási munkát végeztek az organikus kémiá" 
nak ezen a legnehezebb területén. 1929-töl !946-ig 
az egész világon (a Szovjetunión kívül) 324 új 
alkaloidát állítottak elő, ez idő alatt a Szavjet
unióban l 08-at fedeztek fel. Amíg nálunk a~ 
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újonnan felfedezett alkaloidák közül az anabazin, 
szalszolin, szalszolidin, platifillin, szferofizin, citizin 
és a kanvakain gyakorlati szempontból is jelentő
ségre tettek szert, addig külföldön egyetlenegy 
új alkaloida sem került felhasználásra .. Ez is azt 
bizonyítja, hogy a Szavjetunió kémikusai11ak, 
botanikusainak, biológusainak és klinikusainak 
tudományos munkái milyen magas színvonalon 
állnak. A fiatal szavjet alkaloida-kémia fennáHásá
nak aránylag rövid ideje alatt megtisztelö helyet 
fogialt el az élenjáró szavjet tudomány egyéb 
területein is s ezzel is bebizonyította további 
fejlődésének szükségességét és óriási távlatait 

A GYÖGYSZE.RÉSZ 

A szavjet alkaloídakutatás további fejlődése 
bizonyára f)lég ennél is nagyobb eredményekhez 
fog vezetni, amelyek az élenjáró szavjet tudományt 
és a szovjet közegészségügyet újabb vívmányokkal 
és felfedezésekkel gazdagíthatják 

A szavjet tudomány sikerei az alkaloida
kémia· terén is pártunk és a szavjet kormány 
politikajának közveilen eredményei közé sorolha
tók, mivel ók az igazi tudomány fejicdését minden 
eszközzel támogatják hazánkban 

Fordította: Ligeti Viktor 

Az alkannin mjnt a lakmusz pótszere 

Az érdeslevelúek (Borraginaceae) családjába 
tartozó báránypirosító, vagy más néven vörösgyö
kér (Alkanna tinctoria) a magyar gyógynövény
kivitel egyik jellegzetes, világszerte ismert és 
érdekes cikke. Bármelyik külföldi drogismereli 
tankönyvet vesszük is kézbe, megtaláljuk benne, 
hogy a pirosítógyökérben rnutatkozó szükségletet, 
bár a növény a Földközi-tenger mellékén honos, 
mégis az egész világon, főleg Magyarországról 
szerzik be. 

Nézzük .. meg közelebbről, hol terem ez az 
érdekes hazai növény, milyen a drogo! szaigáitató 
gyökere, milyen festékanyaget tartalmaz, mire 
szakták felhasználni Ennek a cikknek éppen 
az volna a célja, hogy rámutasson, mire lehetne 
még alkalmazni. Festősajátságai miatt már a 
régiek is ismerték és a kozmetikában alkalmazták, 
hiszen a neve is ar ab eredetű : alhenna. Régebben 
aikanna alatt különböző növényeket értettek, 
különösen a Lawsania inermis-t, stb. 

Az évelő növény nálunk főfeg a Duna- Tisza 
köze homokbuckáin, valamint Esztergom, Tolna, 
Komárom megye laza, homokos területein terem 
Gyökere 25 cm hosszúságot és csúcsán l 5 cm 
vastagságot ér el, karószerú, kevéssé elagazó 
Az értékes festékanyag a gyökér vörösbarna, 
vagy inkább sötét bíborszínú kérgében található 
meg. Ez a kéreg törékeny, könnyen lehámlik 
A gyökér fája világosszínű, fehéres, bele barna 
A gyökér gyüjtését, úgy mint a többi drogokét is, 
sajátságai és adottságai szabják meg.. Gyüjtése 
nem fáradságos, a laza homokból ásóval könnyen 
kiemelhető, gyüjtésénél lényeges körülmény az, 
hogy a kiásott gyökeret megmosni - nrint azt a 
legtöbb gyökérdrognál szokás - nem szabad, 
mert a mosással a gyökér kérgében levő értékes 
festékanyagokat tönkretehetjük 

A gyökér kérge mintegy 5%-nyi vörös festék
anyagat (alkannin, alkannavörös, anchuzin) tar
talmaz, melynek tapasztalati képlete C.,H1404, 

számos organikus oldószerben jól oldódik, de vízben 
nem. Garvalowsky szerint a festékanyag anchuza
savat (anchuzavörös) és aikannasav at. (alkanna
vörös) tartalmaz, az előbbihez a gyökérnek petró-

Ieuméterrel, az utóbbihoz alkoholéterrel való extra-
hálásával jutunk Az anchuzasav alkalihiéroxiddal 
zöldr~, az aikannavörös pedig kékre színezöáik 

Az árubeli ú n. alkannin (Aikanllinum, Extr 
Alkannae, a!kannavörös) a porított gyökérnek 
petróleuméterrel vagy benzinnel való extrahálásá
val, majd azután az oldat beszárításával készül. 
Ez a tennék zöldesen csillogó, feketeszínű, .zsírszerű 
anyag, me ly éter ben, benzol ban, zsír okban, zsíros 
és illóolajokban sötétvörös szí,nnel, ammaniában 
kék színnel oldódik. 

A tiszta alkannin készítésére az árubeli alkan
nint, vagy a gyökérből petroleuméteres extrahálás
sal kapott terméket 3-5%-os kálilúgban oldják, 
az indigókék oldatot leszúrik és éteres kirázással 
a hagymavörös színú lestekanyagat eltávolíiják 
belöle Ezután az alkalikus oldatot megsavanyitják, 
ekkor az alkannin barnavörös csapadék alakjában 
kiválik. A csapadékot vízzel kimossák, megszárít-
ják, majd éterben oldják. Az éter elpárologtatása 
után a tisztított aikannint mint fémfényű, barna
vörös anyagat kapják 

Akár a nyers, akár a tisztított alkannin --
mint a leírásból kiderül- igen egyszerűen kaphato 
a gyökérből. E tekintetben tehát nem ütközik 
nehézségbe, hogy n~ a gyökeret adjuk el kiilfö!dre, 
hanem a kikészített nyers, vagy éppen a tiszta 
aikannint 

Az aikannint főképpen az élelmiszer- és a 
koznretikai ipar ban, de a gyógyszerészetben 
(Sirupus caeruleus, Oleuru r ubrum, Ol eum eaeru
l eum), továbbá múipri célra is hasznalják. Az 
alkannin a mikroszkópiában is régóta imeert és 
hasznalt festék Ha a szűrőpapirost átitatjuk vele. 
az aikanna kémlőpapirost kapjuk Ez H ager i'mert 
kézikönyveszerint (1925. L köt. 918. old.) éppen úgy 
használható, mint a piros és kék lakmuszpapiros 
Végül rámutatunk az alkannin egy eddig nálunk 
ki nem használt lehetőségére. A növényvédelemben 
igen kiterjedten használják az ú. n. bordói és bur
gundi!evet, me ly rézgálic és oltott mész. alkalmazá-
sával készül. Ezek elkészítésénél is eddrg lakmusz
papirost használtak indikátor gyanánt, amit kül
földről kellett beszereznünk, vagy legalábbis az 
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ehhez sziikséges lakmusz! A lakmuszpapiros helyett 
teljesen megfelelne az alkanna"papiros, mert tulaj" 
donságai megegyeznek a la!mJUSzpapiroséval Nagy 
előnyt jelent ez azért is, mert a munkásoknak nem 
_kell újszerű színváltozásokhoz szokniok : a vörös 
alkarma"papiros a kívánatos alkalikus reakciót 
ott és ugyan~sak kék színnel jelzi, mint a lakmusz
papiros_ 

* * * 
Megemlítjük végül, hogy a Schimmei és társa 

által rendelkezésünkre bocsátott >>Aikannin zsira
dékfesték<<-bő! az előzőkben leírtak szerint tiszta 
aikannint próbáltunk készíteni, melynek O 5 gr:ját 
50 ml alkoholban oldottuk Ez oldat 4-5 csepp
jét használtuk 20 ml O l n sósav és lúg kölcsönös 
titrálásira A piros-kék színváltoiás 6-7 ph-érték 
körül következett be, csakúgy, mint- a lakmusz 
használata eselén (az alkannin indikátor is érzé-

- _kenya szénsavra)_ A készített aikanna indikátorunk 
azonban nem volt teljesen kifogástalan, mert Isava-s 
színe lilás rózsaszínű volt, ennek tulajdonítható, 
hogy eziel a dimetilsárga- é3 bkmuszindikátorhoz 
képest O 05-0 l ml-re eltérő eredményeket kap
tunk Reméljük, hogy a gyökérből teljesen ki'elégító 
indikátoranyagokat lehet készíteni, az erre irá
nyuló munkánk eredményéről közelebbi alkalom
ma! fogunk beszámolni 

Hatos Géza dr és 
Rom Pál dr. 

l SZÉKI TIBOR 

~mmmma
18

u7a9 ~--m19a
50

.-emnmd 
Szék i professzor, a szerves és gyógyszerészi kémia 

nyugalmazott nyilvános rendes tanára a budapesti 
egyetemen, a Tudományos Akadémia taná{skozó 
tagja, 1950 .. december 4-én meghall Temetésén kép
viseltette magát az Akadémia, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Tanácsa és- ~Ter mészeltudományi 
Kara. 

Széki Tibor Kolozsvárott szriletett gyógyszerész 
családból Gyógyszerészi oklevtlét 1900-ban szerezte 
meg, a gyógyszerészi doktorátust 1901-ben, a Mlcsész
vegyészi doktorátust 1902-ben A kolozsvári egyetemen 
Fabinyi Rudolf professzar melle/1 volt tanársegéd 
1912-ig, majd attól kezdve adJunktus Magántanárrá 
1907-ben habilitálták, 1917-ben nyerte el a rendkívüli 
tanári cimet. Az első világháború befeJezése után 
(1918-1922) mint gyakorló gyógyszerész műkb"dött 
Kolozsvárott. Ezélián hívták meg tanárnak a szegedi 
egyetemre, ahol ebnte igen mostoha viszonyok között, 
egy kiűritett kozépiskolában, kezdte meg működését 
A modem sz?geii egyetem felépilisekor ő tervezte m?g 
és rendezte be annak Szerws Kémiai Intézelél Alig 
kémill el feladatáv 11, mid Jn 19 3 t-ben meg,~ívták 

· Bud1restre a Winkler Lajos npgalombavonulásával 
megúrrill tmszékre. Oj felalatkörében ernyedetlen 
energiával valósította meg a bugapesti egyetemen is 
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a szerves kémia oktatását - még azon az áron is, 
hogy kétszerannyi előadást tartott, mint amite köte
lezve volt. Mire berendez/e budape1ti rntézetét, jött 
a háboiú - és a filszabadulás után sok mindent 
előlről kellett kezdenie. A hetvenéves korhatárt elérve 
vonult nyugalomtm az 19-18/-19 tanév végén 

Tudományos munkásságának jellemzésére meg·
emlitjük, hogy az azaronnal és származékaival foglal
kozva; több új vegyületet állitott elő s vizsgálalakat . 
végzett ezek szerkezeti képletére vonatkozóan, majd 
újabban trombózis elleni gyógyszer után kutatott 
A Tudományos Akadémia 7934-ben levelező, 7945-ben 
rendes tagjává választotta. 

Széki professzort, mint előadót nagy didaktikai 
érzék, élvezetes előadás és egyszerűs"gre törekvti világos 
közlési mód jellemezte. Mint szigorlatoztató, igazságo
san szigorú, de ugyarlakkor emberlen megértő volt 
Intezetében baráti légkb'rt teremtett maga körül és 
munkatár sai sikereinek senki jobban nem örült,· 
mint ő 

Félévszázadra nyúlik vissza a gyógyszerészettel 
való személyes kapcsolata. Nemcsak kémi.ai oktatásunk 
oroszlánrészét látta el annak idején mind a három 
egyetemen, hanem ott volt valamennyi olyan kar i 
megmozdulásunkban, amely a továbbképzést és a 
gyógyszerészi pálya szellemi emelését célozta. 

V ég h Antal dr 

4- Tudományos Akadémia 
125 éves fennállásának évfordulÓja alkalmából. 
november utolsó hetében ünnepi előadássorozatot 
rendezett. A Schu/ek professzor vezetése mellett 
működő kémiai csoport programmjából az alábbi 
három előadást ragadjuk ki: 

Scllulek Elemér akadémikus: A cián halogén
vegyületeinek elektrom~riája és ennek analitikai 
jelentősége. 

Erdey-Gruz Tibor akadémikus: Elektród-
folyamatok kinetikája 

jónás Géza · Kén. előállítása szeneinkből. 
Mindhárom előadó gyógyszerészi oklevéllel 

rendelkezik.. Schulek Elemér és Erdey-Gruz Tibor 
az Eötvös Lórán.d Tudományegyetem profesz
szo:ai (utóbbi a Természettudományi Kar e i 
dékánja is), önálló kutatási területeikről adtak 
átfogó képet Jónás Géza gyógyszerészdoktor, 
a Vegyiműveket Tervező N V főmémöke, egy 
igen. fontos ipari problémánkról nyujtott bőséges 
referátumot 

Gyógyszerésztovábbképző-tanfolyam Pécsett 

A Bar anya megyei Gyógyszertár Vállalat 
Pécsett gyógyszerésztovábbképző tanfolyamot indí
tott december hó 15-én A· tanfolyam előadói: 
Bari Zsigmond dr .. egyetemi m. tanár, Kenesse István 
dr. vegyészmérnök-gyógyszerész és Nékám Károly 

_ dr .. gyógyszerész A tanfolyamon 21 gyógyszerész 
vesz részt · 

) 
' ' 
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Keserűanyagtartalmú tinkturák előállítása hazai drogokhól 
Közleminy a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetből (Igazgató. Mozsonyi 
Sándor dr. egyetemi ny. r tanár 

Írták: Koritsánszky Dénesné dr .. ;Szepesy Angela dr .. és Sehneci Valéria dr 

Előző közleményiinkben (megjelent >>A Gyógy
szerész« 1950 .. 15 sz.) beszámoltunk a hazai eredetű 
keserűanyagtartalmú drogok keserűség! fóka vizsgá
latának általunk megállapított eredményéről To
vábbi munkalataink során a keserúérték szempon.t.
jáböl legalk'almasabbaknak bizonyult drogok 
gyakorlati felhasználásával foglalkoztunk E mun · 
kával célunk a gyógyszerkönyv! keserűanyag
tartalmú tinktur ák kiilföldi drogjainak hazaiakkal 
való helyettesítése. - · 

Először a IV Magyar Gyógyszerkönyv elő
iratának megfelelő tinctura amara-t, tinct. absinthii 
comp.-t és tinct genlianae-t állítottunk elő és 
meghatároztuk azok keserűség! fokát. Azután rá
tértünk egyrészt az összetételbeli; másrészt az elő
állításbeli módosításr a s figyelembevéve a V !ll. 
Szavjet Gyógyszerkönyv előiratát,' min.d az ázta
táshoz, mind a perkoláláshoz 40%-os szeszt alkal
maztunk. 

A tin..ct ·amara a IV. Magyar Gyógyszerkönyv 
~ferint 6 napos szeszes fahéjvizes áztatással készüL 
üsszetétele : 

trifolii fibrlni folium 
centaudi herba 
gen ti ana e radix 
aurantii · cortex ... 
aqua cinnamami spir 
natr car'bonic. sicc. 

50 g 
50 g 
50 g 
50 g 

1000 g 
lOg 

Kisajtolás után a kész festvény súlyát szeszes 
fahéjvízzel 1000 g-ra egészítjük ki 

A linkturában a külföldi tárnicsgyökeret és 
a narancshéjat a hazai orvosi pemetefűveiés apró
bojtor jánfilvel helyettesítve a következő összetételű 
készítményt állítottuk elő : 

trifolii fibrini fo1ium 
centaudi herba 
marrubii herba 
agrimonii herba .... 
aqua cinnam9mi spir 
nat r carbonic. sicc. . 

· (1 sz. módosítás) · 

50 g 
75 g 
50 g 
25 g 

!OOO g 
lOg 

Az előállítást a Magyar Gyógyszerkönyvnek 
megfele!óen 6 napos áztatással végeztük Az ily 
módon előállított t inktur a keserűségi foka igen 
alacsonynak bizonyult (lasd L sz táblázatot), 
ezért más módosításokkal próbálkoztunk Első
sorban. elhagytuk a. nátriumkarbonátot, mely az 
irodalom adatai szerint' bontja. a keserúanyago
kat és így hosszabb ideí állás után a iinktura értéke 
csökken, használata tehát in acíonális. Az0nkívül 
elhagytuk a szeszes fahéjvizet is, rüely jó ízjavító 
ugyan, azonban nem feltétlenül .· szükséges és 
helyette a VIli. Szavjet Gyógyszerkönyv eliírása 
alapján 40%-os szeszt alkalmaztunk Elhagytuk 
az apróbojtorjánfüvet is és helyette az értéke3ebb 
vidraeleeke levelet vettük nagyobb mennyiségben 

A tinidura összetétele így a következőképpen . 
alakult: 

trifolii fibrini folium 75 g 
centaurii herba 75 g 
marrubii herba 50 g 

(2 sz rrtódosítás ) 

Ebben az összetételben ál!ítottuk' elő az új 
tinkturát 40%-os szeszes perkolációval és 6 napos 
á~tatássaL Az áztatáshoz 200 g drogra 1200 g 
krvonófolyadékot vettünk és kisajtolás után 
a kész festvényt 1000 g-ra egészítettük kL Az elő
állított készitmények keserűség! értékeit az alábbi 
táblázatban közöljük (A keserúségi számot ügy 
számítjuk ki, hogy a vizsgált oldat keserúségi 
fokát elosztjuk a standa~;d oldat keserűségi fokával 
és az így kapott értéket megszorozzuk l 00 .. 000-rel. 
l 00 .. 000 a b ru eim a. vonatkozóan megállapított 
sz orzószám ) ' 

I sz. táblázat 

f'inct. amara Keserű~ 
ségi fok 

l( eserü
ségi szám 

Ph. Hg .. IV. sruint 
1 sz. módosítás 

2 sz. módosítás 

!200 
400 

a) perkolálás 4000 
b) áztatás. !600 

28 6 
g 52 

95 24 
38 

Amint a táblázatból látható, a Ph. Hg. IV 
és az L sz .. módosítás szeJint előállí'ott tink:urák 
közölt nagy különbség mutatkozott a hatóanyag
tartalomban. (A vizsgálatot a tinktura elkészít~sc · 
után azonnal elvégeztük) Ez azzal magyarázható, 
hogy az L sz .. módosításban elhagytuk a tárnics
gyökeret, amely magas keserűértékű drog .. Keserő
ségi foka l : 25.0008 A 2. sz. mödosítás szerint 
perkolálással előállított t inktur a magas keserűsÉgi 
fokát, szemben az L sz. módosítással az okozhatja, 
hogy az apröbojtorjánfú helyett is vidraeleeke
leveLet alkalmaztrmk, al]Jely szintén magas keserű
értékű drog (l :50 OOO); azonkívül elhagytuk a 
náttiumkarbonátot is. A nátriumkarbonát ugyanis, 
- mint mar említettük - bontja a glükozida 
természetú anyagokat,2 amire a 6 napig történő 
áztatás alatt bőven van. ideje és így természetesen 
alacsonyabb hatóértékű tinkturát kapunk, mint 
ennek alkalmazása nélkül · 

A tine! absintllii com p P lz /-!ung I V össZetétele 
absinthii -herba 
auran 1ii cortex 
calami rhizorna 
gentian;1e radix 
cinnamami cortex 
spir dilut 

·. 

IDO g 
50 g 
20 g 
20 g 
lOg 

!OOO g 

Hatnapi áztat;is titán a kész festvénvt h
sajtoltuk és ··1000 g-ra kiegészítettük A nararÍcshéj, 
kálmosgyökér, tárnicsgyökér elhagyásával az elö
irata következőképpen alakult: 
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absinthii herba 
card ui benedicti- herba 
centaudi herba 
millefolii herba . 
cinnamami cortex 
spir. dilut 

(1 sz módosítás ) 

100 g 
20 g 
50 g 
20 g 

. 10 g 
1000 g 

Hatnapos áztatás után elkészítve a tinkturát, 
meghatároztuk annak keserúségi fokát, amely nem 
volt kielégitő (lásd: I I. sz. táblázatot) 

A VIII. Szavjet Gyógyszerkönyvben a tinct. 
..• absinthii hivatalos, a tinkturát csupán egy drobgól, 

·• az absinthii herbából állíttatja elő 40%-ös szeszes 
perkolálással. Nem tartjuk mi sem indokoltnak 
a Magyar Gyógyszerkönyv szelinti tinct. absinthii 
camp. összetételét, mert mind minőségileg, mind 
ízre teljesen megfelelő tinktur át kapunk· akkor is, 
ha csak fehér ürömfűből indulunk ki. Ezért így 
készítettük el a tinkturát 40%-os szeszesáztatással 

·és perkolációval. (2. sz. módosítás.) Eredményeink 
a következő táblázatban láthatók : 

ÍJ sz táblázat 

Iinct absinthii camp 
Keserű-- Keserű-
ségi fok ségi szám 

Ph.- Hg. IV .. szerint 1950 46 43 
1 sz módosítás 1000 23 86 

2. sz módosítás 
a)perkolá!ás 2 600 61 9 
b) áztatás 1200 28 6 

Az 1 sz módosítás és a Ph. Hg. IV. szerint 
készült tinkturák közötti nagy hatóanyagtartalom·· 
beli kü!önbség azzal magyarázható, hogy a módo
sításban itt is épúgy, mint a tinct. amara-nál, 
elhagytuk a magas keserlíértékú, de külföldi ere
detű tárnicsgyökeret és helyette a kevésbbé érté
kes, közönséges dekafarkot alkalinaztuk 

A IV Magyar Gyógyszerkönyv a ti n ct. gen
tianae-t hígított szesszel történő 6 napos áztatással 
tárnicsgyökérből készítteti 200 g drogo! kell venni 
!OOO g tinktura készítéséhez Helyettesíiésére elő
ször a hazai ezerjófűvel próbálkoztunk Készítésé
nél a Ph. Hg. IV. e lG í rasa sze r int jár tunk el. A nyert 
tinktur a keser úségi foka azonban alacsonyabb volt, 
mint a gyógyszerkönyvié (L sz. módosítás, lásd 
I l I. s>; táblazat). Ezután a vid r aeleckelevelet 
alkalmaztuk ugyanolyan mennyiségben, de kiypnó 
folyadékul a hígított szesz helyett épúgy, lnint 
az előző tinkturáknál 40%-os szeszt használtunk 
az áztatáshoz és perkoláláshoz (2. sz. módosítás) 
Vizsgálati eredményeinket az alabbi táblázatban 
foglaltuk össze 

l J l. sz táblázat 

Tine t gentlan ae 
Keserű- Keserű-
ségi fok ségi szám 

Ph. Hg. IV. szerint 8 500 202 4 
l. sz módositás 3000 7143 

2 inódosítás 
a perko!álás 20000 476 2 

sz b áztatás 12000 28 6 

A IV Magyar Gyógyszerkönyv keserúanyag
tartalmú tinkturiünak helyettesítésér.e irányuló 
eddigi kísérleteinket összefoglalva azt mondhatjuk, 
hogy a perkoláció minden esetben magasabb értékű 
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tinkturát eredményezett, mint az áztatásos eljárás 
A perkolációnál azonban nagy mennyíségű szesz 
me gy veszendőbe, .l liter tinktur a készítésénél 
416 g 96%-os szeszveszteség van, ezért gazdasága·· 
sabb eljárasnak tartjuk az áztatás! Kísérleteink 
sor án több olyan körülmény merült fel, - mint azt 
a továbbiakban ismertetjük - melyek szükségessé 
tették vizsgálataink kiszélesítését és sok tekintetben 
egész más irányban történő fólytatását. 

Tanulmányozva gyógyszerkönyvünk '' rinctu
rae<• c fejezetében az egyes előállítási módokat, 
arra a megállapításra jutottunk, hogy ezen a téren. 

. nem található egyöntetűség, minthogy, egyes helye·· 
ken l : 10, máshol l :5 kivonást ír elő. Célszerűnek 
tartanánk az előállítás egységesítését olymódon, 
hogy minden tinkturát l : 10 arányban kelljen 
előállítani, de a IL brüsszeli egyezmény értelmében 
erre nincs mód A VIIL Szavjet Gyógyszerkönyv 
nyomán már a tínct. absinthii fejezetében is utal
tunk arra, hogy felesleges a keserű tinkturákban 
ízjavitóként egyéb drogokat is alkalmazni, mert 
a keserű íz rnel)ett ezek nem érvényesiilnek kellő
képpen és így ~·bár az aromás drog a ünkturában 
izgató hatást fejt ki a gyomormirígyekre, -
alkalmazásuk nem feltétlenül szükséges Az előző 
közleményünkben megfelelőnek talált drogokkal 
(trifolii fibrini herba, centaurii herba, absinthíi 
herba, marrubii herba, millefolii herba) foly
tatttik további kísérleteinket, úgynevezett »simplex<< 
tinkturákat állítva elő belólük E drogokból 
áztatással készítettük el a festvényeket, tízszeres 
kivonófolyadékot (40%szesz) véve. Ugygrnakkor 
lege artis perkolátumokat is készítettünk annak 
megá!Japítására, hogy szükséges-e a keserúanyag
tartalmú tinkturák előállításánál ez a hosszadalmas 
és sok kivonófolyadékot igénylő művelet, vagy 
elegendő az áztatás is Az eredmények az alábbi 
táblázatban láthatók : 

A tinktura neve 
(40% sz esz l : fo) 

Tinct trifolii fibrini 
Tinct cen:aurii 
Tine t ab sin lhii 
Tinct marr·ubii 
Tinct millefolii 

l V. sz táblázat 

l Keserűségi fok 1. Keserűségi szám . 
' '--~ 
jperko!álásl áztatás jperkolálás! áztatás. 

20 OOO .ll 15 OOO ! 476 2 l 357! 4 
4000 2000 i 9524 't 4762 
2.650 i 2.000 l 63 10 ' 4 762 
2 500 'i l 900 : 59 52 i' 45 24 
l OOO 600 l 23 8 14 28 

A táblázali adatok alapján látható tehát, 
hogy jobb eredményt kapunk perkolálással, mint 
az áztatással Mi mégis a 40%-o~ szeszes áztatás! 
ajánl juk azért, mert bár a perkoláció magasabb 
értéket eredményez, de - rniként fent rnár emlí
tettük - nagyobb mennyiségű kivonófolyadékra 
van szükség 

Kísérleteink során a IV Magyar Gyógyszer
könyv előírása szerint jártunk el, tehát a perkolá
ciót addig folytattuk, míg az előirt mennyiségű. 
tínktur a Ie nem csepegett, a drogo! azonban nem 
sajtoltuk ki 200 g drog perkolálásához így 2200 g 
kivonófolyadék kellett, hogy !OOO g tinkturát 
tudjunk előállítani Áztatásnál 200 g droghoz 2200 
g kivonofolyadékot használva a drog kisajtolásával 

2000 g tinkturát tudtunk előallítani, ü;hát még
egyszer annyit, mínt a perkolálással, azért, !)lert a 
IV Gyógyszerkönyv a perkolálási eljárás során 
nem sajtoltatja ki a drogból a kivonófolyadékot 

Megállapítható tehát, hogy a IV Gyógyszer
könyvnek ez az eljárása jelentős anyagveszteséget 
okoz, amit a következő kísérletünk is igazol. 
Az !OOO g tinktura arnara előállításánál a perkolá
torban maradt dragat a kivonás befejeztével 
kipréseltük és így ezzel l OOO g többlet folyadék
mennyiséget kaptunk vissza, a veszteség így 
összesen csak 200 g szesz, mert annyit tartott 
vissza a drog. Meghatározv.a a most említett !OOO g 
kisajtolt folyadék keserűségi fokát, azt l : !200 
keserúnek találtuk, teliát természetesen jóval ala
csonyabbnak az első perkolátumnál kapott ered
ménynéL A helyes megoldás tehát az lenne, hogy 
a perkolációt akkor hagynánk abba, amikor a 
kípréselhető folyadékkal együtt kapnánk meg 
a linktur a kívánt mennyiségét Ez azonban kompli
kálná az eljárást. Figyelembe véve az áztatásnál 
kapott aránylag jó kisérleti eredményeinket, mint 
egyszeril és airavezető eljárást az áztatási módszert 
javasol juk. 

Vizsgálatokat végeztünk annak megállapítá
sára, hogy a szokásos hat napi áztatás szükséges-e 
A már említett drogokból kísérletsorozatot állí
tottünk be és az l, 2, 3, 4, 5,.6 napos áztatás utján 
kisajtolt festvényeket külön -külön megvizsgáltuk 
A kapott eredmények a következők : 
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sorrendben a következő drogokat ajánlhatjuk még : 
centaurii·, absinthii·, marrubíi-herba A mil!efolii 
herba alkalmazása szakatlan aromás íze és kevés 
keserúanyagtartalmánál fogva nem célszerú. 

Az előállítás módját illetőleg ajánljuk a 40 %-os 
szessze/ 1 10 arányban történő 6 napos áztatás!. 
A drog megállapításaink szerint kb súlyával 
egyenlő mennyiségű kivonófolyadékot tart vissza 
Ezért a gyógyszerkönyvben is megemlített kiegé
szítési mód helyett célszerlíbbnek tartamink már 
akivonás kezdetén az előírt kivonófolyadékon kívül 
még a drog súlyával egyenlő mennyiségú többlet 
kivonó folyadék hozzátételét Azt tapasztaltuk 
ugyanis, hogy ilymódon végezve az előállítást, 
kisajtolás után az előírt mennyiségú festvényt 
kapjuk meg és további kiegészítésre nincs szükség 

Szükségesnek tartanánk, - rniként a VII I. 
Szovj et Gyógyszerkönyv is elő írj a ezt, - hogy 
a Magyar Gyógyszerkönyv is határozlassa meg a 
készitett Iinktura keserűség! fokát, Wasicky módsze
rével Elegendő lenne a keserűségifokol !500-2000 
közölt megadni, hogy ha a magas értékű trifolii 
librini herba netán nem áll rendelkezésre, a fentiek
bén ajánlott másik hazai drogok valamelyikének 
felhasználásával is előírt értékű festvényt lehesen 
előállítani llyrnódon az egyöntetú adagolás 
kérdése is megoldást nyerne. Amennyiben pedig a 
trifolii fibrini herbából indulunk ki, a kapott fest
vényt a keserűérték meghatározás után az előírt 
értékre hígíthatjuk fel 40%-os szesszel 

V sz táblázat 

A tinct. neve \ 
2 

n a p 
(40% szesz ~--

l : 10) k e 

1. fok szám fok ! szám fok 

l 
Tine t. trifolii ! 

fibrini 4 500 107 l 6000 142 8 7 500 
Tine t 

centauri i 850 20 24 1000 23 8 1300. 
Tine L 

absinthii 1000 238 !200 28 6 1350 
Tii1ct. 

manubii !350 32 14 1550 36 g 1700 
Tine t. 

mil!efoiii 300 7 14 350 8 33 400 

Amint a táblázat is mutatja, az áztatás 
időtartamával feltűnűen növekszik a keserűség: 
fok is, tehát a 6 napos áztatás valóban szüksége> 
az előállításhoz. 

Folytatni fogjuk e kísérleteket annak meg 
állapítására, vajjon a kivonásí idő további meg. 
hosszabbításával fokozódik-e még a keserűségi fok 
a linkturában 

Mindezeket az eredményeket -egybevetve a 
következőket javasoljuk : 
, A három gyógyszerkönyv! keserűanyagtartalmú 
Iinktura helyett elegendő volna, nézetünk szerínt, 
egy ilyen hatású festvény felvétele a készülő V. kiadású 
Magyar Gyógyszerkönyvbe. Erre a célra a kisérletek 
alapján Iegmegfelelóbb a herba trifolií fibrini, 
melynek keserűértéke a külföldi drogokat is messze 
felülmúlja. Esetleges beszerzési nehézségek eseten 

3 
o 

l 

l 

4 5 6 

s á z t a t á s 

s e r ű s é g i 

szám fok l szám fok l szám i fok l szám 

' 
' l 
l 

' 
178 5 900 0 214 2 ! 11000 ! 261 g· ' 15000 i 357 l 

30 9 !450 34 52 ! !650 39 29 1900 45 24 

l 
32 12 ! !600 38 !750 41 67 1950 46 43 

' 

40 48 1850 44 08 ! 200 0 47 62 2100 50 o 

952 500 ll g 500 119 600 14 29 

Az irodalomban a hazai keserúanyagtartalmú 
drogok és az azokból előáilítható t inktur ák vizs
gálatár a ilyen részletes adatok nem található·k 
KísérJeli eredményeinkből megállapítható, hogy 
melyek a keserűanyag szempontjából értékes drog· 
jaink és mikép lehet belőlük legracionálisabban 
és leggazdaságosabban magas keserúértékií tink
turákat előállítani Reméljük, hogy ezen munkánk 
lámpontul szalgálhat a készTiló V. Magyar Gyógyszer
könyv számár a is 

összefoglalás. Kísérleteink alapján az V Magyar 
Gyógyszerkönyvbe való felvételre a fo!. trifo!ii fibrini-ből 
előállított keserűanyagtartalmú iinkturát ajánljuk, mivel 
ennek ~eserűértéke a legmagasabb. Kcserűénfk szEmpont .. 
jából a ceniaurii-, absinthii-, marruhii--herba is érLékes 
drogjaink A linktur a előállítására a 40%-os szesszel 1 : 10 
arányban történő 6 napos áztatást javasoljuk Szükségesnek 
tartanánk, hogy az V Magyar Gyógyszerkönyv is határoz-
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t~Ssa meg a tinktur a kesertlsé~i ,_fok á~- Wasic~.Y __ mó.dsze~.e 
--szerjnt,- ahogyan ?- VIIL SzovJe~_ .. GY.._ogyszerkonyv. ts elo: 
írja. A.keserűségi fok 1500--~0~0 koz_?~~ le~y-~n egys:~es~n.! 

· iiy-módon az egységes adagol<:s es ~ ~u19n~oz_o keserue,rte~u 
hazai drogokból való egyenlo hataserteku ünktur a kerdese 
is megoldást nyerne 

. IRODALOM. L VIII Szovjet Gyógyszerkönyv, 1946 ,-
2 .. -Fürstner ·-pH és szesz kancentráció b;folyása a tin~tl;n ~k, 

·-aekoktumok és infusumok elkészítésere, eltarthatosagata 
·és hatásfokár a. Gyógyszerészdoktori értekezés.- l_942 

3 Wasicky: Leitfaden für die ~harmakogn?stlschen .Un ter-
suehungen im Unterricht und In der Praxis. 1930 
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A GYAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZ 

MÚHELYÉBŐL 

A dextrines kivonatokból mennyit kell 
lernérni a Fo, No: készítményekhez? 

-·- Levél a szerkesztőséglrez -
Egy közérdekú recepturai ~roblérpa sürgős 

rendezése érdekében fordulok hozzatok Ugy velem, 
nektek van leginkább médotokban az illetékesek 

. álláspontját megtudni és azt az egységes receptura 
érdekében miel6bb közzéadni, 

.A Dr.. Csipke-Dr.. Nérnedy-féle »Vényk~szítés 
Kézikönyve<< (A .Form Norm, kopm1entaqa) c. 
könyv 217, oldalán, a Suppos, Op11 c Bellad .. c 
fejezetben ez áll : >>A készílés magyarazata: Ugy 
az extr. belladonnae siccwnból, mint az extr, opu 
aqu, sicc,.-ból csak az előirt mennyiséget (~a O 10! !) 
és nem a ketszeres mennyiséget kell lemenu, mert 

': a Gyógyszerkönyv >>Extra~ta<< fejezetének 10: sza
-kasza >>csak az otvos által rendeli<< mennyrsegte 
vonatkozik, Az F. N., a gyógyszer könyv függeléké
nek tekintendő B M, rendelet ~,ezért a gyógys~-~r
könyvi előiratokkal azonos moaon csak az elont 
mennyiség veendő, , .. . , , , , 

Mivel ezen magyarazat szavegenel _es ertelme
nél fogva nem pusztán a suppos,, opn c, bella: 
donnára vonatkozik, hanem a Fo-No ~alamennyr 
készítményére, a gyógyszerésze~. egyr~sze en~~k 

·alapján a Fo-No valamennyr elonatanal az_ elolit 
mennyiségú extraktumot merte es taksalta, vrszont 
a szaktársak másik része nem rsmerve, vagy nem 
fogadva el ezt a magyarázato!, a Fo-No _eliíir~tokn~l 
is az előírt n1ennyiség kétszeresét men (Terme-
szetesen csak a de:xtrineseknéL) .· 

A GYÓGYSZERTÁRI KOlPONT alta! nem
régiben kiadott gyorstaxa a Fo-No késúbnényekn,él 
a dextrines extr aktumok mennyrseget du plan 
taksálja, Ennek köv~tkeztébep .· egyeseknek az 
·a véleményük, hogy a hrvatalos allasp?nt nem e~ye
zik a Csipke-Némedyálláspontt~l, tehat a dextnnes 
extraktumokat duplan kell mernr. Masok vrszont 
ezt a taksá!ást tévedésnek minősítik és továbbra 
is az egyszeres mennyiséget mérik 

. Az ebből eredő visszás helyzet. nem szarul 
- bővebb megvilágításra Er_ős hatású sze~ről lévén 

' szó, a kérdés sürgős rendezese a betegek erdekeben 
is halaszthatatlan. 
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Cseitei Károly 
gyÓgyszerész 

Debrecen,· 16/23. gyógyszertár 

-Csipke Zoltán ptofesszor válasza 
Csejtei szaktársnak a _Szerkeszt?,séghez, írt 

fenti levelében foglaitakra, mmt az emlnett >>Ve~y
készítés kézikönyve - Fo: No. K?mn;ent~r<< 
egyik szerzője és a receptu_ra ~gyetemr eloadoja, 
örömmel válaszol ok, mert rsmet alkalmunk van, 
hoay a már régebben revideált álláspontunkat 
a ;zakma tudomásár a hozzuk . , . 

Csejtei szaktársnak igaza van ! !940-ben ke
szült kommentárunknak idézelt r és ze val o ba~ 

· zavarja a szóbariforgó kérdésben a ~onatko,zo 
jogszabályokkal is összeegyeztethető, eg,rseges allas-
pont kialakulását ~Az »Extracta<< fejezet rde,zett 
részéből továbbá a 260.510/1934 .. BM sz. renaelet 
7.. § o') bekezdésében foglaltakból é~ a _Gyh 
meafelelő cikkelyeitől brztosan megallaprthato, 
hogy a Gykv egyes készítményeibe_n levő dextrir:e~ 
kivonatokból az ott előírt mennyrseget kelllemernr 
(pL a mixt chioral o b r omatához az extr.. hyos
eyami-t a pi!. Iaxantesht;z az extr. bellad ;t ?ib) 
Minden más esetben, beleertve a Fo. No. keszllme· 
nyeket is, a tendell mennyiség k,étszeresét, extr. 
sciliae-ből a háromszorosál kell lemerm. . , 

A Kommenüu megírásakor (1940-ben) alias
pontunk azért volt más, mert a >>Formul_ae N?r: 
males<< eredetileg valóban a Gykv.. kregeszrto 
részének készült Szó volt pL arról is, hogy a Fo 
No --ban felvett készitmények alapanyagart 
ha azok nem hivatalosak - készletben kell tar
tani. Ezeknek a tudatában készítettük kommen' 
tárunkat A félhivatalos álláspontot, a rendeletet 
kiadó B. M. azonban. nem erősítette meg. Nem 
sokkal késóbb tehát revízió alá vettük a Icmérendő 
dextrin es kivonatok kérdését és annakidején azt 
publikáltuk is. 

A kétszeres lemérés helyességél nemcsak a 
>>Su pp. op i i c. bellad. , a >1Pulv alkalin .. c bellad << 
alacsony belladonna-tartalma ''tgazplp, hanem tar
gyilagosan támasztja alá a Fo. No. >~Compr. laxan
tia<< készítménye, amelynek belladonna-t~r talma 
csak akkor közelíti meg a Gykv -be~ !Jrvatalos 
>~Pilulae Iaxantes« belladonna-tartaima.t, ha ket
szeresen mérjük Ie .. Ugyanez vonatkozlk a benne 
levő extr.. colocynth. és extr. strychnr mennyi .. 
ségére is 

A Magyar Tudományos Akadét!lia 
ünnepi hetének befejező határozati javaslatából 

»A Magyar Tudományos Akadén;ia azzal, hogy 
tagjait mozRósítja az ötéves terv tudomanyos fe!adata!
nak megoldására, a békemozgalomban vala_ aktrv 
részvételre, hogy felveszi a harcola kozmopolrtzzmu~ 
ellenséges ideológiája ellen, ápol~a ,nagy, halado 
hazafias hagyoniányainkat, hog~ el_o~eg;tz , a magyar
szavjet b,arátság további megszil,ardztasat es a pelda
mutató szavjet tudomány er~dmenyern_ek {~kozott meg
ismerését, -hozzá kivan jarulnr a bek~ nrver _mozgal; 
mának ayőzelméhez Mi, magyar tudosok, kavelve a 
Szovietu~úó élenjiíró tudósainak példáját, ~ Magya! 
Dolgozók Pártja és népünk ~agy vezé_;e, Rakost ;wa~ 
tyás útmutatásait, minden erankkel ~lo ,togJpk segr:em 
a bölcs Sztálin vezetése alatt harcola bekelabor gyozel
mél.<i 

·---·----··---·-~-,--
A GYÓGYSZERÉSZ 

.... 
Hogyan foglalkozzunk a hallgatókkal a táránál 

2 közlemény 

•>A Gyógyszerész<< . 1950 évi 15. számába_n 
fenti címen közlemény Jelent meg Crkkemet taJe~ 
koztatásnak útmutató-félének számtan taníto 
gyógyszerés;eink részér~ Ezért a bevezet6 rész 
után néhány orvosi rendelvényen demonstraltam 
is az oktatásra vonatkozó közelebbi elgondolásai, 
ma t Közleményemet azzal zártam be, hogy >~tovább 
folytathatnánk a példák felsorolását annak bizo·· 
nyítására, hogy· officinai munkánk a táránál nem
csak váltdzatos, nemcsak sokoldalu, hanem komoly 
tudást igénylő feladatok hosszú láncolata . . << 

Cikkem megjelentése után >>A Gyógyszerész<< 
szerkesztőségéhez sokan fordultak a szaktársak 
azzal · a kéréssel, hogy továbbképzésük érdekében 
folytassam a táránál előforduló receptek olyan
értelmú és tartalm ti feldolgozását, ahogyarr azt az 
első közleményemben megjelent orvosi. rendelvé
nyeken bemutattam 

Abban a reményben, hogy a jegyzetünk kiadá· 
sával éppenúgy, mint megjelenő közlemény,er~nmel 
a fővárostól távollevő szaktarsak tanuJasat rs 
nagymértékben elősegítem, örömmel :eszek e_I~g:t 
szaktársaim kívánságának s a fentr crmen a ]OVo-
ben rendszeresen közlök recepturai anyagat »A 
Gyógyszerész<<-ben.. A vényeket áttekinthetőség és 
a hivatkozásokra való tekintettel szamozn.1 fogom 

Felhívom a szaktársak figyelmét, hogy -közle
métíy-sorozatom egyben kiegészítő rés~e a Gyógy,: 
s;;;erészi Tanulmányi Osztaly alta! kradas alatt levo 
•>Vénykészítéstan« Című, kollektív munkával készi
tett jegyzetünknek A következő sorozatban folye
köny halmazállapotú gyógyszerekkel foglalkozom 
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Acid. boric 
N atrii bofi~i aa g. 7 5 
Aqu. dest ad g 500 o 
M. f. soL 
DS Szemvíz 

Készités Szemcseppeket és szemvizeket a 
Fo No. útmutatása szerint kifonalt, azaz csira
mentes vízzel készítjük el A fenti vény elkészíté
sekor úgy járunk elhelyesen, ha a vrzet elozete~,en 
az üvegben sterilezzük s ha kb 50-;-60°-r a lehult, 
hozzáadjuk a kristályos bó~savat es a borax?l 
Ha szükséges egy csrpetnyr stenl gyapotorr at
szűrjük az oldatot - Célszerű •>Hűvös helyen 
tartandó<< címkével .ellátni 

A készílés magyarázata. A készletb~n tarto~t 
desztillált víz tartalmazhat gomba,spor akat es 
baktériumokai, ezért helyes az előzetes kifő~:~ 
Különösen fontos a víz és az üVeg sterrlezeset 
együtt végezni olyan esetben, ha >~vit~um adla~U?,l«· 
ról, azaz a beteg által hozott,. tehat. valoszrnl)en 
fertőzött üvegről van szó. Az acrd bonc., valaz:rrnt 
a bórax melegen lényegesen gyorsabban ,feloldodrk 
s így időveszteség nélkül megállapíthatjuk, hogy 
az oldás !!tán meg kell-e szűrnünk az oldatot \lagy 

Írta: Csipke Zoltán dr.. el(yetemi c rk tanár 

enélkül köthetjük le és expediálhatjuk '- Félig 
kész oldatot ne adjunk ki a betegnek ' 

Az alkotórészek fontosabb tulajdonságai Az 
acidum boriwm az ortobórsav (H,B03 ) fehérszínű, 
síkos tapintasú por (V L) vagy gyöngyházfényú 
kristálylemezkék 25 s r hideg--, 3 s. r forróvíze en, 
25 s r, szeszben, valamint 5 s. r glycerinben oldó, 
dik (gliceril·borát keletkezik): Anatrium bóri~um, 
natr tetraboricum vagy koznyelven borax 
(Na2B,O" IOH20), hasábalakú kristályók vagy 
fehér ·kristályos por, 20 s. r. hideg- és O 5 s. L 

forró vízben, valamint glicerinben gyengén lúgos 
kémhatással oldódik Szeszben nem oldódik A leve
gőn alig mállik - Az a qua des t -ról :;zük~éges tudnj
valokról mác kiZ 1 közleményben megemlékeztem. 

Gyógyhatás. A bórsav, valamint a borátok 
a fertőtlenítőszerek antiszeptika csoportjába tar
toznak Hoizá kell tennünk, hogy gyenge dezin
ficiensek A bórsav fertőtlenítő hatását a kal 
hipermanganát szinergetikusan fokozza, mert a 
baktériumokat több oldalról támadják meg .. (Ilyen 
készítmény pL a Pulv .. acid. boric. c .. kaL ilyperm 
Fo. No.) - A bórsav a baktériumok fejlcdését 
aátolja mert megköti a baktériumok életmúködé
~éhei Js szükséges piridoxint (B,-vitamint) 
Fontos a vízben vagy üvegben esetleg jelenlevő 

.baktériumoknak előzetes elpusztítása. 
Belsőleg nem alkalmazzák a bórsav at Nagyobb 

adagban, vagy kisebb, ct e rendszeresen. hasznalt 
adagjai' mérgezést okoznak (vérzékeEyseg, vese
izgalom, bőrkiütések, vérszegénység). I':Ielmiszetek 
konzervalásához nem szabad felhasználni 

A bórsav 3%-os vizes oldatát (bórvtzet) lehe
tőleg ne tartsuk készletben Dezinficialó képessige, 
mint a fentiekból lattuk mérsékelt, a rezrsztens 
gombákat nem pusztítja el, az oldatunk ham~ro_san 
nyálkás, zavaros lesz s az Ilyen oldat kradasaval 
sokat ártunk a betegnek 

Készítményei · Vaseliríum boratum (5%·os), 
amely helyettesíti a Gykv,-ben hivatalos Ung acid i 
boricit és a Vaselinum c acido borico,t 

R p 

5 

Formaldehydi 
Olycerini 

Spiritus 
Aqu dest 

aa g 5 O 

adg/000 
.M DS. Külsőleg. Ecsetelésre 

híívös helyen tartandó 

Készités · 150 g-os sötét sárgásbarna vagy 
sötétzöld, szögletes üvegbe elé bb a gliceJint, tömény 
szeszt, vizet, végül a formaldehidet mérjük Je 
és óvatosan összerazzuk 

A készílés magyarázata. A mixtura készítéséhez 
100 g-os üveg ·felel meg, mert a szesz súrűsége 
a víznél lényegesen kisebb A.. sötét üv~g .. azér~ 
szükséges, mert a formaldehrd hangyasav_;ra torteno 
oxidációját a f~ny és a magasabb homerseklet 
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gyorsítja A fé~yérzékeny gyógysiereket az érvény
ben levő rendelet szerint sötét sárgásbarna üvegben 
kell kiadni, de a sötétzöld palacküvegből készült 
gyógyszerüveg fényt elnyeló képessége sem kisebb 
a drágább és rendszer int lúgos kémhatású barna 
üvegeknél Ezért ajánljuk a sötétzöld üvegek hasz
nálatát 

A formaldehid-oldatot .azért kell utoljára 
bemérni, nehogy a már előzetesen lemért formal
dehid-gazöket az· állványüvegben levő víz, szesz 
vagy glicerin elnyelje. Ha az orvos nem jelöli meg 
a szesz koncentrácioját, úgy a Gykv 15 oldalán 
feltüntetett utasításnak megfelelűen 90,%-os szeszt 
kell lernérnünk 

Az alkotórészek fontosabb tulajdomágai Formal
dehid (formalin) alatt· a Gykv.-ben hivatalos 
"Fonnaldehydum solutum<< értendő Kb _ 35%-os 
fontaldehid-gázt (H .. CHO) tartalmaz. Ovatosan 
szagoljuk _meg, mert kellemetlen, fojtószagú, ~ 
szem, orr és a garat nyálkahártyáját erősen irri
tálja. Kémhatása semleges vagy kissé savanyú 
lehet, mert eltartás közben egy része hangyasavvá 
oxidálódik H CHO tartalmát hozzávetölegesen 
jelöli meg a Gykv., mert gondos eltartás (>rjólzárt 
palackban, sötét és hűvös helyen tartsuk«) esetén 
is párologhat és oxidálódhat a formaldehid kisebb 
része. Külső használatra való, belsőleges célra 
kiadni nem szabad Állás közben 10° alatt szilárd 
halmazállapotú üledék keletkezhet az oldatban 
A formaldehid polimerjei, paraformaldehid válik le 
A polimerizálödott készítményt nem adhatjuk ki, 
mert a paraformaldehid csak magasabb hőmérsék
leten vagy kataliz!ttor jelenlitében alakul vissza 
formaldehiddé. A felette levő folyadékban viszon_! 
kevesebb lesz a H. CHO. -

· A glicerin külső tulajdonságait jól ismerjük 
Három értékú alk?hol (C3H5 (OH),] Vízzel, szesz
szel elegyíthető. Etenel, kloroformmal, zsíros ola
jokkal, vazelin.nel nem elegyedik A Gykv.-ben 
hivatalos glicerin C3 H5(0H), tartalma 844-
88 4% Voltaképpen tehát egy tömény oldaL 

A sp iritus vagy .. szesz alatt az etilalkohol 
(C2H 5 OH) 90 térfogat %-os oldatát értjük, 
amelyet a kereskedelemMI beszerzett spirítus 
concentratissimusból (95%-os) hígítással kell készí
teni Sokan nem veszik ezt figyelembe, a higítást 
nem végzik el s rendszeresen töményebb szeszt 
expediálnak A nomenklatura tekintetében nem 
egységes az álláspo!.lt. Az alkohol megjelölést 
helyes lenne az abszolút alkohol megjelölésére 
fenntartani, ahogyan a brüsszeli egyezmény alapján 
a Gykv pL a >rSoL strophantin.i alcoholica<<-nál 
alkalmazza. Más esetben a >rspirituS<< vagy szesz 
megjelölés a helyes A szeszhigítást a Gykv -höz 
csatolt táblázat felhasználásával végezzük A szesz 
tűzveszélyes ! 

Gyógyhatás A fenti készítmény főhatóanyaga 
a formaldehid A formaidellidet a gyógyászatban 
elsősorban mint dezinficienst alkalmazzák A for
maldehid vegyileg nagyon aktiv anyag .. A fehérjék 
szabad amino-csoportjához kötődve a fehérjéket 
denaturál ja, a baktériumokat életképtelenné teszi; 
azonkívül a toxinokat nem mérges toxoidokká 
redukál ja. Igen erélyesen dezinficiál. O l %-os oldata 
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még az antrax spórákat ·;s elpusztítja. Yz%-os 
oldala (l kanállal l liter vízre) nyálkahártya 
dezinficiens. A formaldehid-gáz, amelyet para-
formaldehidből fejlesztenek vízgőz jelenlétében, 
igen alkalmas helyiségek fertőtlenítésére A fertőt
lenítésbefejezéssután a H CHO gázt ammaniával 
kötik meg, ámikor hexametilen-tetramin- kelet
kezik Ugyanezt tegyük, ha a gyógyszertárban 
vagy a laboratóriumban eltörik a· formaldehides 
üveg. Asztalok lemosására, padlófelmosásra a 
liquor formaldehydi saponatust (Lysoform) l : 100 
arányban felhigítva szakták alkalmazni. A fenti 
mixturának gyógyászati alkalmazása, azaz a test
felület izzadásának (hiperidrozis) csökkentése a 
formaldehidnek azó-n tulajdonságán alapszik, hogy 
a bort nagy mértékben csetzi és szárítja. Ismételt, 
rendszeres alkalmazása után az ecsetelt börfelüle· 
ten szaruszerű réteg keletkezik. 

Készítményei. Liquor formaldehydi saponatus 
15% formaldehid tartalommal. Comprimala para
formaldehydi, amely a formaldehid polimerjeinek 
keveréke Elbontásakor legalább 90% formai
dehictet ad le 

Felelősvezetői értekezlet 
A Gyógyszertár Vállalat nagybudapesti köz

pontja 195.0. december IQ-én, vasárnap délelőtt 
9 órára a Semmelweiss-terembe összehívta a nagy
budapesti gyógyszertárak felelős· vezetőit. Ezen az 
értekezleten kb 250 gyógyszerész vett részt 
Maga a hely is, ahol ezt ai értekezletet megtar
tották, kihangsúlyozta azt a külörilegesen nagy 
jelentőséget, amiért össze kellett hívni Nagy
budapest gyógyszertár ainak vezető gyógyszerész eit. 
Már Szendrei Ferenc igazgató elvtárs megnyitó 
beszéde kialakította azt a szabad és csak a köz
egészsé~ügy érdekét szolgáló szellemet, mely az 
egész értekezlet folyamán megnyilatk,pzott. Bizony
sága ennek az a csaknem száz felszólalás, és mondjuk 
meg, hogy majdnem kizárólag építőszándékú fel
szólalás, amely ott elhangzott. Az értekezletnek 
valójában két napirendi pontja volt, az egyik 
az eddigiektől lényegében különböző évvégi leltá
rozás minél zavartalanabb lebonyolítása, a másik 
pedig a gyógyszerbeszerzés, illetve az anyag, 
ellátás kérdése. 

Természetes, hogy a délután 3 óráíg eltartó 
értekezlet súlypontja a már megkezdődött és az 
év végéig befejeződő leltározásra · vonatkozó elő
terjesztéssel és kérdésekkel telt el. Csak ezután 
kerülhetett sor annak megvitatását a, hogyan és 
miként javíthatnak - tervszerű és szacialista 
gazdálkodással -a gyógyszertárak anyagellátásán, 
és miként biztosíthatják a betegek zavartalan 
gyógyszerellátásá t. A felvetett kérdésekre a Gyógy
szertári Központ és a Nagybudapesti Gyógyszertár 
Vállalat gyógyszerész és adminisztrációs szqkembereí 
válaszoltak Ezeket a beszédeket részben vagy 
teljes egészében szaklapunk következő számá
ban ismertetjük. Most itt lapzárta után _csak arra 
akarunk rámutatni, hogy Szendrei elvtárs hang-
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súlyozta, hogy ezeket az értekezleteket, ha neni Ís 
ilyen nagyszabású keretben, de a jövőben kerületi, 
illetve területi viszonylat ta 1 rendszeresíteni szán
dékoznak És ezekbe a tárgyalásokba nemcsak 
a gjógyszerészeket, hanem általában minden gyógy-

. szertáridolgozót bevonnak. Hogy ennek eredménye
képpen teljesebbé legyen a kapcsolat a gyógyszer-

' 
tárak és a "vállalat közölt és, ötéves tervünk második 
esztendejében szervesen kialakulhasson minden 
egyes gyógyszertárban a szacialista tervgazdálko
dás 

Magáról a leltározásral az évvégi leltározások 
vállalati kiértékelése után közlünk bovebb tájékoz
tatót: 

A szakközlemények írásmódjáról 
Az írásmód kérdése olyan pr-obléma, amely 

mindazokat nagyon. közelről érdekli és érinti, 
akik szakközleményeket írnak Irásközben gyakran 
vetődik fel a kérdés, hogy egyik vagy másik szak
kifejezést hogyan kell helyesen leírni? Itt valójában 
a szakszeríí helyesírásról van szó, .. _ ~rról, hogy 
fonetikus vagy etimologiai szempontok érvényesül
jenek-e egy-egy kifejezés leírásakor? 

Ha .. >rA Gyógyszerész« régebbi számait forgat-
juk, megállapíthatjuk, hogy az ott megjelent 
közlemények az írásmód mindhároni lehetőségél 
alkalmazzák Ez a zavar azonban fokozatosan 
fölenged az egyre nagyobb tért hódító fonetikus 
írásmód használatában De még mi_ndig találunk 
olyan dolgozatokat, amelyek a ·klasszikus írás
módhoz ragaszkodnak és rninden idegen szakkifeje-
zést eredeti helyesírással írnak le Mások úgy 
vélik, hogy szám os olyan fogalom van,· amely 
a mindennapi életben is meghonosult. Ez_ek a 
szerzők tekát korrcentrációt írnak conamati o helyett, 
továbbá perkoláció (percolatio), szublimáció (subli
matio) oxidáció ( oxydalia) stb. Ugyanakkor eredeti 
írásmóddal írják le azokat ·a szavakat, amelyek 
véleményük szerint a rriagyar nyelvben még mindig 
idegennek 5zámítanak. Hogyan lehet azonban pon-
tosan megszabni azt, hogy mely kifejezés tartozik 
az egyik és melyik a másik csoportba? Vajjon 
hogyan kell leírni a viscositas (viszkozitás) vagy 
exsiccator (exszikkátor, ekszszikkátor ?) szavakat? 
A harmadik írásmód az idegen szavak leírásakor 
azt az elvet követi, hogy minden szót úgy ír le, 
amint azt kiejtjük. Felvetődik a kérdés: melyik 
a helyes megoldás? 

A hozzánk legközelebb álló tudományágak 
folyóiratai közül az orvosi lapok az etin\oiogiai, 
a kémiai szaklapok pedig a fonetikus írásmódot 
követik A gyógyszerészet tehát ez esetben is, 
mint annyi másban, sajátos helyzete következtében 
a két tábor közölt van. A kérdis tisztázására 
>IA GyógyszerésZ<< szerkesztőbizottságának legutóbbi 
ülésén ismételten javaslatot tettem arra vonatkozó
lag, hogy szaklapunk térjen át a fonetikus írás
módra Természetesen a tulajdonneveket és a 
gyógyszerek nevét továbbra is az eredeti mödon, 
latinul írnánk le. , 

E javaslat mellett számos érv hozható fel 
Megemlíthetjük azt, hogy az Egyetemről újonnan 
kikerülö gyógyszerészek egyetemi tanulmányaik 
elejtn, a fonetikus írásmódot követő természet
tudományi előadók példája után, maguk is ezt 

szokták meg A Szavjetunió V I I I gyógyszerkönyve 
a latin cimek kivételével a szb'vegben mindenútt 
fonetikus írásmódot alkalmaz. Schu/ek professzor 
az V Gyógyszerkönyv szerkesztöbizot(ságának 
elnöke az új gyógyszerkönyvben a fonetikus írás, 
mód bevezetését javasolta. A csellszlovak és lengyel 
gyogyszerészi szaklapok is a kiejtés szerinti leírást 
követik 

újabban az orvostudományi szakirodalomban 
is találunk-fonetikusan leírt közleményeket Issekutz 
professzor >IGyógyszerek és gyógyítáS<< c .. könyvének 
1948-ban megjelent új kiadásában a latin gyógy
szernevek kivételével fonetikus írásmódot alkal
maz .. Az Orvostudományi Dokumentációs Központ 
kiadásában megjelenő gyógyszerészeti referátu
mokat és bibliagráfiát is fonetikusan írjuk. 

Kétségtelenül, gyakran furcsán hat egy-egy 
fonetikusan leírt gyógyszer neve, mint : fenol
ftalein, fizasztigmin, szkopolamin stb., de ezek 
kirívó esetek és könnyen meg lehet szokni ezt az 
írásmódot. · 

Meg kell gondolnunk azt is, hogy a folyó
szövegben nagyon nehézkes, ha az idegen helyes
ír ássa l leírt szóhoz magyar r ag ot teszünk, mint 
pl. destillatiot, reactionak, fluorescentias, super
oxydda1, salicy!attal stb. Felmerűl az a kérdés is, 
hogy szabad-e az idegen szó és a magyar rag 
kapcsolódásakor egyes magánhangzó! ékezettel 
írni. PL resistentiát, decarboxyláljuk stb.? 

Nem'oldható meg a kérdés általában úgy sem, 
hogy az alapszóhoz kötőjellel kapcsoljuk a ragot: 
toxicus-sá, Kjeldahl-ozás, meniscus--szal(?) (a ragot 
sz betűvel kell-e írni?) Vagy hogyan írjuk le a 
következő szavakat : w l ar imetri-.záljuk, syntheti-
záljuk? · 

Látjuk, hogy ez a megoldás sem vezet minden 
esetben a kérdés tisztázásához. Természetesen, 
ahol lehet, ott idegen kifejezés helyett megfelelő 
magyar szót használjunk. Ne írjuk pl. ezt: aether 
depuratus-szal; helyesebb ilyenkor á latin nevet 
elhagyni: tisztitott éter rel. Extractummal helyett 
helyesebb : kivorzattal· stb. Nem szükséges mindig 
metlrodus-ró! (módszer) filtralio-róJ (szűrés), stb. 
írni. De ez a megoldás sem mindig célravezető 
és vigyáznunk kell, nehogy a nyelvüj ítók eről
tetett. torz kifejezéseihez jussunk. 

Arnint e néhány példából is kitúnik, a végleges . 
megoldás a fonetikus írásmód bevezetése Egyedül 
ez biztosíthaíja az egységes írásmódot Igy nem 
fordulhat elő, ..,.-- amit rtra gyakran látunk 
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hogy nemcsak egy-egy közleményben, hanem egy 
szóban is vegyes írásmódot találunk Ez pedig 
feltétlenül zavarja az olvasót, mert eltereli a figyel' 
met a közlernény lényegéről. Az is nehézkes, hogy 
a szerző az egyik folyóiratnak szánt dolgozatát 
eredeti, a másik lap részére pedig fonetikus írás
móddal kényszerül megírni. 

úgylátszik, hogy a fonetikus írásmód a fejlődés 
útja, ami egyik tudományágban gyorsabban, a 
másikban lassabban érvényesül - Nekünk, akik 
a szocializmus építése idejében írunk, meg kell 
küzdenünk a látszólagos nehézséggel és ezen 
a vonalon is rá kell térnünk a fejlődés útjára 

Kedvessy György dr. 
* * * 

Ehhez a kérdéshez kér filk és várjuk szaktársaink 
minél szélesebbköt ű hozzászólását 

( Szer kesztő) 

Munkaversenyben a gyógyszertári 
dolgozók Csongrád megyéhen 
Alig mult el három hónap a gyógyszertárak 

államosítása óta, máris bebizonyosodott ezen a 
vonalon is a szacialista szektor hatalmas fölénye 
a tő~_és társadalmi rend, a magánszektor felett. 

Onkéntes, lelkes felsorakozással kialakult az 
államosított gyógyszertár ak dolgozóinak munka
versenymozgalma Csongrá d megyében .. 

A gyógyszertári dolgozók fejlődé~ét mutatja 
az a párosverseny is, mely a munka jobb, terv
szerűbb elvégzését szolgálja. A mult egyes gyógy
szertártulajdonosai elfojtottak mindent, ami új, 
ami fejlődést hoz, mert nekik nern tetszett, n_em 
kellett a haladás és az építés .. 

Annál nagyobb lelkesedéssel szélesedik ki 
most a Gyógyszertár Vállalat Munkaverseny
bizottsága segítségével a munka szervezettségének, a 
minőségi munka oevezetésének, a munkafegyelem 
megszilárdításának versenymozgalma. -

Párosversenyben vannak a felelős .vezetők, 
a beosztott okleveles gyógyszerészek, a technikák, 
laboránsok, pénztárkezelők, takarítók, sőt páros
versenyben vannak az egyes gyógyszertárak is 
egymással a 

legjobb gyógyszertári dolgozó, 
a mrgye legjobb gyógyszertára, 
a vállalat legpontosabb gyógyszerésze 

cím és a velejáró értékes jutalmak elnyeréséért 
Versenyben vannak, mert a gyógyszertári 

dolgozók az államosítás óta eltelt rövid idő alatt is 
megértették, hogy most már övék, a dolgozó népé 
a gyógyszer tár is, megér tették, n ogy el voltak 
maradva a többi szakmák mögött, megértették, 
hogy szerelett Pártunk, a Magyar Dolgozók Pártja 
által irányított ötéves tervünk ránkeső részének 
mielőbbi teljesítése fejlődésünkben nemcsak tégla
hordás, hanem a szocializmus építése 

Ezért bontakozik ki akkora lendülettel a 
párosverseny, ezért fogadjuk meg, hogy forrón 
s_zeretett vezetőnk, Rákosi Mátyás elvtárs tanításai 

nyomán, mi is egy emberként, jó munkánkkal 
erősítjük a vílágbéke legyőzhetetlen táborát 

És tudjuk azt is, hogy a mi szervezettebb, 
jobb munkánk a béketábor hadüzenete a imperia-
Iista háborús gyujtagaták számára 

Somogyi Aladár 
a Gyógyszertár Vállalat dolgozója 

Párosversenyben vagyok 
Én, mint a hódmezővásárhelyi 13/6. számú 

gyógyszertár technikája, a mun.kaversen.yeri át 
végre . résztvehetek az ötéves tervünk reánkeső 
részének építésében. · 

Ezen a mimkaversenyen, úgy érzem, közelebb 
kerültem szerelett Pártomhoz, a dolgozók jobb ' 
gyogyszerellátásához és a gyógyszertárban beosz
tott gyógyszerészekhez is .. 

Már a munkaverseny kialakulásakor tapasz-
taltam, hogy a párosversenyben való részvételem 
nagyban elősegíti munkámat Azóta segédkezern 
a felelős vezetőnek az adminisztráció elvégzésében, 
jobban kihasználarn a 8 órai munkaidőt, igyekezem 
a kézieladásban még jobban segíteni, úgyszintén 
a szakmai továbbtanulás kérdését is fokozottabb 
figyelemmel kísérem, mert mindezek a párosver
seny pontjaiban szerepeinek 

Tudom, hogy munkammal, Rákosi elvtárs 
útmutatása alapján én is hozzájárulok, hogy 
segédmunkásból mielőbb szakmunkássá képezzem 
át magamat 

Eddig a volt gyógyszertártulajdonosoknál 
hosszú ideigmint takarítónő végeztem napi munká
mat és c8ak most, a gyógyszertár ak államosítása 
után kerültem a tára mögé, mint ifjú munkás
káder. 

Nagyon örülök, hogy a Gyógyszertár Vállalat 
vezetősége megadta nekem azt a lehetőséget, 
hogy ezen a munkaversenyen én is hozzájárulhatok 
vállalatunk fejlődéséhez és ezen keresztül a béke'
tábor fokozódó megerősítéséhez 

Azon leszek, hogy a most kibontatkozóbar\ 
levő párosverseny nagy jelentőségél a többi dolgozó 
kartársaim is meglássák 

Kristó Mária 
13/6. számú gyógyszertár technikája, 

Hódmezővásárhely 

Ismeretterjesztő el ő ad á sok 
Szakszervezetünk rendezésében I 951 január

jában folytatódnak a szakmai ismeietterjesztő 
előadások. Ezek keretében január 11-,én Ligeti 
Ferenc >>Tervgazdálkodás a gyógyszer/árban«, január 
25-én Mozsonyi Sándor dr. >>Az V Magyar 
Gyógyszerkönyv galenikumai<< es február 8-án 
Fara gó Sándor >>A kábítószerrendelet helyes értel
mezése<< című előadásai szerepeinek Csütörtöki 
napon este 7 órai kezdettel az Egyetemi Gyógy
szerészeti Intézet tantermében "A Gyógyszerész«, 
különösen ;vidéki szaktársaink ismeretter j esztése 
érdekében minden előadást teljes terjedelemben 
vagy bő kivonatban közöl 
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Új, jól bevált módszer _ 
tahlettázáshoz való granulák stearinozására 

(Közlemény az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intezetéből 
Igazgató· Mozsonyi Sándor dr. egyet .. ny r .. tanár.) 

A tabletták előállításával foglalkozók előtt 
közismert tény, hogy á komprimálandó anyag 
előkészítése sokféle módon történhetik. Vannak 
anyagok (ammoniumklorid, brómsók, hexametilén-
tetramin, nátrium hidrokarbonát, ácetilszalicilsav 
stb .. ), melyek mindenféle segédanyag nélkül,' vagy 
esetleg csupán talkum hozzáadásával is jól kompri-
málhaták A gyógyszerként felhasznált anyagok 
masrk - nagyobb része - viszon.t csak különböző 
segédanyagok hozzáadásával és granulálással ké
szíthető elő célszerűen Ismét más anyagoknál 
az előtablettázás : ú. n brikettezés bizonyul a 
legegyszerűbb és legolcsóbb megoldásnak 

A granulálás különféle kötő-, ragasztóanyagok
kal vagy azok oldataival történhetik Ilyenek lehet
nek: különböző töménységú keményítőcsir iz, 
2-3%-os zselatinoldat (töményebb használata nem 
ajánlatos, mert az ilyennel készült tabletta már 
rövid r aktárazás után könnyen elveszti széteső
képességét), vagy e kettőnek kombinációja, továb ba 
különféle töménységű arabmézga oldat, szesz vagy 
cukorszirup. A granulálás művelete során sok 
e~etben már eleve hozzáadjuk a gr an.ulálandó 
tomeghez a tabletták sikasitását elősegítő és az 
anyag beragadását megakadályozó stearint, néhány 
trzedtől 1--2%-ig terjedő mennyiségben. Ez történ
het - szeszes szemcsésítés esetén_- a stearinnak 
a nedvesítéshez felhasznált szeszben való feloldása
val, vagy a csirizek használatakor a megolvasztott 
stearin diszpe·rgálásávaL Egy nagyon jó keményítő-, 
zselatin--, stearintartalmú granuláló csiriz pl. a 
következő : 

Am y ium 
Gelatin 
Stearin 
A qua 

50 o g 
200 g 
300 g 

900 o g 

Elkészítése úgy történik, hogy a feldarabolt 
(ll I.) stearin.t 700 g vízzel melegítve megolvasztjuk 
s ezzel egyidejűleg a zselatint 150 g hideg vízben 
megduzzasztjuk és ha a stearin-viz elegy már forr, 
állandó keverés közben hozzáöntjük 'a zselatin
oldatot, majd a keményítének egyenlő mennyiségú 
vízzel előzően már jól eldörzsölt elegyét A teljes 
elesirízesedés rövid idő alatt bekövetkezik és 
ragasztóanyagunk, mely a stearint diszpergalva 
tartalmazza, máris használatra alkalmas. 

A stearinnak a· granulákra juttatására másik 
jól bevált módszer az, hogy a granulákhoz adjuk 
a stearinnak egyenlő mennyiségű talkummal el
dörzsölt és a VI-os szitán áttört keverékét Fel
adatának- megfelelő mennyiségben alkalmazva
kétségtelenül nagyon jól megfelel így is a stearin, 
de egyrészt csak hosszas és gondos keveréssei 
tudjuk azt többé-kevésbbé egyenletesen eloszlatni, 

Írta: Bánó Tibor egyetemi asszisztens 

másrészt a legtöbb esetben láthatók lesznek a 
tablettákon foltok alakjában a sajtolás folytán 
széjjeln_yomott stearinszemecskék jobb, de drá
gább módszer az, amikor a stear int alkoholban 
vagy éterben oldjuk és az anyag keverése közben 
vékony sugárban öntve, vagy permetben a véko~y 
rétegben kiterített granulákra jutt~tjuk. Ebben 
az esetben azonban fennáll an_nak a lehető ség e, 
hogy a granulák egyik részére sok, másik részére 
kevesebb stearin jut. Ha ezen úgy akarunk segí
teni, hogy az oldószer _ mennyiségét növeljük, 
úgy a granula túlnedvesedése folytán a szemesék 
csomóbaállásával kell számolnunk, ha pedig -
ezt elkerülendő - kevés oldászert használunk, 
úgy a túlgyors párolgás miatt nincs időnk a stearint 
e-gyenletesen eloszlatni. 

Ezen kívánok segíteni az alábbi újításommal: 
Oldószerként a szokásos éter vagy alkohol 

helyett gyógyszer könyv i rninőségú benzint használok, 
melynek forráspontja a su sz és éter között van 
és ennek alkalmazásával sem túlgyors párolgástól, 
sem túlnedvesítéstől tartanunk nem kell. Az eljárás 
a következő : A stearinréteggel bevonandó száraz 
gtanulakat; vagy a brikettezéssei nyert homo-
genizált _ szemcséket, esetleg akár a poranyagot, 
megfelelő méretű melegíthető drazsírozó-üstbe önt
jük, pl 70 ctn átmérőjű üstbe, az anyag fajsúlyától 
függoen 6-8 kg-ot. Megindítjuk az üst forgását 
és addig melegitjük a benne állandóan mozgásban 
levő anyagot, míg az kb. 45-50 C0 -ra felmeleg-
szik. Ekkor az üst alatt a lángot eloltva, az üst 
tartalmára öntjük az időközben_ elkészített benzines 
stearinoldatot olyan sugárban, hogy 300 ml. 
oldat ráöntése kb 1-2 percig tartson. Ezután 
még további 5 percig forgatjuk az üstöt és az idő
közben sikarnlássá vált granulákat alkalmas lapát, 
vagy akár kéz segítségével is egyszer-kétszer 
megmozgatva, elősegítjük annak egyenletes bevo
nását Ezzel a stearinozási művelet be is fejeződött 
és az anyagat tálcákt-a terítve szabahőmérsékleten 
vagy legalkalmasabban exhausztoros szárítószek-
rényben megszabadítjuk a benzin nyomaitóL A 
stearinoldat töménységének betartása fontos a 
műveletnél, az optimális : l rész stearin és l 5 
rész benzin. Elkészítése úgy történik, hogy közvet
Ienül felhasználás előtt a stearint megfelelő edény
ben megolvasztjuk majd, nyilt lángtól óva egy-
szerre, hozzáöntjuk az előre lemért teljes benzrn 
mennyiségét, megkeverjük és így rögtön melegen 
felhasználjuk Az ajánlott eljárás pontos betartása 
azért ad jó eredményt, mert az oldószer mennyisége 
aránylag olyan kevés, hogy az anyagat nem ragaszt
hatja össze csomókba, viszont a granulák elómele
_gítése elősegíti a sztearin egyenletes eloszlását, 
mert az nem fagy ki, mihelyt az anyagr a j ut 
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Az ilymödon el(ímunkált anyagból készülő tabletták 
külsején stearintól származó. folt nem látható, 
viszont egyéb eddig használatos stearinozási eljá
rással szemben lényegesen kevesebb . stearinnal 
érem el ugyanazt az eredményt Az ajimlott eljá
rásnak tehát négy előnye van 

L Nagymennyiségű oldászert és stearint taka. 
rítunk meg azzal, hogy túltElített oldatot hasz·· 
nálunk, illetve, hogy a stemint finomabban 
eloszlatva az eddigi eljárásoknál kevesebb anyaggal 
ér jük el ugyanazt az eredmÉnyt 

2 .. A drágaszesz és éter helyett a jóyal olcsóbb 
bé n zi nt használjuk 

3· Javítjuk a tabletták minőségét is, mert a 
ilymódon stearinozott tabletták kifogástalanul 
szépek, nem . foltosak 

4 A fentebb említett eljárásokhoz képest -
előnyei ellenére - többletmunkát nem, - sőt 
az esetek legnagyobb részében - kevesebb fárad·· 
ságot jelent. · 

,-----------------
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Uj, természetes gyógyszer 
GOLYVA 

gyógyítására és rnegelő· 
zéSére: 

"J O D A Q U A" 
sóshartyáni természetes 

jódos gyógyvíz. 

HJ o D A Q u A" 
kiváló gyógyszere a magas 
vérnyomá5nak és érel-

meszesedésnek is. 

"J O DAQ UA"~t 
a Népjól. Miniszter enge
délyezte. O T. / .. terfzére 

szabadon rendelllelő! 

Orvosi ismertetőt, kívá
natra kés-zséggel küld a 

Gyógyvíztermelő Váll. 
(Budapest, Aulich-u 4) 

Már kapfzató minden gyógy-
szertárban l 

Forgalomba hozza l -lit palackokban: 

"ÉDESKUTY" 
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky-út 15/a. Tel.: 113-416 

Összetétel-változás 

•>Az emberek tudatában lévő kapitalista 

csökevények elleni harcban elsőremf ú szerepet 

·játszik a marxizmus-leninizmus propagan

dája, az ideológiai mwzka megjavitása, az 

összes dolgozók eszmei-politikai szinvona/á

nak emelése. « 

PÁLYÁZATI HIRO.ETMÉNYEK 

N ó gr ádmegye i K ö~Ifórlláz, -Balassagyarmat 

3411/A/10-4/1950 szám 
A nógrádmegyei közkórházban rendszer esitett gyógy

szerészi állásra 1951 január hó 1-i beWitéssel pályázatot 
hirdetek. -

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy kérvényükhöz 
az alábbi okmányokat Csatolják: l. születési bizonyít
vány, 2. családi 'állapotot igazoló községi bizo~yLvány, 
3. ha~ósá.;i erkölcsi bizonyLvány, 4. gyógyszerészi oklevél, 
5. igazolóbiZottsági határozat vagy politikai me;;bízható
ságor i2;azoló bizonyítvány 6. újkeletű tisztiorvJsi bizonyít
vány, 7 kézzel írott öné!e~rajz, -8. műköpési bizonyítvány 
Fizetés a 40/19.50. M. ·T .. sz rendelet szérint 

A pályázatot Nógrád megye ranács Vé;?;rehajtó·
bizot~siga Titkárságához kell címezni és a kórház igaz.;a:ó-· 
sitSához kell benyuj ·ani. 

Pályáza i ha.áridő: jelen pályáza':i hirde::ésnek a 
Népe;:-észsé~ügyben való megjelenésétől számított 15. nap 

Balassagyarmat, :1950 évi december hó 12-én 
Dr Kenessey Albert s. k 

kórházigazga tó-főot vos 

Szerkesztőség: III., Zeyk Domokos-u .5 .. Tel: r 62-~ 56 

Kiadja: Egészségügyi Könyv- és lapkiadó V 
Budapest, V., Akadémia-u_tca 3·. I el : rzg-,580, 97· m á 

!\lag) ar 1\emzeti Bank egyszúmlas'zám 936..545 
Ft:·lelös szerkesztő: SzékEly Jenő. 

FeldőS kiadó: Kobzos Ferenc, 
az Egészségügyi Könyv- és Lapkiadó y állalat vezetője 

5010550 Athenacum Nromda (Fv.: Soproni Béla) 

ampullánként tartalmaz: 10 mg 8 1-, 2 mg B~-, 10 mg ~6··Vitamint és 100 mg nikotinsavamidot 

Magyar Pharma Gyógyáru Rt. Budapest, XIV., Telepes-utca 53. 

·l 
' 

·---------------------------~ 

A magyar orvosi irodalom legnagyobb példány
számban megjelenö lapja az 

ORVOSIHETILAP 
Feladata : a legszélesebb orvostömegek elméleti és 
gyakorlati továbbképzése, a szerkesztöség és az 
olvasótábor közötti közvetlen kapcsolatok meg-· 
teremtése 
Állandó melléklete a 

Szavjet 
ORVOSTUDOMÁNYI 
BESZÁMOLÓ 

* Az Egészségügyi Minisztérium szerkeszté~ében 
jelenik meg a 

HÉPECiÉSZSÉCiUCiY 
dmú egészségpolitikai, egészségtudományi havi 
folyóirat. Közli az egészségtudomány alapvető 
problémáit, népegészségügyünk döntö feladatait. 

E folyóiratok megrendelhet8k .: 

Egészségügyi Könyv- és Lapkill,dó V állalatnál 
Budapest, V., Akadémia-utca 3· Telefon: 129-s8o, 97 mellékáH, 

M. N, B egyszámlaszám : 936.545 

A két lap együtte.s előfizetési ára egy évre · 
Kórházak:nak, intézményeknek 48o·- Ft 
Szakszervezeti tagoknak I 20"- Ft 

mmmmmmmmmm!1iillli1aiiili1mi~iliimmmm~mmmmmmm111m11m11mm1iimi111m111iimiimmm1limlmg~giiiiiim1mm1i11imimimmi~ 
5010550 .. Athenaeum Nyomda (Fv.: Sopr·oni Béla) 
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Állványed~nyzetet, gyógyszertári 

és laboratóriumi felszerelési 

cikkeket • raktárról szállít. 
' 
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ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI SZAKSZERVEZET 

GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK HIVATALOS LAPJA 

VI. ÉVFOLYAM 1951. FEBRUÁR l. 

T A R T A l o 
Székely Jenő : A felvilágosító rnunka mindnyájunkat kötelez 

A Pártkongre5szus tiszteletére .. 

Végh Antal dL. : Arzénvegyületeink szerkezeti képlete 

I.igeti Ferenc : Anyagterv készítése a gyógyszertárban 

2. 

M 

25 
26 
27 
30 

Mozsonyi Sándor dr.. : Amiről a gyógyszerésznek tudnia kell. 33 

Csernij A .. L és Padojnikova K .. V. : Kénmeghatározási módszer 
növényi (·s állati anyagokban (Bayer Antalné fordítása) 35 

Hait O. J. : A morfin kolorimetriás meghatMOzása ópiumtartalmú 
gyógyszerkeverékekben (ligeti Viktor fordítása) 36 

Halmai János dr" : A szalep-gumó szöveti szerkezetéről 3'7 

Balázs I'ibor dr,. : A középkőszénkátrányólaj toxicitása .. 39 

Rácz János : Néhány szó a szappangyökér-kérdéshez 40 

A mi balottunk 42 

Somogyi Aladár : Munkafelajánlások a gyógyszertárakban 42 

Sólyom Mihá1y: A gyógyszertári munkaverseny bekapcsolása a 
1>Gyógyíts jobban<<-mozgalomba 43 

Stéger józS~í : Gyógyszertári adatszolgáltatás 43 

Némedy Imre ílr .. : A magyar gyapottermés feldolgozása kötszerekké 44 

Bari Zsigmond dr .. : ~ tinktúrák szesztartalma meghatározására 
vonatknzó összehasonlító vizsgálatok 46 

~-------------------
Előfizetési ára: 1 évre Ft 39'- Pf.dányonkénti eladási ár: Ft 5'50 

(Külföldi eiőfizetéseket, csak a »KUL TURA«-n keresztül) 
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