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kaptapropanol) A vizsgálatok szerint a ditiol
glikozidák kevésbbé toxikusak a dimerkaprolnál, 
azonban arzénmérgezés után bizonyos idővel hatá
suk is lényegesen kisebb. Kivétel a dimerkapto
propilszorbitol, amely e tekintetben is alig tér el 
a dimerkaproltól - A ditiolok toxicitásának 
csökkentésére megkísérelték az -SH csoport 
acetilezését Az alacsony molekulasúlyú acetilált 
ditiolok hatásosabbak, mint a magas molekula
súlyúak, mivel utóbbiak nehezebben oldódnak 
vízben Hatástalannak bizonyult a következő 
három készítmény: diacetildimerkaprol, l : 4-ditio
eritritol, l : 4-ditiotreitol. 

Turi Pál dr. 

Mazurova A I. Folokolorimetriás nikkel
megizatározás aLélban komplex képződés netküL (Za
vodskaya Lab. 15.610. 1949 .. ) 

O l g anyagat oldanak 10 kcm 4 n salétrom
savban (2-3 csepp sósavat is kell hozzáadni), 
a nitrogénoxid eltávozásáig melegítik, lehűtés után 
100 kcm-re egészítik ki, ha szükséges, szűrik 10 
kern-t kivéve a törzsoldatból ehhez adnak 5 kcm 
20%-os nátriumnitrátot, 5 kcm brómos vizet és 
5 kcm l %-os dimetilglioximot, l 00 kcm-re kiegé
szítik, szűrik és ko loriméter ben ismert koncentrá
ciójú oldattal hasonlítják össze .. 

Szepesy Angela dr. 

Urusovskaya I. O -Z/zi/ina P. !. . . Ezüstnitrát 
helyettesítise klorid meghatározásoknál (Zavodskaya 
L ab .. !5 607-9 .. !949) 

Az ezüstnitrát klorid meghatározásoknál mer
kurinitr áttal helyettesíthető, indikátorul nitro
pruszidnátriumot kell alkalmazni. Mikor a rnerkurí-· 
klorid keletkezése befejeződöt!, oldhatatl.iln mer
kurinitropruszid képződése jelzi a reactio vég
pontját. 

Szepesy Angela dr. 

Dombrow, M. Higanyszalici/ál meghatározása. 
(The Assay of Mercuric Salicylate.) (The J of 
Ph .. and Ph I. 9. l 949 599 ) 

Szerző a Brit Gyógyszerkódexben leírt, 
kevésqbé pontos módszer helyett a következő 
eljárást ajánlja: A vizsgálandó anyagból O 3 g-ot 
pontosan Jemérve oldjunk fel 10 ml közel normál 
nátriumkarbonát-oldatban.. Adjunk az oldathoz 
kis részletekben, kevergetve 2 g káliumperrnanga
nátot. 5 perc nrulva adjunk hozzá óvatosan 10 
ml 50%-os kénsav at és lassan forr aljuk l O percig. 
Lehűtés utan 40 ml vizet, majd 3%-os hidrogén
peroxid-oldatot adjunk hozzá addig, míg a csapa
dék fel nem oldódik. Adjunk ezután l 0%-os 
káliunrpermanganátot az oldathoz, míg az mara
dandóan rózsaszínú nem lesz, majd színtelenítsük 
egy kristályka vas (Il.) szulfát hozzáadásával, 
végül hozzáadunk 5 ml salétromsavat és megtitrál
juk O l n zmmoniumtiocianáttal, jelzőnek hasz
nálva feniammoniumszulfát oldatot - A módo
sított eljárás a XI Amerikai Gyógyszerkönyvben 
ismerfelett és a szulfidos módszerekhez szarosan 
közelálló eredményeket ad. 

Turi Pál dr 

RENDELETEK l 
A népjóléti miniszter 3.180/62/1950. (L IL) N .. M. számú 
rendelete az arsenobenzol- és a phenarsin-tipusú gyógyszer
különlegességek forgalmának és ellenőrzésének szabályoZása 

tárgyában 

(Közigazgatási rendszám: 3. 180) 

Az 1948: XXX. h 3, 5, 43 és 44 §-ában, valamint a 
2820)1949. (III 26.) Korm szárnú rendelet 2 §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján a nehézipari és a belkereskedelmi mi
niszterrel egyetértve a következőket rendelem : 

1. § (l) A jelen rendelet szempontjáb61 arsenobenzoJ .. 
típUs ú: gyógyszerkülönlegességnek az arsenobenzol, phenarsin. 
típusú gyógyszerkülönlegességnek pedig· a phenarsin vegyt 
képletből levezethető, vegyiképlettel meghatározható és a 
syphilis gyógyítására parenterálisan alkalmazható gyógyszer
készítményt :fcell tekinteni 

(2) Az arsenobenzol- és a phenarsin-tipusú gyógyszer
különlegesség (a továbbiakban: gyógyszer készítmény) for
galombahozatala és ellenőrzése tekintetében a 3.180/17/1949 
(VIII. 14.) N M számú rendelet rendelkezéseit az alábbi 
§-okban meghatározott el_térésekkel kell alkalmazni 

2. §. (l) A gyógyszerkészítmény minden egyes gyártási 
sorozatát kémiai, biológiai és klinikai ellenőrzésnek kell alá
vetni. Csak az a gyártási sorozat hozható forgalomba, amely az ·· 
említett vizsgá_latok alapján megfelelőnek bizonyult. A kémiai 
éS a biológiai ellenőrzést az Országos Közegészségügyi Intézet 
(a továbbiakban: Intézet), a klinikai ellenőrzést pedig a nép
jóléti mit1iszter által kijelölt gyógyintézetek (egyetemi klinika, 
közkórház stb ) látják el 

(2) A belföldi gyógyszerkészitmények minden darabját 
(ampulláját), valamint külső burkolatát (dobozát) az Intézet 
ellenőrző jegyével kell ellátni. Ellenőrzőjegy néik_ül belföldi 
gyógyszerkészítmény nem hozható forgalomba Az ellen
őrző jegyeket az Intézet díjtalanul bocsátja az előállító ren
delkezésére 

(3) Külföldről behozott gyógyszerkészítményt az Intézet 
ellenőrző jegyével ellátni nem szabad 

* * * 
A rendelet továbbiakban a gyógyszerkülönlegességek 

klinikai ellenőrzéséről intézkedik Elrendeli továbbá, hogy 
külföldi készítmérlyeket is alá kell vetni megfelelő kémiai, 
biológiai és klinikai ellenőrzésnek Fenti rendelet ezután a 
büntetőtendelkezéseket sorolja fel 
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GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK HIVATALOS LAPJA 
V. ÉVFOLYAM. 1950. FEBRUÁR 15. 3. SZÁM 

A szovjet gyógyszerészet szervezeti felépítése 
Fejezetek Korenblat O .. D .. hasonló című könyvéből 
(Közlemény a Gyógyszerészi Dokumentációs Albizottság anyagából.) 

llL közJemény 

F é/készitmények 
Az utóbbi években a gyógyszertári gyakorlat· 

ban olyan előre elkészített elegyeket is használnak, 
amelyek meghatározott súlyarányban két vagy 
több gyógyszerféleseget tartalmaznak. Ezeket az 
elegyeket félkészítményeknek nevezik A félké
szítményeket általában olyan összetételekben állít
ják elő, amelyek a recepturában rendszeresen 
megismétlődnek Ezek a keverékek tulajdonképpen 
közbeeső termékek, - ezekhez még egy hiányzó 
szer hozzáadása szükséges, hogy a vény előírásának 
megfelelő gyógyszerhez jussunk Mivel ezek is 
a gyógyszerészi technológia szabályai szerint ké
szülnek, egyes gyógyszerek készítési idejét teteme
sen megrövidítik és ezáltal megkönnyítik a gyógy· 
szerész munkáját.. 

A félkészitmények szabályszerű alkalmazásá
hoz, továbbá, hogy a gyógyszerek megfelelő rninő
ségben és gazdaságosan készüljenek, a következő 
szabályokat kell betartani : 

l. A félkészitmények alkatrészeit célszerúen 
állítják össze és ügyelnek rá, nehogy azok fiziko
kémiai szempontból összeférhetetlenek legyenek 

2. Eltarthatóságukat illetőleg meg kell felel
niök azoknak á feltételeknek, amelyeket minden 
egyes félkészítményre vonatkozólag a raktározasi 
körülmények (hőfok, fény, nedvesség stb.) figye
lernbevételével kísérletileg megállapítottak 

3.. Csak azokból a gyógyszerekből lehet fél
készítményt előállítani, amelyeknek kombinációi 
a gyógyszertár receptformájában rendszeresen meg
ismétlődnek Ellenkező esetben a félkészitmények 
tartása csak felesleges gyógyszerpazarlást Jelenthet 

4. Félkészítményeket csak szakképzett gyógy-

szerész állíthat elő, aki a helyes elkészítésért 
vállalja a felelősséget. 

A félkészítményekrbl feljegyzést kell vezetni, 
amely az elkészítés időpontját, a sorozat számát 
és a készítmény összetételét tartalmazza .. Ahol 
lehetséges, fel kell tüntetni a kémiai analízis ered
ményét is .. Feltétlenül szükséges, hogy a feljegyzést 
a készítő gyógyszerész aláírja. 

5 .. A félkészitmények állványedényeit olvasható 
felír ássa! kell ellátni (lemoshatatlan festékkel vagy 
beégetett szignatúrávai). lmpleáláskor az állvány
edény címkéjére feljegyzik a félkészítmény elő
állítási időpontját és a so1ozat számát. 

Hogyan ellenőrzi a gyógyszerész saját munkafál? 
A gyógyszer elkészítése után a gyógyszerész 

ismét elolvassa a vényt, hogy megbizonyosodjék 
arról, hogy valóban a rendelt szereket és az előírt 
adagokat használta-e fel, majd a receptet aláírja 
vagy lebélyegzi Szigorúan tilos a vény gépies 
aláírása anélkül, hogy azt a gyógyszerész figyel
mesen újra át ne alvasná úgyszintén teljesen 
szabályellenes, ha a vényt a gyógyszer elkészítése 
előtt írják alá. Feltétlenül szemelőtt kell tartani, 
hogyha a gyógyszerész a saját munkáját lelki
ismeretesen ellenőrzi, idejekorán kijavíthatja az 
esetleges hibát és kifogástalan gyógyszert expe
diálhat 

Az e/készitett gyógyszer ek leadása 
A gyógyszerész nem halmozhat fel munkahelyén 

nagyobb mennyiségű elkészített gyógyszert. Az 
ellenőrzések alkalmával ugyanis, amikor munkájára 
vonatkozólag magyarázatokat kell adnia, elfelejt
heti, hogy milyen anyagokat milyen mennyiségben 
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mért le és így könnyen tévedhet Ezt a kérdést a 
Moszkvai Tudományos Gyógyszerészeti Kutató 
Allamás megvizsgálta és bebizonyította, hogy a 
megvizsgálandó kész gyogyszerekfelhalmozása nagy
mértékben csökkenti az ellenőrzés értékét 

(A szerző a továbbiakban az ilyen irányu 
esetleges tévedések százalékos megjelölését köz li 
Ford.) 

A mwrka átadása 

A gyógyszerész munkaidejének leteltével gon
doskodnak a váltás pontos megszervezéséről. A 
gyógyszerész munkahelyét az őt leváltó dolgozónak 
teljes rendben adja át. Szabály írja ei ó, hogy minden 
megkezdett gyógyszert váJtasig be kell fejezni 
A vények átadásánál és átvételénél úgy az átadá, 
mint az átvevő dolgozó különös figyelemmel 
kezeli a beérkezett, de még el nem készített recep
teket 

Minden egyes valtás az ellenőr jelenlétében 
történik, amikor is az ellenőr a gyógyszerésztól 
átveszi a kész, de még le nem ellenőrzött gyógy
szereket. A gyógyszerész munkahelyéről nem tá
vozhat el mindaddig, míg munkáját át neill adta 

A steJ ilezés 

Steril oldatok, vagy egyéb steril gyógyszer
alakok készítését tiszta és jól megvilágított helyi
ségekben végzik, amelyek az aszeptikus követel
ményeknek minden tekintetben megfelelnek 

A steril gyógyszerek készítésére berendezett 
munkahely az egészségügyi hatóságok rendelkezése 
szerint el van külilnítve a gyógyszertár többi 

A gyógyszerész mutlkailel)'e 
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helyiségétől és kizárólag er're a célr a szalgáJ 
A steril gyogyszerek készítésére szolgáló edé

nyeket, üvegeket és eszközöket (hengerpoharak, 
menzurák, tölcsérek, mozsarak, mérlegek 1 üvegek 
stb.) zárt üvegszekrényekben steril en tartják 

Porkeverékek készítésérc ~zolgáló munkaasztal 

A padlót, falakat és a bútorzat ot napontameleg 
vízzel és szappannal lemossák és ügyelnek a leg
nagyobb tisztaságra 

A steril gyógyszereket készítő személyzet az 
egyéni higiéne szabályaihoz tartja magát. Munka 
előtt kezüket szappannal és kefével alaposan 
megmossák, majd 70%-oS alkohollal leöblítik, 
végül steril törülközővel megtörlik, vagy pedig 
villanymelegítő felett megszárítjak. A sterilező 
helyiségben csak állig begombolt köpenyben és 
sapkával fedett fővel dolgoznak 

A gyógyszerkönyv szabályai szerint steril 
vizes oldatokat csak kétszer desztillált vízzel 
szabad készíteni, de ezt a vizet egy hétnél tovább 
nem raktározhatják A steril oldatok céljára szolgáló 
desztillált víz csak lúgmentes üvegben tartható 
Semmiesetre sem engedhető meg, hogy egyidőben 
többféle injekciós oldatot sterilezzenek Kirlönös 
figyelmet fordítanak az erős hatásu szetekből 
készült injekciókra 

A személyzet lev altásakor itt is be kell végezni 
az elkezdett munkát Befejezett munka alatt azt 
értik, hogy az oldat el legyen készítve, sterilezve, 
pergamentpapírral lekötve és szignatúrával ellátva, 
amelyen feltüntetik a megejtett ellenőrző vizsgá
latot is Ezt a gyógyszerész és az ellenőr aláírásuk
kal a vényen is igazolják. 

A sterilezőhelyiség berendezése 
Steril injekciók, infúziók és egyéb steril 

gyógyszeralakok. készítésére a gyógyszertárakban 
speciális sterilező helyiségek szolgálnak. 

A sterilezőhelyiség a gyógyszertár termelő
egységének tekinthető, az alábbi célok megjelölé
sével : a) aszeptikus úton készítendő gyógyszer
alakok (oldatok, kenöcsök stb ) előállításár a, b) 
gyógyszerek sterilezésére, c) kötszerek sterilezésére, 
d) edények, eszközök és a receptúránál szükséges 
üvegek sterilezésére 

A sterilezőhelyiség területe nem lehet kisebb, 
mint !2m', amely természetes fénnyel jólmegvilá
gított és megfelelően szellőztethető. Ebben a helyi
ségben villany- és gázberendezésnek, továbbá két 
vízcsappal ellátott fajansz-kagylónak is kell lennie 
A szomszédos helyiségektől üvegajtó választja el 

falainak alsó része, valamint a padlója üveg
csempével van borítva, a falak felső részét és a 
mennyezetet pedig fehér olajfestékkel festik be 
A villanyhuzalokat a falba építik be 

Bútorzata egy kisebb, üveglappalfedett asztal, 
a falak mellett pedig üvegszekrények az üveg·
tárgyak és a szükséges gyógyszerek tárolására 

A gyógyszerek leméréséhez Mohr-féle mérleget, 
különböző nagyságú porcellántányérokkal ellátott 
kézimérlegeket használnak elegendő mennyiségú 
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sulyokkal, a víz lernéréséhez pedig az asztalon egy 
speciális állvány! megfelelő tartállyai és bürettával 

Az elvégzendő munka természetétől függően 
a következő sterilező készülékekkel dolgoznak : 

L Szárítószekrény villamos- vagy gázfűtéssel, 
amelyben legalább !60° meleg fejleszthető Ezt 
az üveg- és porcelláneszközök, gyógyszeres üvegek, 
porcellirntányéni mérlegek, valamint néhány 
gyógyszeranyag (zsíros olajok, vazelin, talkum, 
bólusz, cinkoxid, bizmutsók) száraz hővel való 
sterilezésére haszn~lják 

2. Ar am ló gőzzel val o sterilezőkészülék gyágy
szerek sterilezésére, melyben a sterilezési idő 
JOQO mellett l ó r a 

Mindkét készülék a hőfok ellenőrzésére meg
felelő hőmérővel van ellátva 

3. Kettősfalú autokláv a gőznyomással való 
sterilezés céljára Ezt rendszerint . az injekciós 
oldatok és kötszerek sterilezésére használjak A ste
rilezendö anyago! sodronyból font tartóba helyezik, 
majd riyitott szelep mellett bekapcsolják a fűtő
szerkezetet, amikor pedig a gőz erős áramlása meg
indul, a szelepet elzárják Ha a nyomás eléri az 
l atmoszférát (manométerrel ellenőrzik), a hőfok 
pedig a 120°-ot, a sterile>;ést 15-20 percen keresz
tül folytatják 

Fordította: Ligeti Vikto1 
( Folvtalfuk) 

A gyökérképző hormon vizsgálata 

Előljaroban készseggel elismerjük, hogy tár
gyunk keretében a »hormon« elnevezés még any
nyira sem szerencsés, mint az orvosi vagy az 
állattani irodalomban; de egyelőre nem jelöl
hetjük találóbban azokat a tényezőket, amelyek 
a növények szerveződését irányítják Megemlítjük 
továbbá, hogy a növényi hormonok kutatasa 
ma már nemcsak a növényélettan elméleti magas
ságait érinti, hanem az alkalmazott élettudomány
nak igen távoli területeire is. hat Nem indokolatlan 
tehát, ha a címben foglalt tárgyról ehelyütt érte
kezünk ; hiszen a gyógyszerésztudomány haladá
sának útjába esik a növényi honnonkutatás és 
ha egyelőre nem is társulhatnak hasznosan, egyre 
több jel mutatja, hogy így együtt haladva új 
utakra találhat a tudomány. Például a csirázast 
gátló növényi hormonokról máris sejtjük, hogy 
talán részük lesz majd a rákos burjánzások jövendő 
gyógyszeres kezelésében - ha az eddigi próbál 
kozások nem is vezettek eredményre Továbbá, 
a sebhormon-kérdés tisztázását elsősor ban a növény
élettani kutatásoknak köszönhetjük. A fílatov
féle >>biogén stimulátorok<< úgylátszik, ugyancsak 
tartalmaznak növényélettani vónatkozásokat Sok 
példát sorolhatnánk még annak jelzésére, hogy 
a növényi hormonkutatás eredményei itt-ott máris 
érintik a gyógyszerésztudomány érdeklődési körét 

hla: Frenyú Vilmos dr. egyeL adjnnktus 

Alábbi vizsgálataink ~ függetlenül a Went
féle alapkisérietektől - a gyökérképző hormon 
felismerését eredményezték a magunk részéről 
Nem vitatjuk most azt a kérdést, vajjon a gyökér
képző hormon azonos-e az auxinnal, vagy pedig 
az auxin csupán hatasossá teszi az igazi gyökér
képző hormont. 

A növények visszaszerző képességével kapcso·
latos régebbi kisér leteinkben észrevettük, hogy 
kalarábé-gumókba vájt üregek fiatal növények 
esetében ismét kitöltődnek; idősebb növények 
üregeiben ez a folyamat csak kismértékd, ellenben 

1 rajz. 
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az üregek elparásodott falára! gyökerek törnek elő .. 
Ezek a gyökerek nemcsak az üreg felső, hanem alsó 
felületén is megjelennek (l rajz) s ezzel a polaritás 
ismert szabályszerűsége ellen tanuskodnak Szövet
tani vizsgálattal azonban megállapítottuk, hogy 
ez az ellentmondás csak látszólagos. Tárgyunkhoz 

2 raJZ 

nem tartozó részleteket mellőzünk s e vizsgálatok
ról másutt számolunk be .. Azt azonban meg kell 
jegyeznünk, hogy ezek a gyökerek, különösen az 
alulról feltörők, csak akkor jelentkeznek, ha 
a gumót cellofánnal körülburkoljuk (2 rajz) s ezzel 
párás teret biztosítunk Vöchting, aki sokat foglal
kozott a kalarábé restituciós jelenségeivel, külön 
hangsúlyozza, hogy horizontális sebhelyről, alulról 
felfelé növő gyökeret. sohasem látott ka!arábén.. 
Nyilván azért nem látott, mert nem létesített 
páratelt környezetet a sebek körül. 

Megemlítendő még, hogy kísérleteinkre csupán 
a kékszínű kalarábéfajták voltak alkalmasak, 
a fehérszínúek kevésbbé. A rothadás veszélye 
egyébként igen nagy (40~60%), amelyet úgy csök
kenthettünk (kb. 10%-osra), hogy a sebfelületeket 
állati szén porával hintettük be. 

Vizsgálataink során hamar felhint, hogy e 
gyökerek képződése szarosan kapcsolatos a levél
zetteL Ha eltávolítottuk a leveleket és utána 
nyomban megoperáltuk a gumót, akkor u~;yan 
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" 3 rajz '.evelek nélküli gumó, nem jejle~zt gyökeret 

jelentkezett késedelmesen néhány gyökér (főként 
az üreg felső falán), de nem nőttek tovább, hacsak 
közben új levelek nem bontakoztak ki a rügyekből. 
A levelek eltávolítása után csak hetek múlva 
operált gumók belsejében sohasem képzödtek gyö
kerek Az.c ilyen gumókból tehát már eltűnt a 

.J rajz Gumó, csak jiatallevelekkel, nem fejleszt gyökeret. 

hormon maradéka is (3.. rajz). A rügyek kihajtásá· 
val kapcsolatosan a gyökerek újból megjelentek, 
jelezve összefüggésüket a levélzetteL 

Vajjon a levelek kora számít-e a jelenség 
előidézésében ; azaz a fiatal, vagy pedig az idős 
levelek termelik-e azt a hatóanyaga!, amelyektől 
a gyökér képződés függ 1 . 

Ha a gumón csak fiatal leveleket hagytunk, 
akkor nem fejlődött gyökér az üregben (4. rajz), 
viszont, ha csakis öreg leveleket hagytunk_a gumón, 
akkor éppen olyan mértékben indult meg a gyökér·· 
képződés (5. rajz), mint az ellenőrző példányokon, 
amelyeken egyaránt voltak fiatal és idős levelek. 

Tehát a gumó belsejében keletkezett járulékos 
gyökerek megjelenését csakis a teljesen fejlett 
levelek okozzák. Vajjon ezek hatása érvényesül-e 
a rendes gyökérzet alakításában is! E kérdés 
vizsgálatár a a következő kísérletet végeztük, 
Nedves környezetben tartott cserepekben úgy 
neveltünk kalarábét, hogy fejlődő gyökérzetük 
egy része a cserép alján lévő nyíláson kinőtt és 
szétterjedt. Később eltávolítottuk a leveleket, 

5. rajz., Gumó, csak öreg levelekkel, gyökeret ftjle~~. 
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6 rajz 

egyik csoportról teljesen, másik csoportban 4 fiatal 
levelet meghagyva, harmadikon 4 idős levelet 
hagyva s végül 4 fiatal s 4 idős levelet hagyva 
a gumókan (6. r ajz felső sora) .. Néhány hét múlva 
a cserépből· kiálló gyökérzetet is lemetszettük és 
párás térben tartva figyeltük a gyökércsonkok 
újrafejlődését Az eredmény egybevágott az előző 
vizsgálatévaL Amely gumók levélzete hiányzott, 
vagy fiatal volt, azok gyökércsonkja nem fejlődött 
tovább .. Amelyeken ellenben idős levelek voltak, 
azok gyökércsonkja új gyökérágakat fejlesztett 
(6. rajz alsó sora) .. 

Látjuk tehát, hogy a Jevélzetnek, mégpedig 
a ka!arábé esetében csakis az idős leveleknek, 
döntő jelentőségük van a gyökerek alakításában. 
Ez a szerepük nem az asszimiláció táplálékformáló 
hatásával okolható, hiszen a levéltelen gumóban 
éppen elegeridő a táplálék s mégsem fejleszt 
gyökereket a mondott feltételek között.. Másfelől 
pedig a levélből készített kivonatokkal megindít
hatjuk a gyökeresedés! levéltelen gumón is .. Nem 
kétséges, hogy a Went-féle >nhizokalin<< (auxin !), 
azaz bizonyos növényi hormon hatása mutatkozik 
e j elenségekben 

Vajjon egy-egy levél mekkora szövetterületre 
<érvényesíti gyökérképző hatását? Kiterjed-e eset
leg ez a hatás a gumó minden részére? 

E kérdésekre az alábbi kísérletek alapján 
felelhettünk. A már ismert módon üreget létesí .. 
tettünk a gumó oldalán Az üreg fölött meghagy-

6 

tunk J levelet, a többit eltávolítottuk Más esetben 
a levelet nem az üreg fölött, hanem a gumó ellen
kező oldalán hagytuk meg Néhány hét elteltével 
az első sorozat gumóiból gyökerek fejlőd tek, a má
sodik sorozatban ellenben nem létesült gyökér 
(7. rajz). 

A levél gyökérképző hatása tehát csupán 
-----·-------~-

t 
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a levél körül, főként a levélalatti részre terjed,. 
Ez a hatás csak az edénynyalábokon terjed tova 
és nem. terjed szét a parenhímában. A terjedés 
lefelé irányul ; ha ugyanis az üreg alatt hagytuk 

8 .. ra;z .. 

meg a levelet, nem képzödtek gyökerek. Azokhoz 
a gyökerekhez, amelyek az üreg alsó felszínéről 
törtek elő, az edénynyalábok anasztomózisain 
keresztül j ut a gyökérképző hatás. 

Vizsgálódásaink lassanként egészen a levélre 
terelték érdeklődésünket. De vajjon nem szüksé
ges-e valami a gumóból is ahhoz, hogy a levél 
gyökérképző hatása érvényesüljön 1 Kapcsoljuk 
hát ki fokozatosan az egész gumó! a hatások 
köréből ; távolítsunk el egyre többet és többet 
a gumó szövetébőL Vajjon megszűnik-e a gyökér·· 
képződés? 

E kísérletünk eredményét 8 .. r ajzunk szemlél
teti.. Látjuk, hogy egészen kicsiny gumódarab is 
meggyökeresedik még, sőt a gumótól teljesen füg
getlenített levél alapjáról és nyeléről is gyökerek 
eredbetnek Ezekben az esetekben új gumó nem 
szerveződik - ezt a tényezőt másutt kell keres
nünk -, de a gyökérképzés tényetője teljes 
mértékben a levélben rejlik.. Ez a tényező kétség
telenül hormonjellegű; nyelükkel vízbe állított 
levelekből kidiffundál és gyökeresítő hatása így is 
érvényesüL 

Vajjon azonos-e az auxinnal1 Auxinhatású 
anyagokkal bőségesen sikerül gyökereket előidéz
nünk kalarábén ; a kalarábé leveleiből készült 
kivonat azonban hőálló s ezzel különbözik az 
auxintóL Ogylátszik, mégis csak fel kell tételez
nünk külön gyökérképző hormon - rhizokalin -
létezését 

6sszefoglalás · A kalarábégumóban létesített 
üregekben gyökerek képződnek, ba pár a telt teret 
biztosítunk A gyökerek képződése idős levelek 
jelenlététől függ. A gyökérképző hormon a szállító-
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szövetben terjed ; a levelekből kivonható, termo
stabilis, tehát nem lehet auxin. 

IRODALOM: Bouillene-Went · Substances formatrices 
de racines. 1933. - Czaja : Polaritat und Wuchstoff .. Ber 
d. d Bot. Ges.. 1935 .. - Czaja .: Wurzelwachstum .. . . etz. 
Ber. d. d. Gos. Bes .. 1935. - Filatav .: A szövet-terápia 
alapkérdései. Gyógyítás biogén stimulátorokkal. (Magyar·· 
nyelvű közlernény a ))Természet és Technika« 1949. nov 
számában.) - Frenyó;· Kísérletek a növények regeneratió-· 
járóL (Egyet. pályamunka . .) !933. - Frenyó: Kísérletileg 
előidézett rendellenes gyökerek vizsgálata kalarábén. (Egyet 
pályarnunka.) 1934 .. - Laibach : über die Auslösung von 
!\alius- und Wurzelbildung .... etz. Ber. d .. d. Bot. Ges. 
1935 .. - Vöchting: Untersuchungen zur experimentellen 
Ana t und Pathologie des Pflanzenkörpers. 1übingen, 1908.
Went .: On a substance, causing rootforrnation. Koninkl. 
Akad. Amsterdam. Proceed. VoL 32. !929 - Went ··A test 
method for rhizokaline. Amsterdam, 1934 .. 
A p B <!>p e u' b o. I13Y4EHI1E KOPHE06PA3YIO

i11Ef0 fOPMOHA. 
B 06pa3083HHbiX B KaJIYÖHC 6piOKBe TIOJIOClffX B03HH

KatOT KOpHH, eCJIH o6ecneqHTb HM HaCbUUeHHOe napaMM npoc~ 
rpaHcrao .. Bo3HHKHOBeHne KapHeH 3aBHCHT or npHCYTCTBHH 
CTapbiX nlfCTbCB. l{opHC06pa3YfOIIHiií ropMOH pacnpOCT·
paH5leTCR 'B TpaHCllOpTiiPYfOJ.U:CÜ TKaHH ; CfO MQ)I(HO Bbi· 
tJ;eJUlTb H3 JIHCTbCB, OH TeiiJIOYCTOif.qHB, CJIC,D;OBareJibHO He 
MO)KCf ÖbTb 3YKCHHOM 

V .. Frenyó: L'examen des phythormones radiciplas
tiques. 

Les racines se développent dan_s les cavités creusées 
dans les renflements comestibles de la tige du chau-rave a 
condition de leur assurer un espace saturé de vapeur. La 
naissance de ces racines est subordonnée a la présence de 
feuille.s :lgées. La phythormone radiciplastique est charriée 
par Ie tissu de transmission, elle est extractihle a partir des 
feuilles. Etant thermostabile, elle ne peut pas etre identique 
a rauxine 

A ferri-ion érzékeny reakciója 
Irta: Dávid Lajos dr. e" ny. r,. tanár 

A IV, magyar gyógyszerkönyvben az amid
azapiren azonassági reakciói közölt szerepel a 
következő: »Vizes oldala (l: 100) fen ichlorid
oldaltól lazúrkék színt ölt<< 

Egy munkával kapcsolatosan, amelyről később 
fogok beszámolni, az említett reakció érzékeny volta 
tűnt fel, miért is kísérleteket vége2tem arra nézve, 
hogyan lehetne a ferri-ion minőleges kimutatására 
felhasználni. Evégből különböző hígítású amid
azophen-oldatokat készitettem, hogy megállapít
sam a reakció keresztülvitelére legkedvezőbb hígí
tás! Tudva azt, hogy az amidazophen említett 
reakcióját enyhén savi közegben célszerű végezni, 
azért az amidazophen-oldatokat csekély, vas
mentes HCI-val savanyítva alkalmaztam Ezután 
ferri-ionra pontosan beállított %-os oldatot készí
tettem, amelyből a higításakat végeztem, illetve 
O l %-os oldatot készítettem 

Vegytiszta kristályos vaskloridból 3%-os olda
tot készítettem, amelyet, hogy ferri-ion tartalma 
ne változzék, HCI-val megsavanyítottam Meg
határoztam ezen oldat ferri-ion tartalmát jodomet
rikusan és ebből az oldatból O l %-os oldatot ké~zí
tettem. Ezen oldathoz 100 ml-ként O 6 ml 5. n 
H Cl-at adtam. Ez volt a törzsoldat, amelyből hígí, 
tásokat végeztem 

... ; 

Az amidazophen-reagens következő : O· l ~ 
amidazophent és l csepp 5 .. n . HCI-at annyr 
vízben oldottam, hogy pontosan 100 ml legyen. 

A reakcióhoz l ml ferri-iont tartalmazó 
oldatot és ugyanannyi térfogat reagens! aJkai·· 
maztam. Az 0·1 %·-os oldat jól észlelhető reakciót 
adott Ezután hígításokat végeztem .. Az O· l %-os 
törzsoldatból, 100 ml oldathoz, következő térfogat 
menyiségeket mértem : l O m11 5 ml, l ml. Ezen 
higítások mindenike még jól észlelhető reakció! 
adott Végül az O l %··OS ferri-ion törzsoldatból 
ú jabb hígításokat végeztem : O 9 ml, O 6 ml, O 3 ml, 
0· 2 ml és O l ml. Minden hígítás jól észlelhetően 
adta a reakció!. Végül is az O l ml-es hígítású 
oldatból egy reakcióhoz O 9 ml, O 7 ml, 0· 5 ml, 
végül is O l ml-nyit vettem. Kis mennyiség eseté
ben a próbát csekély vízzel 0· 5 ml-nyire kiegészítve 
végeztem a reakció!. Napfényes időben O l ml·nyi 

Az Urtica dioica-ról 
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próbával is észlelhető volt a reakció. Sőt O 08 ini 
próba is észlelhető reakciót adott Megjegyzem, 
hogy borult időben O 16ml-nyi próba jelenlétében 
volt észlelhető a reakció. Minthogy a törzsoldatból 
egyezreiékes oldatot készítettem, amelynek tehát 
l ml-ben 10 gamma, illetve O· l ml-ben 1 gamma 
ferri-ion van, a reakcióval tehát l gammányi, 
rlletve O 8 gammányi ferri-ion még kimutatható .. 

A nyert észleletek arr a indítottak, hogy az 
érzékeny reakciót necsak minőleges, hanem meny
nyileges célr a is kidolgozzam Ennélfogva ellen
őrző vizsgálatokat állítottam be, amellyel egyfelől 
a reakció érzékenységét, az esetleges hibaforrások 
kiküszöbölésével, ismételten megállapítom, más
felől mennyileges meghatározásra is megkísérlem 
kidolgozni. Az idevonatkozó vizsgálatokat foly
tatom 

(Zelinszkij akadémikusnak •A Szovjetúnió gy6gynövényei« c. műve nyomán) 

Nagy cealán -- Urtica dioica L. 

A növény karaktetisztikuma. 

A csalánfélék (Urticaéeae) családjába tartozó, 
30---120 cm magas, közismert, lágyszárú, évelő, két
laki növény. A földben gyökértörzse van, mely ben·· 
geres és elágazó, barnásfekete színű, kúszó. Szára 
egyenes, felálló, négyélű, nem ágazik eL Levelei 
keresztben átellenesek, nyelesek. A levél alapján 
pálhák vannak, melyek szabadok, lándzsásak vagy 
szálasak, hegyesek, aprók A levélnyél 1-2 cm 
hosszú, csaknem hengeres. A lemez hosszúkás, 
tojásdad vagy széles lándzsaszerű, csúcsán hosszan 
hegyesedő, alapján szíves vagy kerekedő, szélén 
durván fűrészes, színe szürkészöld. 

A szár és a levelek is serteszőrökkel és fulánk
szőrökkel, ú. n. csalánszőrökkel fedettek. E szőrök 
hosszúak, kihegyezettek, kimelkedő szövetrészbe 
vannak beágyazva (emergencia) és a végükön kis, 
kerek, egyoldalt a hajló gömb ös fej van.. A fej alatt 
könnyen letörik és a benne lévő toxalbumin az 
ember vagy az állat bőrébe jut, mintha injekciót 
kapott volna .. Ott csípős, égető fájdalmat okoz és 
helyi vér bőséget, bőrvörösödést idéz elő, ez viszket, 
sőt erős fájdalmat is okozhat.. (Egyes trópusi nö
vények hasonló szerkezetű szőrétől súlyos mérge·· 
zés, sőt halál is beállhat.) . 

A csalán virágai jelentéktelenek, egyszeníek, 
virágzattá egyesülve jelennek meg a felső lomb
levelek tövében és a szár végén. A csalán kétlaki 
noveny Porzós virágai füzér es virágzalot alkotnak 
és felállók, az oldalágak rövidek. Egy virágnak 4, 
világoszöld színű lepellevele és 4 behajló porzója 
v~n A meddő termő helyén a tergely serlegszerúen 
kremelkedik. A termős virágzat bosszabb oldalágú. 
Az egyes virágok 4 zöldes lepellevele közül a 2 külső 
kisebb, a 2 belső nagyobb ; a magház felső állású, 

együregú, a bibe csaknem ülő, ecsetszerű, aránylag 
nagy .. Májustól szeptemberig virágzik A termése 
makkocska, benne egy magot találunk 

Elterjedése. 
Oroszország vetésterületein, árnyékos erdeiben 

tenyésző dudva .. Másik csalánfaj az Urtica urens L 
rs elterjedt a Szovjetúnióban. Ez abban külön
bözik az Urtica dioicától, hogy lényegesen kisebb 
méretű (a magyar neve aprócsalán), egyéves, 10-80 
cm magas, nincs gyökértörzse, levelei tojásdadok, 
kerekedők és kisebbek; a hím és 'női virágok 
virágzali ágakban vegyesen fordulnak elő.. Egyes 
országokban ugyanarra a célr a használják fel, mint 
az előbbit 

Nálunk házak mellett, kutak szélén, kertek· 
ben, árkok mentén, parlagas helyeken, ligetekben, 
nedves, lápos réteken, akácos erdőkben olykor tö
megesen talaljuk Az ország minden részében meg
terem 

6sszetétele es használata. 

A csalán felhasználása sokoldalú. Leveleit 
(Folium urticae) az orosz népi gyógyászatban kü
lönböző betegségek ellen, így főképpen vérzés csil
lapítására, vizelethajtónak, láz ellen basználták 
Az utóbbi években a csalánból folyékony készít
ményt - extr actumot ·- állítottak elő és azt 
profilaktikumnak használják méhvérzés és bélvér·· 
zéses esetekben. 

Nálunk a népgyógyászatban rheuma, kösz
vény, bélpangások esetében igen régóta használják, 
sőt fagyás ellen is. Főzetét belsőleg is szedik vér- és 
vesetisztító teákban, sőt a bronchusok nyálkás 
hurutjai esetében is. Más országok népgyógyásza
tában is szerepel vízkórság esetében, sőt hajhullás 
ellen is használják Magját is alkalmazták gyógyá-
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szati célra. A nedvét tejben isszák, oldalfájások el
len, gyökerét, magját vérhas és bélférgek ellen aján
lották Svájcban (egy időben nálunk is) teapótszer·· 
ként került forgalomba 

A csalánból ártalmatlan növényi festékanyagat 
-· klorofil- kivonják és ezt az élelmiszeriparban 
( sütemények, cukorkák festése) a gyógyszer- és 
illatszeriparban is kiterjedten felhasználják .. Fapác, 
illetőleg festék készítéséhez is alkalmazzák. 

A csalán fiatal rügyeit leveses táplálékként 
állatok - különösen tejelő tehenek, lovak, barom
fiak - feltáplálására használják a Szovjetúnióban, 
így azok gyorsan megbíznak. Fiatal hajtása vasban 
gazdag.. Tavasszal zöldfőzelékül is szolgál, több 
zöldnövénnyel együtt 

A csalán tápértéke nem marad mögötte a leg
jobb hüvelyeseknek. Tartalmaz A, C, K-vitamint, 
így polivitaminas növény .. Ezenkívül cseranyagot, 
gallussavat, hangyasavat, lecitint, enzimát, karo
tin!, káliumot, kalciumot, sziliciumot és még !(öze
lebbről nem tanulmányozott glikozidát 

A csalán háncsrostjai 25-30 mm hosszúak 
és kb. 50 mikron vastagok, elég tartósak, durva, 
zsákszerű fonalat adnak. A multban is, jelenleg is 
készítenek belőle - miként a lenfonalból -· köte
let, halászhálót, zsákot, durva szövetet és egyéb 
házi anyago!, illetőleg felszerelést A csalán a papír
gyártáshoz is megfelelő jó nyersanyagat szogláltat 
Németországban már a XV, XVIL században meg
kísérelték a csalanrost-ipar fellendítését, de egyszer 
sem járt sikerrel, csupán fehér csalánkendők jöt
tek nagyobb mennyiségben forgalomba. 

Fém- és üvegedények tisztítására is felhasz
nálják a csalánfüvet. 

Friss állapotban a jószág kerüli, szárítva jó és 
tápdús takarmány, mely az étvágya t elősegíti 

A begyűjtés módJa es ideje 

A csalánlevél begyüjtési ideje a Szavjetunióban 
júniustól őszig tart A virágzó növény begyüjtése 
egyujjas vagy teljes kesztyűben történik, így el
kerülhelók az égető sebzések Csupasz kézzel történő 
gyüjtéskor elkerülhetetlen, hogy a szabad bőr
felület a csalán levelével ne érintkezzék és így égető, 
csípős fájdalmat ne okozzon a sebbe jutott toxikus 
anyag. 

A begyüjtött leveleket, illetőleg herbál pad
Jáson, szabad levegőn, vagy jól szellőztethető helyi
ségben szárítjak .. Ügyelni kell arra is, nehogy a leve
lek túlszárazak és ezáltal könnyen töredezök és 
porosadók legyenek 

Nálunk nemcsak a csalán levele, - Folium 
ur ticae-hanem az egész földfeletti része- Herba 
urticae - is kerül kereskedelmi forgalomba. Álta
lában sar lóval vagy kaszával vágják és szárítják 

(herba) vagy vágás után a leveleket mindjárt 
lefosztják és a növény csúcsát a rajta levő néhány 
fiatallevéllel e gy ült sz in ten hozzákeverve szárítják 
(folium) 5-6 cm vastag rétegben. Ha a szárítás! 
ennél vastagabb rétegben végzik, akkor naponta 
feltétlenül átforgatják A szárított növényi részek 
- a drog ·- már sötétzöldszínű, jellemző gyenge 
szaga van, íze kesernyés, sós .. A világoszöldszínű 
áru nem jó, mert ebben a levélzöld (klorofil!) már 
elbomlott, egyötödére szokott b eszáradni A szár í
tás! akkor kell befejezni, amikor az áru kéz vagy 
ujjak között marzsolható 

Minőségi követelmények 

A jóminőségű áru fő kellékei a Szovjetúnióban: 
az átadásra, feladásra ker ülő csalán-drog jólszárított, 
sötétzöldszínű, vékony, törékeny levelekből álló, 
idegen anyagtól mentes. 

Az O C.. T. 5528/ll sz,ámú előírásnak meg
felelöen a levelek nedvességtartalma a 14%-ot ne 
haladja túl (összenyomáskor viszont szél kell mor
zsolódnia) .. A levelek közölt barna- vagy fekete-
színűből 5% engedhető meg. A csalánnövény más 
részeiből (ágak, virágzat) a drog legfeljebb 5%-ot 
tartalmazhaL A felvágott kereskedelmi áruban, a 
3 mm átmérőjú szitán !O%'nál több átszitálható 
rész ne legyen.. Idegen anyagból a szerves eredetű 
a 2%-ot, az ásványi eredetű (föld, homok, kövecs
kék) az l %-ot ne haladja túl. 

Kiegészítésül megemlítem, hogy az apró csa·· 
lan - Urtica urens L -- levelét és herbáját is 
használják (régebben a magját is) és forgalomba is 
kerül hasonló célokra azonos körűlmények közölt 

Valamit a drog történetére vonatkozólag is 
megemlítek. Már Hippokrates »knida<< néven említi, 
Galenus és Scrobinius Largus is ismerteti a csalán 
leírását és használalá t. A kínaiak az Urtica dioica-t 
»Sin-ma<< néven ismerik hánytatónak és használják 
a levelekből készült pépet külsőleg herpes és rovar
csípések ellen. Az arab és perzsa szerzők >>andschura<< 
néven, Quarísz >>banat el-nar« néven tesznek róla 
említést A magyar füveskönyvekben rs régóta 
szerepel 

Exportunkban a csalánlevél a nagy tételekben 
exportált drogok csoportjába tartozik 

A fentiek figyelmes elolvasása után azt az ered
ményt szűrhetjük le, hogy e téren is példát mutat a 
Szovjetúnió Nálunk általában értéktelen, sőt káros 
gaznak tartott csalán számos értékes felhasználási 
módját ismerteti és így rámutat arra, hogy ezeket a 
kihasználatlan növényi anyagokat is értékes nyers
anyagokként dolgozhatjuk fel, ha a fenti szem
pontokat szem előtt tartjuk 

H alma i I ános dr. 

A GYÓGYSZERESZ ---

Korszerü ismereteink a vitaminokról, 
hormonokról és fermentekról 
(Közlemény a Pázmány Péter Tudomdnyegyetem Közegészségtani 
Intézetéből. Igazgató.: Prof.. Dabis László dr . .) 

Írta: Vitéz István dr., egyet. m. tanár. 

(IV) 

V A FERMENTEKRŐL ÁLTALÁBAN 

A termentek vagy enzymek egyik jellemző 
tulajdonsága, hogy bizonyos chemiai reactiók 
lefolyását catalysálják, azokat vagy siettetik 
(positív catalysis), vagy lassítják (negativ catalysis) 
Közben ők maguk a reactiókban vagy nem vesznek 

,. részt, vagy csak olyan értelemben, hogy átmeneti
leg hozzákapcsolódnak a reagáló anyaghoz, a 
reactió befejeztével azonban változatlanul és teljes 
mennyiségükben megmaradnak. Az enzymek az 
organicus catalysatorok csoportjába tartoznak, 
szemben az anorganicus catalysatorokkal. S mivel 
ezek élő sejt termékei és nagyrészük élő sejtben 
fejti ki hatását, biocatalysatoroknak nevezik őket. 

A sejtek a bennük képződött fermentek egy 
részét kiüríthetik, ezek az extracellularis vagy 
ectofermentek, más fermentek meg a sejten belül 
működnek s ezért ezeket intracellularis vagy 
endotermenteknek nevezik Ez a megkülönböztetés 
egyúttal a müködésterületet is megjelöli .. Az intra
cellularis fermentek feloszthatók lyo-, endo- és 
desmoenzymekre. A lyoenzymek könnyen kiold·· 
haták a ,sej tekből, az endotermentek csak a sejtfal 
szélzúzása után vonhaták ki ; a desmoenzymek 

' viszont annyira szaros kötésben vannak a proto-
plasmával, hogy csak chemiai vagy fermentativ 
hatásra hasadnak le és csak azután válnak ki
vonhatókká .. 

' 
A fennentek tanulmányozásakor kiderült 

hogy közülük sok kristályosan is előállítható 
s ezek mind fehérjetulajdonságúaknak bizonyultak 
Mivel azonban a jellegzetes hatócsoportok nem 
voltak kimutathatók, ezeket kezdetben egységes 
fehérjemolekuláknak tartották Csak az újabbkori 
kutatások tisztázták azután a dualisticus elmélet 
kialakulásával, hogy a ferment két részből áll. 
Egyik rész a rendkívül reactioképes hatócsoport, 
a co-ferment vagy prostbeticus csoport (agon), 
a másik pedig egy nagymolekulájú coliaid rész, 
az apojerment (pheron). A coferment egyszerűbb 
chemiai vegyület, dialysálható és thermostabilis, 
az apoferment viszont fehérjeszerű vegyület, nem 
dialysaiható és hőhatásra coaguláL A fermentek 
inactivitása és elpusztítása hőhatásra az apoferment 
coagulálásával magyarázható, mivel külön-külön, 
sem a coferment, sem az apoferment nem hatás.os. 
A hatóképes ferment ilyen módon a coferment 
és apoferment kapcsolata révén létrejött teljes 
ferment, az ú.. n. holoferment.. A co-fermentet 
gyakran valamely vitamin alkotja (pl. a sárga 
oxydaliás ferment co--fermentje a lactoflavin, a 
codehydrase I és II-ben pedig nicotinsavamid van) 

Ugyanígy feltehető, hogy a hormonok is co-ferment
szerüen valamely fehérjéhez kötve hatnak. Mindez 
pedig azt bizonyítja, hogy a három biologiai 
hatóanyag közölt (ferment, vitamin, hormon) 
igen szaros működési összefüggés van. 

A ferment két főalkatrésze közölti kötés 
lehet szaros (fő- vagy mellékvegyértékkel) és 
lehet laza, dissociabilis (sókötés). Ilyen laza kap
csolat van pl. a sárga fermentben, amelynek a 
co-fermentje a lactoflavin-phosphorsav és apo: 
fermentje fehérje. A kapcsolódás a phosphorsav
alkatrész és a fehérje házisos csoportja köz! jön 
létre .. Savi közegben a kötés könnyen megbomlik 
és a két fermentalkatrész már dialysissei is elkülö
níthető. A legtöbb fermentben azonban sokkal 
szarosabb a kapcsolat és ezért nem sikerül belőle 
a co-fermentet tisztán elkülöníteni 

A fennentek hatásmódjára jellemző azok 
nagyfokú specifitása. E specifitás kétirányú, 
egyik a substratumspecifitás, a másik a hatás
specijitás. Az előbbi az apoferment chemiai tenné
szetétől függ és an a irányul, hogy a fennen! 
milyen anyagat képes bontani (fehérjét, zsírt, 
szénhydratot stb.). E specifitás azonban nem 
mindig egyirányú, mert pl. a pepsin a legtöbb 
fehérjét bontja, az arginase viszont az argininen 
kívül semmi más vegyületet nem tud bontani .. 
Az egyetlen substratumra irányuló hatást absolut 
specifitásnak, a több substratumra irányulót 
relatív specifitásnak jelölik 

, A hatásspecifitás a co-fermenthez kötött, 
mivel ennek chemiai szerkezete szabja meg, hogy 
milyen módon történik a bontás : hydrolysissel, 
dehydrálással, oxydálással vagy másképpen .. Vala
mely apoferment különböző co-fermenttel kapcso
lódva, a legváltozatosabb módon képes ugyanazt 
az anyagat elbontani. E combinatiók alapján 
a szervezetnek tulajdonképpen nincs is nagyon 
sokféle co- és apofermentre szüksége Az enzym 
specifitása sokszor oly éles is lehet, hogy eljut 
egészen az optikai isomeria határáig. Igy pl. 
ismeretes olyan enzym, amely csak a jobbraforgató 
(dextrogyr = -) d (-) borkösavat bontja, a 
balraforgató (laevogyr = +) l ( +) borkősava t 
nem Némely anyag (nehéz fém, kéntartalmú 
aminosav stb.) a ferment hatását fokozza, mások 
meg csökkentik, vagy meg is szűntetik. Az előbbi 
vegyületek, illetőleg elemek az activatorok, az 
utóbbiak az inhibitorok (antifermentek, ferment
mérgek, pl. cyanhydrogen) 

Egyik-másik ferment elég tisztán előállítható 
már egyszerú kioldással, vízzel vagy glycerinnel 
Mások acetonnal csaphaták ki oldat<likból és be
szárit·va poralakban évekig eltarthaták activ álla-
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potban.. Mivel azonban egy·-egy sejtben is több 
enzym van, ezek elkülönítése nehéz. Az adsorptiós 
módszerrel a fermenttartalmú oldatban csapadékot 
létesítenek (caolín, alumíniumhydroxyd stb.) és 
az adsorbealt termentet a csapadékról megfelelő 
oldószerrel leválasztják Ezzel az eljárással nagy
mértékben tisztított termentet lehet előállítani 

A ferment optimális múködéséhez megfelelő 
hőmérséklet és lrydrogenion-wncentratio szükséges. 
Lebülésre a fennentműködés lassúbbodik, melegí
tésre ·- bizonyos határig - gyorsul. 60 C0 körül 
azonban a Jegtöbb ferment irreversibilisen inacti
válódik, mivel a fehérjealkatrész coagulál (a fehér
jék coagulatiós hőfoka 56-60 C') .. Az áJiali termen
tek működésére optimális hőmérséklet: 37 C0 

.. ·

A hydrogenion-concentratio tekintetében minden 
fermentnek megvan a maga pH-optimuma, amelyer; 
a hatás a legerősebb. A pH-változás - mindkét 
irányban - a működést lassítja, erős lúg vagy 
sav a termentet elpusztítja .. 

A fermentek is, miként a vitaminok közül 
több, a sejtben sokszor csak előanyagaik alak
jában, profermentként (zymogenek) vannak meg, 
amelyek activátorok (kinasék) befolyására alakul
nak át hatásos termentekké (a trypsin pl. csak az 
enterokinase jelenlétében, mint trypsin-kinase képes 
a fehérjét bontani) 

A termentek- mivel fehérjék - parenter alisan 
juttatva a szervezetbe, eJienanyagtermelést indí
tanak meg .. Az ilyen módon képződött eJienanyag 
az antiferment Erre jeJiemző, hogy a homolog 
ferment actlvitását a szervezeten belül és kívül 
megszünteti 

VI. A FONTOSABB FERMENTEK 
ISMERTETÉSE 

A korszerú nomenclatura szerint a fennenteket 
arról az anyagról nevezik el, amelyekre bontó
hatásukat kifejtik olyképpen, hogy a subsírátum 
nevéhez >>ase<< képző! fűznek (amyl-ase, protein-ase, 
oxyd-ase stb.) .. A névben sokszor a hatás is kifeje
zésre jut (pL dehydrase = hydrogeniont von el, 
decarboxylase = széndioxydot hasít, desaminase = 
ammoniát hasít a substratumból). Használatos 
azonban egyik,másik ferment jelzésére a régi név 
is (pl. pepsin, trypsin stb.). · 

A fennenteket általában hatástani alapon 
szakták csoportosítani Ez alapon két nagy cso
portra különíthetők el : a hydrolasék és desmolasék, 
vagy újabban oxydaliás termentek csoportjára. 

A hydrolasék a nagymolekulájú vegyületeket 
kisebb molekulacsoportokra >>építőkövekre<< bontják 
(fehérjéket aminosavakra, polysaccharidákat mono
saccharidákra, zsírokat zsírsavakra és glycerinre) 
viz felvételével (hydrolysis). A hydrolasék az építő
kövekből a sejt specificus molekulájának felépítését 
is catalysálják. A hydrolasék jelentősége a szerve
zetre vonatkozóan az, hogy a szervezetbe kerülő 
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anyagokat oldhatóbbakká, felszívhatékká és a 
további átalakulásra alkalmassá teszik E folya
matok energiafelszabadulással alig járnak, mert 
e termentek a vegyületeket csak a másodiagos 
C, O, N kötéseknél bontják kisebb molekulákká 

A desmolasék azután a hydrolasék kisebb 
molekulájú bontási termékeit támadják meg és 
a szénvázat is az elsődleges C-C kötéseknél ·
több közbeeső fokon végül is - vízzé és szén
dioxyddá bontják széjjeL Igy a desmalysis energiát 
szolgáltató sejtműködés (l g fehérje vagy szén
hydrát 4, l cal., l g zsír 9 3 cal.), vagyis oxybion-. 
ticus és anoxybionticus anyagcserefolyamat, más
szóval légzés és erjedés .. 

Mivel a termentek igen nagy fokban specifi" 
cusak, könnyen oszthatók sok kisebb alcsoportra 

Hydrolasék 

Esterasék azok a fermentek, amelyek este
reket bontanak vagy felépítenek Az esterek 
valamely alcoholnak organicus vagy anorganicus 
savval képezett vegyületei Az esterek képződése 
vízleadás közben, hasítása pedig (hydrolysis, szap
panosítás) vízfelvéteiiel történik. Az esterasék 
csoportjába tartozik a Jypase, phosphatase, sul
phatase, tannase és chlorophyllase .. 

A carbohydraséknek az a feladatuk, hogy 
disaccharidákat, polysaccharidákat és glycosidákat 
készítsenek vagy bontsanak építőköveire, mono
saccharidákra Az egyes monosaccharidák össze .. 
kapcsolódása vízleadással jár, míg a hydrolysis 
vízfelvétel útján jön létre .. A carbohydrasék közt 
megkülönböztetnek oligasekat, amelyek a glyco
sidákból cukrot hasítanak, az egyszerű szén
hydrátokat alkotó componenseire bontják; poly
aseket, amelyek a polysaccharidákat (keményítő, 
glycogen) hydrolysálják vagy synthetisálják, végül 
a carbohydrasekhez számítják a mucopofy .. 
saccharasekat is .. 

A proteasék vagy proteolysises termentek képe
zik az áiiati és növényi fai: és sejtspecifikus fehér
jéket, vagy bontják azokat aminosavakra. E ter
mentek támadási pontja a sav-amidkötés (-NH
OC-), ameUyel az egyes aminosavak kapcsolódnak 
Minden egyes kötés hasítása egy molekula vizet 
igényel A proteasekat proteinasékra és peptidasékra 
osztják. Az előbbiek a nagymolekulájú, 100 vagy 
1000 aminosavból áiió fehérjéket bontják pepti
dekre vagy ezeket kapcsolják proteinekké. A pep
tidasék a peptideket aminosavakra hasítják, ame .. 
lyek közt ma 26 ismeretes Megfordítva pedig az 
aminosavakat peptidkötésben egyesítik A pep
tidasék a proteineket nem tudják megtámadni 

Amidase név alatt több termentet foglalnak 
össze, amelyek hydrolysissel bizonyos szén-nitro
genkötésre hatnak E csoportba tartozik az urease, 
arginase, hippuricase, asparaginase, glutaminase 
és histidase 

l Folylati uk.) 
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Vezérfonal a gyakorló gyógyszerészek oktatásához 
(J L közlemény) 

Galenusi és nengalenusi készitmények. (Folytatás.) 

' A készítmény neve l Kémhatása A készítmény neve l Kémhatása 

Alumin. acet. tartar sol 
Aqua borica 3% 
Aqua calcis 

Collyr. adstr !ut. . 
Extr .... chinae fluidum 
Extr liquiritiae .. 
Extr .. secalis com fl. 
Ferr .. sesquichlor .. sol 
Infusum rhei ... 
Kalium acetk sol 

Ljquor ammon. anis 
Liquor ferri albuminati 
Liquor formaldehydi sap 

Liquor kresoli sap 

Mucilago gummi arab 

4 pH 
kissé savanyú 
telített oldat 

12 3 pH 
5 pH 

erősen savanyú 
kissé savanyú 
kissé savanyú 

nagyon savanyú 
nagyon lúgos 

semleges v. 
kissé savanyú 
nagyon lúgos 

frissen 10-11 p H 
vizes oldatban 
nagyon lúgos 
vizes oldatban 

] nagyon lúgos 
kissé savanyú 

Plumb ace!. bas. soL . . . . . . . . .. . . . .1 7_;7 5 pH 
Sol A drenalini hydrochlor (T onogen) ...... J·, kb. 5 pH 
Sol. arsenic. Fowleri kb. 6 pH 
Spiritus saponatus . 

1
• lúgtartalma 

maximálva 
Spiritus saponis kal. 1

1 
lúgtartalma 

, maximálva 
Syrupus ferri jodati l savany~ 
Syrupus hypophosphor. comp. savanyu 
Syrupus kalii sulfoguajacolici ) semleges vagy 

kissé lúgos 
Syrupus Rubi ldaei 
Tinetura amara ... 
Tinetura ratanhiae 
Vinum chinae ... 
Vinum chinino ferr 
Vinum pepsini 
Vinum rhei 

l kissé savanyú 
. ' frissen 9-9 5 pH 

5 pH 
kissé savanyú 
kissé savanyú 
erősen savanyú 
kissé savanyú 

Főzetek és forrázatok (Decocta et infusa) 
A főzetek és fonázatok növényi drogoknak híg 

vizes kivonatai .. 
Kivonó folyadékok.: víz, savanyított víz, bor 
Felosztásuk a felhasznált növényi drog hatóanyag

tartalma szerint. 
lllóolajat, gyantákat, balzsamokat és többé

kevésbbé indifferens anyagokat tartalmazák (pl. 
lnf. valerianae) .. 

Glikozidákat tartalmazák (pl. Decact sapo-
nariae, Inf. digit. stb.).. · 

Alkaloidákat tartalmazák (pl. Inf. ipecacuan
hae). 

Készítésük a három csoportba sorozható drogok 
szöveti szerkezetéből és hatóanyaguk kémiai tulaj
donságától függően történik Főzetet a nehezebben 
kivonható, forrázalot a könnyen kivonható ható
anyagokat és alkotórészeket tartalmazó növényi 
drogokból készítünk 

Teljesértékű főzet vagy forrázat elkészítésénél a 
vízminőségeis szerepet játszik A kút- vagy forrás .. 
víz a talajviszonyoktól függően mindig tartalmaz 
több vagy kevesebb Ca, Mg sót A közönséges 
vízben oldott sók kivonását gátló szerepe különösen 
az erős hatású, de kis mennyiségű hatóanyagokat 
tartalmazó drogok (pL Ipecacuanha, Digitalis) ki
vonásánál jut kifejezésre.. Hogy a kolloidok oldó
dási viszonyait az elektrolit tartalmú víz mennyire 
tudja befolyásolni, az a szappannak ű .. n .. kemény 
vízben történő oldásánál tapasztalható. A Ca és 
Mg sók kivonást gátló hatása abban nyilvánul meg, 
hogy az oldott hydrocarbonatok elbontásából kelet
kezett karbonatok a sejtfalra rakodva azt bevonják 
és így a diffúziót gátolják. A hűvelyesek főzésének 
idejét az említett folyamat nyújtja meg .. 

A drogo! a hatóanyag lehetőleg teljes kivonása 
ér d ekében fel keil aprítani ilL durván por í tan i 

A drogok felaprításanak mértékét a Ph. H IV. a 
következőképpen adja meg: 

A drog neve: 
Aszita vagy 
rosta száma 

Fonalközeinek 
átmérője mm 

Althaea~ radix Il 
Chinae cortex . . . . IV. 
Condur·ango cortex IV. 
Digitalis folium . .. IV. 
Ipacacuanhae radix IV. 

4 
o 75 
o 75 
075 
075 

Uni semen . . . . egészben 
Sa ponariae radix I II. 2 
Seca1e cornutum IV. 0"75 
Senegae radix . IV, Q .. 75 
Sennae folium . . Il 4 
Uvae ursi folium II..* 4 

Helyesen úgy járunk el, hogy a drog.ot feldol
gozás előtt dörzsmozsárban kevés vízzel pisztiiussal 
nyomogatva, átnedvesítjük (az extraktumok és 
tinktúrák perkolációja előtt alkalmazott duzzasz
táshoz hasonlóan) .. 

Még jobban fokozhatjuk a tartalmi_ r_észe~. ki
vonását ha -· bár a Ph. H IV. nem IfJa elo ·-
az így atnedvesített drogh~z a_ kivonó_ folyadék fele 
mennyiségét hidegen hozzaadJuk, Idonkent kever
getjük, 15 percig állni ha~yjuk és csak a n_1ár ilye!' 
módon kivont dragat a kivono folyadek masik fele
vel Jeöntve tesszük ki a hő hatásának Ezzel el
érjük hogy a fehérjék intracellulárisan nem koagu
Jálnak, hanem hidegen kioldódnak és hevítéskor a 
diffuziót nem gátolják . .. 

A továbbiakban a IV Magyar Gyogyszerkonyv 
rendelkezéseit olyképpen alkalmazzuk, hogy a már 
hidegen kivont drogo! a kiv_onó folyadék m~sik 
részletével főzet készítése eseten 30 per ci g, forr aza t 
készítésekor pedig 10 percig gyakran felkeverve 
Iefödött, közömbös anyagból készült edénybentar t-

* Vastag kutikulája van, tehát itt is a IV. porrtás 
a helyesebb .. 
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juk a gázfürdö hőmérsékletén A főzetet melegen, a 
forrázalot kevergetve hidegen szűrjük és a hidegen 
készült ki vonattal, azaz az első részlettel egyesítjük 
A hideg kivonással kombinált eljárás előnye a 
fentieken felül az, hogy a drog hatóanyagának fő
tömegét már hideg úton sikerül csaknem változat
lan állapotban kivonni Az ezt követő meleg ki
vonással pedig a drog magasabb hőmérsékleten 
kivonható anyagai vihetők oldalba. Az így kapott 
oldatokat egyesítve, egy megközelítően teljes értékű 
kivonalot kapunk Az eljárás különösen könnyen 
bomló glikozida vagy alkaloida tartalmú drogok 
kivonására alkalmas 

Ha a főzetek és fonázatok készítésének előbb 
ismertetett összetett módját nem alkalmazzuk, 
javasoljuk a készílés időtartamának 15 perccel tör
ténő megnyűjtását és feltétlenül szükségesnek tart
juk a drognak a dekoktoriumba való elhelyezése 
előtt a fent leírt átnedvesítését Gyakran meg
történik ugyanis, hogy a főzet vagy forrázat elké
szül úgy, hogy a Ph. H IV idevonatkozo elő
írása .elknére többízben nem keverik össze Ilyenkor 
megtortemk, hogy az egyes drogrészek a ctekok
toriumban még néhány perc mulva sincsenek töké
Jetesen átnedvesedve és vagy a folyadék tetején 
úsznak, vagy az edény falahoz tapadnak A kever
getés, bármelyik eljárást alkalmazzuk, nem mellőz
hető. 

A IV. Magyar Gyógyszerkönyv a főzetek é> 
fonázatok készítéséhez a gőzfürdő hőmérsékletét 
tartja a lcgalkalmasabbnak. A készítésre vonatkozó 
rendelkezések szerínt a kellően felaprózott és közön
séges hőmérsékletű vízzel leöntölt drogo! főzet 
készítésekor 30 percig, forrázat készítése'kor pedio 
10 percig tartjuk gőzfürdő hómérsékletén.. E~ 
gyakorlatilag azt jelenü, hogy az előírt 30 perc, 
ilL l O percnyi főzési idő kezdetét nem a víz
fürdőbe való helyezés időpontjától, hanem a víz·
fürdő forrásakor előálló egyenletes gőztér kelet-
kezésétől szamítjuk --

Helytelen a főzet és forr á za t készítésénél a 
magas hőnek minden átmenet nélkül történő alkal
mazása, azaz a drognak a már forró vízbe történő 
helyezése és ugyanazon hőmérsékleten való tovább 
hevítése, mert a. magas hőmérsékleten a sejtek 
pektrn anyaga osszezsugorodik, az intracelluláris 
f_ehérje megalvad, .magába zárja a hatóanyagokat 
es csokkentve a sejtfal ateresztőképességét, a ható
anyagok csak csekély mértékben tudnak oldalba 
menni és a sejtfalon átdiffundálni. 

.. .A Ph .. H. IV azon rendelkezése, mely a gőz
furdobe helyezett elegynek gyakori kevervetését 
írj a elő, a sejtekben feloldódott hatóanyagoknak a 
kivonó folyadékba való átdiffundálását seaíti elő 

Az alkaloidatartalmú drogoknál a hatóanya
gok tökéletesebb kioldását, a kivoEó folyadékban 
oldott,. ~ dr_og. alkaloida .tartalmának megfelelő 
mennyrsegu asvanyr vagy novenyr sav alkalmazása 
teszi lehetövé Ezen eljárás bevezetése egyelőre 
csak a Formulae Normales-ben szerepel ( lnf. ipe
cacuanhae), de a készülő V Magyar Gyógyszer
könyvben bizonyára a többi alkaloida tartalmú 
drognál is majd alkalmazást nyer Addig, mía a 
savas kivonásra általános rendelkezés nincs, ~zt 
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csak az orvos rendeletére alkalmazhatjuk.. Ez vonat-
kozik a Decoct. Chinae-re is 

A Ph .. H .. IV idevonatkozó rendelkezése alap· 
ján a 30 illetve 10 perc eltelte után a főzetet forrón, a 
forrázalot hidegen szűrjük (a lehűlés alatt is több
ször felkeverjük) és a hiányzó részletet a szűrésre 
használt vattalemezen, vászon- vagy flanell-szűrőn, 
farostgyapotorr átbocsájtott ú. n .. mosóvízzel pótol
juk. Végül a drogo! és szűrőruhát enyhe kéz· 
nyomassal kisajtoljuk 

A főzetek és fonázatok szűrésére nem célszerű 
túlságosan sűrű (tömött) szűrőfelületet használni, 
mert az a kolloid szuszpenzió alakjában kivont ható
anyagokat és nagymolekálú vegyületeket vissza
tarthatja.. Helytelen az a feltevés, hogy a kola .. 
turának tökéletesen tisztának és átlátszó folyadék
nak kell lenni. Muszlin szövet, vagy muszlin közé 
helyezett vékony vattaréteg, farostgyapot, töl
csérbe helyezett vízzel átnedvesített vatta a leg .. 
jobb szlírők, de szűrőpapírt ne használjunk. 

Főzetek és fonázatok készítésére a 260 520; 
!934. B. M sz rendeletben előírt dekoktorium van 
előírva Gazdaságosabb és a Gykv. követelményei .. 
nek mindenben megfelelő a Schulek-Rózsa-féle 
univerzális készülék, mely szükség eselén steri!izá
tornak és gőzfürdőnek is használható A készülék 
ábráját alant mutatjuk be 

-------
A készülék tulajdonképpen egy 17 cm magas 

és 12 cm átmérőjű, jólzáró, átfúrt fedővel (a hő
mérő behelyezésére) ellátott alumíniumedény, mely
nek belsejében a fenéktől l 5 cm magasságban, 
Jahakon nyugvó szitafenék van elhelyezve. Erre 
allítjuk az üvegsisakkal lefedhető 200 vagy 250 
ml-es üveglombikot, melybe az előírt mennyiségű 
drogo! és kivonófolyadékot tesszük. Az alumínium· 
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edény azért alkalmas erre a célra, mert közismert jó 
hővezető tulajdonsága miatt igen kevés hő e.ég
séges ahhoz, ho~y a ~el_sejében lévőszi!afené~ a~a 
öntött víz forrasba JOlJOn es a szukseges gazter 
előálljon A 200--250 ml-es lombik, mint minden 
gyóayszertár laboratóriumában nélkülözhetetlen 
fels;erelési tárgy, közismerten jó hőálló és könnyen 
tisztítható voltánál fogva erre a célra a legalkal
masabb Főzet vagy forrázat készítésénél az előbb 
ismertetett készülékbe annyi vizet öntünk (300 g), 
hO"Y annak szintje a szitafeneket éppen elfedje 
Ezttan a kivonáshoz előírt víz felével hidegen már 
kivont drogo! a lombikba tesszük és miután , a 
közönséges hőmérsékletű 20 C.'-os krvon? folyadek 
második részletével felontottuk, a lombrkot uveg
kupakkalletakarjuk és az alumínium-edényben lévő 
szitafenékre helyezzük Az alumíniumedényt be
fedve, meakezdjük a víz melegítését. Hőforrásként 
gázlángot 

0

alkalmazva a gáznyomástól fü&göen. 1-3 
percnyi idő szükséges ahhoz, hogy ~. k~szule~be_n 
öntött 300 a víz felforqon s rgy a szukseges gazter 
előálljon. A

0

gőztérnek vagy a lombikban lévő ki~onó 
folyadéknak hőmérsékletét a fedél nyílasán at a 
készülék belsejébe vezetett hómérőn figyelhetjük 

meg A gőz fej lesztéséhez szükséges víz mennyisége 
(300 g) empirikus alapon úgy van megállapítva, 
hogy ez a 300 g víz félór ai hevítés után sem alakul 
át teljesen gőzzé s így a főz~t vagy forrázat. elkésú
téséhez szükséges megfelelo egyenletes homersek
Jetű gőztér áll rendelkezésünkre A gőztér hőmér
séklete 99 9 C0 • A lombikban lévő folyadék hőmér
séklete pedig 98 co 

A főzetekben és forrázatokban rendelt sók vagy 
szilárd anyagok oldását, ill, szuszpendálását a kész 
főzetben vagy forrázatban, azaz a kaJaturaban 
végezzük el, az oldatok ill. szuszpenziók fejezeté
ben leírt módon Ha az oldáshoz hő alkalmazása 
szükséges, akkor a kivonatnak csak kis részét 
tegyük ki hőhatásnak 

Ha az orvos a főzet vagy forrázat előkészítésé
hez szükséges növényi drog mennyiségét nem írj a 
elő, akkor azt 5 : l 00 ar án y ban kell elkészíteni 
Az+ és ++-el megjelölt drogok mennyiségét min
den esetben az orvosnak kell elöírnia 

Eltérés az általános készitési módtól. 

A Ph. H. IV rendelkezése szerint az Intusum 
digitalis és Jnfu~urn ipecacuanhae .ké~zítésénél az 
előírt mennyiségu drogo! 60 co homersekletu Je .. 
párolt vízzel öntjük Je és gyakran kevergetve 30 
perc elteltével hidegen szúrjük Az ipekakuanha
forrázat készítésénél - ott, ahol ez elő van írva 
(Fo-No) - a desztillált vizet előírt mennyiségű 
sósavval savanyítjuk meg. 

A digitalis és ipekakuanha forrázat helyes el
készítésének módja sok tudortiányos vitára adott 
alkalmat. A fözetek és fonázatok helyes elkészí
tésére irányuló, hatástani szempontból célszerűbb 
eljárások alkalmazása kérdésében a készülő V. Ma
gyar Gyóayszerkönyv lesz hivatva állást foglalni, 
de az eddigi vizsgálati adatok már azt bizonyítják, 
hogy az lufusum ipecacuanhae készítésekor a 60 C0 
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alkalmazása nem indokoli, mert vizes oldatban az 
emetin nem termolabilis 

A ziliz-gyökér és lenmag l\· n. főzetét leparolt 
vízzel való félórai pállítással készítjük »Salep<<-főzet 
rendelése eselén mucilago salep-et szolgáltatunk ki. 
A koncturango-kéreg főzetét kihúlés után szűrjük 
(a koncturangin glikozida hidegen jobban oldódrk !). 

Kiszolgáltatás. 

A főzetek és fonázatok romlékonyak, ezért 
a fél kívánságár a sem szabad a felírt mennyiség 
többszörösét kiszolgáltatni. A kolatura kollord 
szuszpenzió s ezért mirÍden .e.setb~n >>felráza?dó« 
címkével adjuk ki .. Helyesen JarunR: el, ha >>Huvos, 
sötét helyen tartandó« címkét' is teszünk rá, va~y 
Jegalábbis figyelmeztetjük a gyógyszert elvrvot 

A.ztatással és pállilással készzi/ő lzig vizes kivonatok 
( Macerata et digesta) 

A termolabilis hatóanyagokat tartalmazó dro
gokból (pl Digitalis) híg vizeskivonalot áztatassal 
(mac.) vagy pállítással (dig.) készítünk. A krvona~ 
ilyen módja kerül alkalmazásra a nyalkatartalmu 
drogoknál is, ahol hőhatásra a drogrészt kocsonya
szerű burok venné körül, mely a hatoanyagnak 
a kivonó folyadékba való átdiffundálását gátol j a. 

Készítésük a főzetek és fon azatok készítés
módjától a kivonásnál alkalmazott hőmérséklet
ben, továbbá a készítéshez felhasznalandó drog
mennyiségnek és az áztatás, ilL pá11ítás időtarta~ 
mának minden esetben az orvos alta! torteno 
megjelölésében tér eL Kivételt k~pez az. ú; ? zili~
ayökér- és Jenmagfőzet.. Ezeknel a pallrtas rdo
tartamát a Ph H. IV 30 percben állapítja meg 
és ha az orvos a felhasználandó drog mennyiségét 
nem jelöli meg, úgy azt 5 : 100 arányban kell 
elkészíteni 

Az áztatás szabahőmérsékleten (15-20 C0 ), 

a pállilás 30--40 C0-on történik A pállításnál 
előírt állandó hőmérséklet fenntartása célszerlíen 
hőpalack alkalmazásával biztosítható 

Kiszolgáltatásuknál a főzetek és forrázatok
nál előírtak irányadók 

Emulziók ( Emulsiones) 

Az emulzió két vagy több egymással nem 
elegyedo folyadék, titkábban szilárd anyag fínoman 
eloszlatott rendszere, melyben az egyes alkotó
elemek részeeskéit egymástól szabad szemmel 
megkülönböztetni nem lehet. Az egyik alkotórész 
apró golyócskák alakjában, a másik folyékony 
vagy más halmazallapotú alkotórészben van el
oszolva, és a kettő közölt van a rendszer állandó
ságát fenntartó emuigátor A diszpergáll részecskék 
nagysága a jó emulzióban általában 1-5 mikron 

Az emulzióktól általában 
A gyógyszerészi gyakorlatban leggyakrabban 

két emulziófajta fordul elő. Az egyikben az olaj 
van emuigealva vízben (olaj-víz emulzió), a másik
ban a víz az olajban (víz-olaj emulzió). A kétféle 
emulziófajta közölt átmenetet képeznek az ú. n. 
keverék-emulziók, melyekben sem a víz, sem az 
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olai nem alkot teljesen összefüggö folyadékot 
Az említett emulziokon kívül gyakoriak még 
a gyógyszerészi gyakorlatban a kenőcs-típusú 
emulziók, melyekkel ·azonban a kenőcsöket tár
gyaló fejezetben foglalkozunk 

Az emulziók elméletének és készítésük techno
lógiájának tárgyalása előtt meg kell ismernünk 
az itt használatos terminológiát Az emulzió 
fogalmát és definícióit már ismerjük A további
akban a fázis és az emuigátor fogalmával kell 
még még megismerkednünk Az emulzió két fázisa 
alatt azt a két folyadékot értjük, melyből az emulzió 
készüL Emuigátor pedig az anyag, amely az emul
zió! alkotó két egymással nem elegyedő alkotó
résznek, egymásban történő egyenletes eloszlását 
közvetíti és ezáltal az emulzió! létrehozza Az 
emulzió! alkotó két folyadék közül a külsőt, mely 
összefüggő folyadékot képez, külső fázisnak, az 
emuigátor által diszpergáll folyadékot pedig, me
lyet a külső fázis magába zár és részeeskéit lebegő 
helyzetben tartja, belső fázisnak nevezzük. Az 
emulziókat tehát a fenti terminológiával olyképen 
jellemezzük, hogy a belső fázist mondjuk először, 
pl. ha olajat emulgeáltunk vízben, olaj-víz (O/V) 
emulziónak nevezzük (pl az Emulsio oleosa) .. Ha 
víz van olajban emulgeálva, víz-olaj (V/0) emulzió
ról beszélünk (pL az Adeps Janae hydrosus) .. 

Szokásos a gyógyszerészi gyakorlatban az 
emulziókat az emulgeálandó anyag nevével meg
jelölni, így pl Emulsio amygdalina, Emulsio ol 
jecoris stb .. A kész emulziókra alkalmazott fenti ter
minalagi án kívül szükséges még az emulgátorokra 
vonatkozókat is megismerni Vannak hidrofil (vízzel 
nedvesedő) és hidrofob vagy o!eofil (olajban oldódó) 
emulgátorok. Lényegében minden emuigátor mole
kulájában úgy a hidrofil mint a hidrofob tulajdon
ságok megvannak. Attól függően azonban, hogy 
melyik komponens van túlsúlyban az emulgátor
ban, válik az vizben vagy olajban oldhatóvá .. A viz
ben oldódó hidrofil faktor túlsúlya olaj-viz (0/V) 
típusú, az o leofil hajlam pedig a víz-olaj (V fO) 
fázisrendszerű emulziók képzésére teszi alkalmassá. 
Az emuigátor annál tartósabb emulzió! eredményez, 
minél nagyobb az egyensúly a hidrofil és az oleofil 
faktor közölt 

Az emulziók fázisrendszerének felismerése. 
Annak megállapításár a, hogy milyen fázis· 

rendszerű emulzióval állunk szemben, többféle 
módszer áll rendelkezésünkre. Az indikáloros mód
szernél az emulzió kis részét zsírban oldódó 
(pl Szudán III) festék porával rázzuk össze 
Ha a külső fázis víz, vagyis olaj-ví7 (O/V) emulzió
ról van szé, úgy a próba festetlen marad. Ha a külső 
fázis olaj, tehát víz-olaj (V /O) emulzió! vizsgál unk, 
a próba vörösre festődik. Ha az olaj-víz emulzió 
e próbánál kismértékben megfestődik, ez azt 
mutatja, hogy a külső fázisban emulgeálatlan 
részek vannak. Az ú .. n .. higításos módszer azon 
alapszik, hogy minden emulzió a külső fázist alkotó 
folyadékkal bármely arányban higítható Tehát 
egyrészt az olaj-víz emulzió vízzel, másrészt a víz
olaj emulzió olajjal bármely arányban elegyíthető. 
Az emulzió elektromos vezetőképességén alapuló 

---------·----------·-----· 
vizsgálati módszer nem ad jó gyakorlati eredmé
nyeket Alkalmazása azon alapszik, hogy az emul
zión keresztül elektromos áramot vezetve az O/V 
típusú emulziók az elektromos áramot vezetik, 
míg a V fO rendszerúek nem 

A legmegbízhatóbb adatokat az emulziófajta 
felismerésére, annak mikroszkópos vizsgálata szal
gáltatja E módszernél a tárgylemezre vitt emulzió 
olajfázisa szudán-festékkel pirosra, vízfázisa pedig 
metilénkékkel kékre festődik Az emulziók mikro
szkópos vizsgálatával azonban nemcsak azok fázis
rendszerét tudjuk eldönteni, hanem egyben minő-· 
ségüket is megítélhetjük. A mikroszkópos vizsgá
latnál az ú .. n Brown-féle mozgásból az emulzió 
jóságáról is meggyőződhetünk Az emulzió cseppjét 
u. i .. mikroszkóp alatt nézve a szemesék mozgása 
megfigyelhető. A Brown-féle mozgás az emulziókná! 
onnan ered, hogy a külső fázis molekulái állandó 
mozgásban lévén a diszpergáll belső fázis részecs
kéihez ütődnek és ennek következtében az emulge·
ált részecskék is mozgásba jönnek. Ilyen mozgást 
csak a 5 mikronnál kisebb szemesék végeznek 
s ez annál élénkebb, minél kisebbek a szemcsék .. 
Igy tehát az emulzió mikroszkópos képében meg
figyelhető mozgás egyben azt jelenti, hogy az em ul· 
zió diszpergáll szemcséi 5 mikronnál kisebbek és 
az emulzió stabil A mikroszkóp egyben arra is 
alkalmas, hogy a szemcse nagyságát megmérjük 

Az emulziók készítése. 
Az emulzió már ismertetett három alkotó·

része : a belső fázist alkotó emulgendum, az emul
gátor és a külső fázist képező vivőanyag.. Az 
emulzió a három alkotórészből olyképen jön létre, 
hogy az emulgálandó anyagat alkalmas módon 
(rázással, keveréssel, dörzsöléssel) az emuigátor 
segítségével a vivőanyagban diszpergáljuk. Az 
emuigátor hártyaszerúen bevonja az emulgálandó 
anyag részecskéi!, lecsökkenti az emuigendum és 
a vivőanyag közölti felületi feszültséget és így 
az emulgálandó anyag képes a vivőanyagban 
diszpergálódni ; ezzel előáll az emulzió. Az emulzió 
elkészítése többféle módon történhetik Az egyik 
eljárás szerint az emuigátort a külső fázisban 
vagy anriak kis részletében feloldjuk és a belső 
fázist rázás, keverés, dörzsölés vagy más mecha·
nikus úton hozzáadjuk. A másik módszer szerint 
az emuigátort a belső fázisban, lévén az abban 
oldhatatlan, diszpergáljuk és a külső fázist az 
ismert mechanika segítségével hozzákeverjük. A 
külső fázis ez esetben kioldja az emuigátort a 
belső fázisból és emulgáló hatásra készteti. A har
madik módszer szerint az emuigátor és a külső 
fázis empirikus úton megállapított mennyiségét, 
továbbá a belső fázis mennyiségét külön-külön 
mér jük le és egymással összehozva dörzsölés útján 
készítjük az emulzió t A negyedik módszer az olajos 
magvakból készült emulzióknál kerül alkalmazásra. 
Itt az emuigátor és az emuigendum már eredetileg 
is együtt van.. A kevés víz hozzáadásával össze
zúzott magvakát kellő mennyiségű vízzel óvatosan 
felhigíijuk Az emuigátor megválasztásának az 
emulzió készítésénél döntő jelentősége van 

(Folytatjuk) 

A laboránsképző tanfolyam 
A napokban nyitotta meg· kapuit a második 

laboránsképző tanfolyam laboránsképzésünk, a 
gyógyszertári dolgozóknak alkalmi munkásokból 
szakmunkásokká való képzése a szocializmus felé 
haladó népi demokráciánknak egyik jelentős alko
tása A gyógyszertári dolgozók ezen rétege a mult· 
ban minden képesílés nélkül magárahagyatottan 
dolgozott mellettünk, egyes esetekben évtizedeken 
keresztül anélkül, hogy bárki is felvetette volna, 
hogy a gyógyszertári dolgozók mindinkább széle
sedő rétegének szakképzésre is szüksége van 

Ennek egyik oka a sok közül valószínűleg az, 
hogy a technikák amúgyis >>illegálisan« dolgoztak a 
gyógyszertárban Olcsó munkaerejük kihasználá
sára megfeleltek, de szakképzésükről nem gondos
kodtak A gyógyszerész alkalmazottak és munka
társaik a labotánsok és technikák, mint vetélytár
sak, sőt sokszor mint ellenségek álltak egymás me!
lett a gyógyszertárban A gyógyszerészképesítésűek 
azt látták, hogy a fennálló törvények ellenére ~s 
igyekeznek őket a kapitalisták képzetlen techm
kákkal helyettesíteni A labotánsok és technikák 
ellenségeiknek érezték a gyógyszerészeket, a szines 
köpenyrendelet miatt Ma már mindenki tudja, 
hogy az a köpenyrendelet a dolgozó gyógyszerészek 
részéről akkor a kapitalista rendszer elleni küzdelem 
egyik látható jele volt. .. 

Felszabadulás után a Szakszervezeterr belul 
hamar egymásra talált a dolgozó gyógyszerészek 
társadalma .. Hamar felismerték azt, hogy gyógy·
szerészek és technikák nem ellenségek, hanem 
munkatársak a gyógyszertárban A Nemzeti Vál
lalati gyógyszertár ak felállításával ez a tudatasitás 
rohamosan haladt előre.. új szellem költözött a 
gyógyszertár akba, a megértés, egymást segíteni 
akarás, a szocializmus szelleme 

A mult évben kezdődőlt meg a Szakszervezet 
kezdeményezésére a laboránsok és technikák kép
zése. Alkalmi munkásokból szakképzett munkáso
kat képeztünk A kezdet lassú és vontatott volt 
Először csak 35-40-en jelentkeztek, mert nem rs 
akarták elhinni, hogy komolyan gondolnak kép
zésükre. A tanfolyam megindulásakor, mikor már 
látták, hogy nem üres szavak hangzottak el, hogy 
valóban oktatni, tanítani akarjuk őket, mikor meg
értették, hogy amit eddig csak gépi~sen :·~égeztek, 
azt tudatosítani, rendszeresen meg akarpk nekrk 
magyarázni, hogy gépies munkájukat ezután ~uda
tosan végezzék, ll 'l-an ültek be az iskola padJarba. 
Munka után fáradtan, de csillogó szemmel figyelve 
az előadásokra, hősiesen küzdöttek a tudásért 
Lemorzsolódás nem volt. Ez bizonyítja azt a nagy 
tudásvágyat, ami a gyógyszertári dolgozókban él 

A szakszervezeti képzést ez évben már a Nép
jéléti Mhlisztérium oktatási osztálya vette át. Ez a 
tanfolyam pontosan előre megadott tervek szennt 
kidolgozott tantervvel és tananyaggal ~ndult me.g. 
A szakmai .oktatás most orszagos mereteket olt 
min.den téren .. Nemrégen jelent meg minisztertaná
csi határozat, amely elrendeli minden vonalon 7 
szakmai képzést Mi a mult évben csak ösztönösen, 
tapogatózva indultunk el azon az úton, melyet most 
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a minisztertanácsi határozat már vilagosan kijelöl 
Ma már bővebb adatokkal rendelkezünk a minta
képül szolgáló Szovjetúniónak e téren eddig elért 
eredményeiről. Ismerjük a hozzánk jutott irodalmi 
adatokból, az ottani gyógyszerész és gyógyszertári 
dolgozók képzésének pro gr ammját Ez most meg
könnyíti a helyzetünket, nem kell sötétben ta-. 
pogatóznunk. 

Egy téves hiedelmet azonban szerelnék eloszlatni 
Ellenőrizhetetlen forrásokból olyan tévhit kelt szárnyra, 
hogy az így hat hónap alatt adott szakmai képesí/és, 
amely hangsúlyozam és kiemelem, !zogy kizárólag 
gyógyszertári laboránsi és technikai képesí/és, nem 
kevesebb, de nem is több, és semmiképpen sem úgy
nevezett segédgyógyszerészi képesílés Az új egyetemi 
kiképzési rend megszüntetett mindenféle nem
okleveles gyógyszerészi minősítést Nem képzelhető 
tehát, hogy hathónapos képzéssel a kormányzat 
vissza akarná állítani bármilyen formáját is a nem
oklevelesi gyógyszerésznek Nem, erről szó sincs .. 
Az így képesített technikáknak meg lesz a maguk 
feladata, munkaköre a szacialista állam gyógy
szertárában Gondoskodas fog történni arról, hogy 
a közegészségügy szolgálatában dolgozzanak, de 
ne annak rovásár a. A laboránsképzésre azért 
van szükség, hogy minden gyógyszertári dolgozó 
a maga munkahelyén, a maga munkaterületén 
szakképzett munkásként dolgozzon. Nem gyógy
szerészhiányt akarnak gyors képzéssel megszüntetni, 
mert gyógyszerészhiány nincs .. Megváltozott azonban 
és még inkább meg fog változni a jövőben a gyógy
szertárak belső munkarendje, mert ez az ipari 
fejlődés következménye Más munkaterületek nyíl
nak meg a gyógyszertár akban a technikák részére, 
egyesek viszont elsorvadnak Senki se legyen 
tehát tévedésben, hogy valami nem okleveles 
gyógyszerészféle lesz, az se tévessze meg, hogy 
esetleg ezen tanfolyam elvégzése után egy rövidebb 
egyetemi tanulmánnyal gyógyszerésszé képezi majd 
magát Az egyetemi kiképzésnek meg van a maga 
rendje és módja .. legutóbb olvastuk, e helyen, 
hogy a Szavjetunióban most emelték fel a gyógy
szerészképzés tanulmányi idejét négy évről öt 
évre Mindezt csak azért említem meg, hogy 
tisztázzam a fogalmakat, nehogy valaki is tévhit-
ben ringassa magát. . 

KüJön meg kell emlékeznem a vidéki munka
társak képzésének lehetőségérőL Ez annál örven
detesebb, mert csak a gyógyszertári dolgozók 
esetében adta meg a Minisztérium kivételesen ezt 
az engedményt A mult évben éreztük azt az ürt, 
hogy csak Pest és környékének gyógyszertán 
dolgozói juthattak hozzá ehhez a képesítéshez 
A Népjóléti Minisztérium szakoktatási osztálya 
megértéssel hallgatta meg érvelésünket, amikor 
vidéki kartársaink hátrányos helyzetét kifejtettük 
Igy vált lehetségessé, hogy felvételi vizsga után, 
otthon okleveles gyógyszerész vezetésével sajátít.· 
hassák el azokat az elméleti ismereteket, amely 
szükségesek, hogy a tanfolyarn végeztével ők is 
vizsgáf tehessenek. 

Fel tehát kedves szaktársaim a szorgalmas 
<anulásra Jó munkát! 

Ligeti Fer ene 
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A liquor ferri albuminati saccharatus előállítása 
easein alkalmazásával 
Irta: Némedy Imre dr. egyetemi magántanár, adjunctus 

( Közlem1ny a Magyar Pázmány Péter Tudomány-egyetem Gyógyszerészeti Intézetéból 
( Igazga/o : Mozsonyz Sándor dr .. egyetemi ny .. r .. tanár.) 

A vashiányokozta vérszegénység gyógykeze
lésére ma is gyakran alkalmazzák és nem mindig 
eredménytelenül a háromvegyértékű vasat tartal
mazó cukros vasalbuminát-oldatot kellemes íze 
miatt Starkenstein professzor több mint egy évti
zeddel ezelőtt megállapította, hogy a vérszegénység 
gyógyítására elsősorban azok a vaskészitmények 
alkalmasak, amelyekben ferrochlorid van, vagy 
amelyekből a gyomor sósavának hatására ferro
chlorid keletkezik.. A cukros vasalbuminát-oldalnak 
van egy kellemetlen sajátsága, amelyet n1inden 
szaktárs gyakorlatból bizonyára jól ismer: az oldat 
elrom!ása. Ez abban nyilvánul meg, hogy különösen 
a meleg helyen eltartott készítmény néha megzava
IOsodik s az eredetileg sötétvörösbarna színű tiszta 
oldatból csapadék válik le s ezáltal az oldat hasz
nálhatatlanná)~s~ _Ez a ~olyamat so~ esetb~n a leg
gondosabb eloalhtasr mod mellett rs bekövetkez
hetik és miután nincs mód arra, hogy a csapadé
kossá váló készítményt ismét megjavíthassuk, 
nemzetgazdasági szempontból is tetemes károsodást 
okoz. 

Gyakorlatból tudom, milyen sok szaktársam 
keresett fel Intézetünkben azzal a kéréssel, hogy 
milyen módon tudná a készítménynek ezt a kelle
metlen sajátságát elkerülni ; éppen azért határoz
tam el egy olyan cukros vasalbumin-·oldat előállí
tását, amely állandó, jól eltartható, tehát a hiva
talosan előírt készítmény előnyös tulajdonságait 
tartalmazná annak r omlékonysága nélkül. 

Ha a cukros vasalbumin-oldat készítési mód
jait a hazai és a külföldi gyógyszerkönyVekben 
végignézzük, megállapíthatjuk, hogy az előiratok 
általában két nagy csoportra oszthatók. Az egyik 
c~,op_or~ a ':'asalb.umi~t vér- vagy friss tojásfehérjé
boi alhtta!Ja elo fernoxychlond-oldat segítségével · 
míg a másik csoport - így a IV. kiadású Magya; 
Gyógyszerkönyv is - gyárilag elöállított. vasal
bumint oldat fel kevés nátronlúggal meglúgosított 
vízben és az így nyert kolloid nátrium ferrialbumi
nát-oldathoz adaíja végül az ízjavító és aromás 
anyagokat 

A Gyógyszerkönyvünkben is hivatalos vasalbu
m.~nt a ~egyipar vér- vagy tojásfehérjéből állítja 
;lo. A ke?zítmény sárgásbarna színű, szagtalan és 
rztelen, vrzben oldhatatlan fínom por, amely 20% 
vasat tartalmaz, Ismerünk olyan vasalbumin-port 
is, amely az előbbi készítmény nátriumsója amely 
tehát vízben tisztán oldható; lúg hozzáactása nél-
kül is, · 
. , A készitmények vasalbumin-porból váló elő
alirtasa - amelyet Gyógyszerkönyvünk is előír -
egyszerű és könnyű abban az esetben, ha a vasal
bumin jóminőségű .. Sok esetben azonban megfelelő 
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vasalbumint beszerezni nem lehet Ezért célszerilek 
azok az előír a tok, amelyek más fehérjeanyagbólki
indulva állítják elő a készítményhez 'szükséges 
fehérjeoldatot és ezt keverik ízesítő anyagokkal és 
vasoxychlor id-oldattal 

, Lássu~ .. most _ _rö_vi_den a I I I. kiadású Magyal' 
Gyogyszerkonyv elozrasat, amely mint ismeretes, friss 
tojásfehérje vizes oldatából állíttatta elő a készít
ményt a következő rnódon : 

120 g vasoxychlorid oldatot 3380 g 40 C'-os 
vízzel keverünk és hozzáadunk részletekben, ke
vergetés k?zb~n ~40.g friss tojásfehérjéből és 3250 g 
40 CC-os vrzbol keszult oldatot A nyert csapadékot 
vászonszűrőre gyüjtjük és ha súlya a víz Jecsepe
gése után 500 g-ra apadt, úgy szélesszájú üveg .. 
edénybe téve, hozzáöntünk 20 kcm normál nátron
lúg-oldatot, majd a csapadék feloldódása után 
100 g szeszes fahéjvizet, 2 g aromás festvényt, 50 g 
tomény szeszt és végül annyi vizet, hogy a készít-
mény súlya !OOO g legyen.. · 

. . Az így ny~rt készítmény 75 g-ja 25 g egyszer ú 
sznuppal elegyrtve adja a cukros vasalbumin
oldatot 

De a leggondosabb és körültekintő készítési 
mód mellett sem tartható el az oldat változás nél
kül hosszabb ideig, főleg meleg helyen ; ha pedig azt 
savtartalmú gyógyszerekkel keverjük (syrupos hy
pophosphorosus compositus), úgy a kolloidálís 
egyensúly megbomlik és a keverék zavarosadása be
következik. 

Ha meggondoljuk azt, hogy ilyen módon tete
mes mennyiségű gyógyanyag válik használhatat .. 
!anná, azonnal átlátjuk a kér d és nemzetgazdasági 
jelentőségél is 

Ez a körülmény indított arra, hogy Intézetünk· 
ben kísérletet folytassak egy olyan készítmény elö
állítására, amely a liquor ferrí albuminali saccha
r~_tus összetételének megfelelően a vasat fehérj(hez 
kotve tartalmazza, a hivatalos készítmény hátrá-
nyai nélküL · 

Az nyílvánvaló volt, hogy egy olyan fehérje
anyaggal kell a kísérleteket elvégeznem, amely a 
tojásfehérjéhez közelálló vegyület, de vasvegyü
lete nemcsak lúgos, hanern gyengén savanyú közeg
ben rs oldható .. Ezért a készítmény savi behatásokra 
érzéketlen volna és az említett kellemetlenségek és 
károsodások kiküszöbölhetők 

Első megítélésem szerint erre a célra igen al
kalmasnak látszott a tejnek proteinje, a kazein, 
amely gyengén lúgos és gyengén savanyú vizes ol
datban is jól oldható, főleg melegítéssel. Ez a sa
vanyú kazein-oldat vasoxychlorid-oldattal keverve 
minden további manipuláció nélkül állandó, jól 
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eltartható vasalburninát-oldatot ad, amely kémia) 
anyagokkal szemben (sók, savak, lúganyagoki 
csaknem érzéketlen, az elérendő céljainknak igen 
jól megfelel 

Előnye a kazeinnak az is, hogy a tojásfehérjé
vel, vagy az abból előállított vasalbumináttal szem
ben olcsó anyag, amelyet megfelelő tisztaságban ha
zánkban jelenleg is előállít a vegyiipar és így be
szerzése és felhasználása nehézséget nem okoz, 
továbbá a készítmény előállítását egyszerűbbé és 
gazdaságossá teszi.. 

Ezek után úgy hiszem, célszerű lesz a kazein 
előfordulásával, készítésével és sajátságaival rövi
den megismerkednünk 

A kazein a tej legfontosabb fehérjeanyaga. 
Kémiai összetétele kb. 54% szén, 7% hydrogén, 
15% nitrogén, OS% kén és O 8% foszfor 

A kazeint a tehéntejből állítják elő olyan mó
don, hogy a tejet ecetsavval megsavanyítják, arni
kor a nyers kazein csapadék alakjában kiválik 
A csapadékot vízzel kimossák és higított arnmonia
oldatban, esetleg nátriumkarbonát vizes oldatában 
oldják, majd a kicsapás! és az azt követő oldási 
többízben megismétlik Az így nyert, már részben 
tisztított kazeinből a zsír anyago t alkohollal és 
aetherrel kivonják, ecetsavval és natdumkarbonát
tal ismét tisztítják, végül kimosás után·. szárítják 

A tisztított kazein halvány sárgásfehérszíml, 
vízben oldhatatlan finom por Lúganyagokban 
könnyen oldható, úgyszintén híg savakban is.. l g 
kazein kb. 50 g vízben oldott l kcm normál sósav
oldattal melegitve jol oldódik ; ez az oldat kissé 
opalizálo. Az oldat szűrésére legalkalmasabb a több 
rétegben összehajtott mullszövet 

E rövid ismertetés után térjünk rá a készít
mény előállítására Mindenekelőtt kísérletileg meg
állapítottam azt, hogy a kazein híg, sósavas vizes 
oldala vasoxychlorid-oldattal (liquor feni oxychlo
rati) keverve sötétvöröses-barna oldatot ad, amely 
hasonlóan a vasalbuminát-oldathoz, .áteső fényben 
tiszta, ráeső fényben zavarosnak látszik Ez az ol
dat a hivatalos liquor ferri albuminali saccharatus 
készítménynél előírt ízjavító anyagokkal : így a 
szeszes fahéjvízzel, töményszesszel, aromás fest
vénnyel és cukoroldattal zavarosodás nélkül ele
gyíthető és hosszabb ideig való eltartás és melegí
tés hatására sem változik. 

Liquor ferri albuminali sacchar at us; 
kazeinnel készítve. 
Vastartalom: kb.. 0·3% 

easein purum 
Aqua dest.. 
Acidum hydrochloric norm. 
Aqua cinnamami spirit 
Alkohol 98%-os 
Tinetura. aromatica . 
Syr.. simpl 
Liquor ferri oxychlorati . 
Aqu. dest. 

A készítmény előállítása 

!O g 
350 » 

!O kcm 
75 g 
38 » 
2 >) 

200 )) 
90 )) 

225 )) 

T ágas üveglombikban 350 g vízhez !O kent 
normálsósav-oldatot elegyítünk, majd 10 g tisz
tított kazeint adunk az oldathoz és a keveréket kb. 
70-80 co .. ra melegítjük kevergetés közben. A kissé 
opalizáló oldatot sűrű mullszöveten átszűrjük <és 
szobahőfokra lehűtjük. Az oldathoz adunk 75 g 
aqua cinnamami spirituosát, 38 g töményszeszt, 
2 g tinctura aromaticát és 200 g syr .. simplexet. 
Most 90 g liquor feni oxychloratihoz 225 g vizet 
adunk és az így nyert vizes oldatot öntjük kis rész
letekben az előbb előállított kazeines oldathoz ál
landó kevergetés közben Végül a készítmény súlyát -
l OOO g-r a kiegészítjük 

A nyert készítmény sötétvörös-barnaszínil, 
csaknem átlátszó, kellemes fahéjillatú, fű.szeres és 
édesízű folyadék Kémhatása igen gyengén sava
nyú. Egyéb sajátságai a gyógyszerkönyvünkben 
előírt liquor ferri albuminali saccharatus tulajdon .. 
ságait mutatják. 

A készítmény legnagyobb előnye a gyógyszer
könyvi cukros vasalbumin-oldattal szemben az, 
hogy állandó, változás nélkül jól eltartható, mivel 
kémhatása gyengén savanyú ; így savi kémhatású 
gyógyszerekkel keverhető, amelyek a készítmény 
kolloid-egyensúlyát nem bontják meg és csapadék
képződés! benne nem okoznak. 

A már említett előnyös tulajdonságaimellett il 
készítmény előállítása egyszerű, olcsó, így feltétle
nül előnyben részesítendő a hivatalos készítmény
nyel szemben 

His!'em, hogy a fent leírt készítménnyel kor
szerű gyógyszerkészítményeink egy megbízható, 
olcsó, egyszerűen előállítható és tartós készítmény
nyel gyarapodnak.. Ezért hívom fel az illetékes 
közegészségügyi hatóságok figyelmét, hogy a ké
szjtmény engedélyezésével tegyék lehetövé, hogy 
a jelenleg hivatalos cukros vasalbumin-oldat készí
tési módját az ajánlott módon megváltoztassilk 
Ezzel egyrészt a közegészségügynek, másrészt nem
zetgazdasági éráekeinknek tehetnének hasznos szol ... 
gálatot 

összefoglalás 

Ezekután egyszerű stöchiometrikus számítást 
végeztem arra vonatkozólag, hogy 1000 g készít
mény előállitására, amelynek vastartalma 03%, 
mennyi 3 5%-os vastartalmú vasoxychlorid-oldai 
szükséges. A kazein-mennyiséget a l I l. kiadású 
Magyar Gyógyszerkönyvben előírt tojásfehérje 
mennyiségéhez viszonyítottam Ez közel l% ka
zein-mennyiséggel volt azonos A kazein vízben 
való oldására alkalmazott, feltétlenül szükséges só
sav mennyiségét normálsósav-oldattal gyakorlati 
úton állapítottam meg. A vasoxychlorid higítására, 5 A szerző ismerteti a IV. Magyar Gyógyszer
továbbá akazein-oldat készítésére alkalmazott szük- könyvben hivatalos liquor feni albuminati saccha
séges vízrnennyiséget szintén gyakorlati úton kisér-. ratus készítménynek azt a hiba ját, hogy az gyak
leteztern kL Számításaim eredményei alapján !OOO g . ran rnegzavarosodik, megromlik, egyrészt eltartás 
készítmény előállítására a következő al~otórészekj} közben, másrészt savtartalmú gyógyszerekkel 
szükségesek: keverve 

65 



A GYÓGYSZERtsz 

Ezért ajánlja a fenti helyett ezt a készítményt, 
amelyet sósavas kazein-oldatból vasoxychlorid
oldattal és ízjavító anyagokkal, így szeszes fahéj
vízzel, aromás festvénnyel, egyszerű sziruppal és 
töményszesszel állít elő .. Ez a készítmény gyengén 
savanyú kémhatású, csapadékképződés nélkül el-

---··-·-~ 

tartható és savi jellegri anyagokkal zavarosodás 
nélkül elegyíthető .. Előnye még az is, hogy a tejből 
gyári úton előállított tiszta kazein olcsó és általa a 
készítmény előállítása igen egyszerű. 

IRODALOM: lll-IV. Magyar Gyógyszerkönyv 
Zemplén : Enzymek és gyakorlati alkalmazásuk .. 

Néhány fontosabb ehető gombánk 

A leggyakoribb gombáknak (főleg kaJapos 
basidiomycetáknak) csupán 10-12%·-a a mérges, 
vagy igen gyanús gomba A többi ehető.. Nem 
elég azonban az, hogyha a leggyakoribb mérges
gombákat jól ismerjük, mert bár a mérges gombák 
pontos ismerete elsőrendű fontosságú, ezzel egy
magában mit sem érünk; Feltétlenül ismernünk 
kell azokat a gombákat is, amelyeket étkezésre 
használunk. Olyan gomba ne kerüljön az asztalra, 
amelyiket pontosan ne ismernénk föL Minél több 
ehető gombát ismerünk, annál jobban tudjuk 
kihasználni a természetnek ezt az ajándéKát 
az ember számára .. Ez nagyon fontos, mert a gomba 
igen tápláló eledeL Azt ugyanis, amit a köznapi 
nyelven gombának hívunk, az a gombának csak 
termőteste. A gomba vegetatív teste pókhálószerű 
szövevény, mely a talajban terjeng. Ez hozza 
létre a föld fölé növő tennő testet, s ennek megfelelő 
részén szaporító sejtjeit: a spórákat Létrehozásuk 
érdekében a termőtest erősen megnövekszik, és 
rendkívül sok táplálékot: fehérjét, zsírt, szén·· 
hidrátot sűrít össze magában.. E termőtestek 
tápláló értéke olyan nagy, hogy a húséval vetek
szik. A legjobb gombákban 30-40% fehérje rs 
van .. Érdekes, hogy a tartalék szénhidrátot gyak
r an glykogen formájában halmozzák föl a gombák, 
s ezáltal, valamint nagy fehérjebőségük miatt, 
rokonságat mutatnak az állati szervezetekkel. 
Más vonások is közel hozzák az állatokhoz a 
gombákat. PL az, hogy sejtfaluk nem annyir a 
celluloze, mint inkább kitinből áll. Sokszor jól 
fejlett kitinsejtfaluk van.. Ez a körülmény az 
emészthetőségük szempontjából meglehetősen hát
rányos, mert a gyomornedv behatolását a sejtbe 
megakadályozza. Emiatt a gomba étel akkor a leg
emészthetőbb, ha minél apróbbra van összevágva, 
vagy megdarálva. Fontos sajátságuk még a gom
báknak, hogy sokszor nagy mennyiségben tartal
maznak vitarninokat, elsősorban B- és D-vitami
nokat. Zsír is van a gombákban, néha nagyobb, 
legtöbbször azonban elenyésző mennyiségben .. 

Az elmondottakból is látjuk, hogy a gomba
étel jó íze mellett rendkívül tápláló s nagy tömege 
miatt, mint néptáplálék elsőrendű fontosságú. 
Arra azonban mindig figyelnünk kell, hogy egy
részt, csak frissen szedett és fiatal gombákat, ill. 
gombatermősteteket használjunk fel, másrészt pedig 
az elkészített gombaétel még aznap vagy azon 
melegiben elfogyasztásra is kerüljön. A legjobb 
ehető aomba is, éppen nagy fehérje és szerves
anyagt~rtalma miatt, ha hosszabb ideig áll, meg-
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romlik s a különféle fehérje és egyéb bomlástermé
kek enyhébb, vagy erősebb méregként hatnak 

A gombákban igen gyakor i vegyület a cholin. 
Ez nem elsődleges termék, hanem lecrthrnnek 
a bomlásterméke. A cholin nagyon sok ehető 
és mérges gombában is megtalálható (így Boieius 
edulis, Arnanita muscaria), de csak nagyobb 
mennyiségben mérgező. PL macskánál O 3 gramm 
kell ahhoz, hogy a mér gezés tüneteit előif[~zzük. 
A cholin bázikus jellegű vegyület, szerkezetr kép· 
lete a következő : 

/CH, 
HO-CH,-CH,·-N-CH, 

l "cH, 
OH 

A cholinnak az ehető gombákban való előfordulása 
számunkr a egyáltalán nem veszélyes. Rothadáskor 
azonban egy vízmolekula kilépésével n eur inná 
alakul: 

/CH, 
CH,~"CH-N-CH, 

!"cH 
' 3 

OH 

Ez erősen mérgező anyag és hullák rothadásakor 
is keletkezik, tehát hullaméreg Valószínűleg ezzel 
magyarázhatók azok a gombamérgezések, melyek 
megállapíthatólag ehetőnek nyilvánított gombáktól 
származtak. Ilyen esetekben az egyÉbként ehető 
gombafaj öreg, vagy állott példányai~ fogy~szt9t.: 
ták. A cholinból levezethető a muscann, a legyolo 
galóca egyik veszélyes méreganyaga, úgy, hogy 
egy oxigént viszünk be a cholinmolekulába (oxr
cholin): 

/CH, 
(OH)2 =CH-CH2-N-CH, 

l "cH, 
OH 

Fontos gyógyszereszi vonatkozású a cholinnak 
ecetsavas származéka, az acetylcholin : 

CH,-0----CO-CH, 

1 
/CH, 

CH.-N-CH, 
- j "CH, 

OH 
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Ennek ugyanis erős izomösszehúzó és vérnyo:nás
csökkentő hatása van .. Az anyarozsnak (Clavrceps 
purpurea) és a pásztortáskának (C~psella bur.sa 
pastoris) is igen fontos hatoanyaga 'Mmdez azert 
mondtam el, hogy tudjuk, mil:ren szempo_ntok~t 
kell figyelembe venni. a gombaknak ta~lalkozas 
céljából való felhasználásánál A gombak nagy 
mennyiségben való állandó fogyasztása 2-4 nap 
mulva L i. erős gyomorrontást okozhat, ez a 
fehérjebőség következménye. Egyébké~t vann~k 
gombára érzékeny, gyon;rú emberek, akr~nel mar 
egyszerr gombaeves rs sulyos gyomorrontast okoz 
Ezeknek a gomba fogyasztása nem ajánlható .. 

A következőkben néhány olyan ehető gom?áyal 
ismerkedünk meg, melyek legtöbbször igen kozo~
ségesek, biztosan f,ölisn;erhetők, s ízletességük .es 
gyakoriságuk folytan taplalkozasr a JOl felha.sznal
hatók Amelyekről szó lesz?. a~_okra egysegesen 
jellemző, hogy kalapjuk es tonkJ,uk va~; ~ kala~ 
lapos vagy dOJ?~.orú, vagy __ k~palaku~. es also 
felének a közepebal ered a fuggoleges t_onk, rnely 
a földben gyökerezik és a kalapot tartja 

Elsőrendű és jóízű ehető gomba· a császá:.
galóca (Amanita caesarea).. Alacson);' termetu, 
húsos gomba. Rövid leírása megtalálhato »A gyogl;'
szerész« 1949 októberi számában. Most csak annyrt 
jegyzek meg, hogy fiatalon ez a gomba vastag 
burokban van (boszorkánytojás), de ebben, az 
állapotában is fölismerhető a, le!lieze~ ar.anysarga 
színéről, míg a hozzá hasonlo legyologaloca (Am 
muscaria) lemezei fehérek és fiatalon r_;mcs v~stag 
burokban. A császárgomba lomberdokben el,, s 
főleg melegebb tájakon, a ~zakiro~alom szenpt 
hazánkban inkább csak a delibb reszekerr (Pecs 
körül) de ritkán a Budai hegyekben is előfordul 
Ezzel ' szemben tavaly nyár on észak Bor so dban 
hosszú ideig olyan tömegesen ,termett, ,hogy, a 
lakosság zsákszámra szedte az erdokben Ezer! egesz 
Magyarországon elterjedtnek kell mondan~nk, csak 
nem minden évben terem sok. A hozza hasonlo 
mérges légyölő galócát már ~es~zi.ről n;eg lehet 
tőle különböztetni, mert a legyolő galo~a prr?s 
kalapját apró fehér pettl:'ek. fedrk (l kep), mrg 
a császárgalóca narancsvaras kalapJa kopasz. A 
légyölő galóca inkább fenyőerdőben éL B~_dapest 
környékéről eddtg nem volt rsmeretes, de UJabban 
kiderült, hogy itt is tenyészik. 

A legértékesebb ehető gombák a tinoruak 

1 kép. Légyölő galóca ( Arnanita muscaria) 

(Boletus-ok) között vannak. A tinoruak_at nagyon 
könnyű fölismerni . arról, hogy kalapjuk ~}J~n, 
lemezek helyett, sűrű,n egymá.smelle_ rendezodot~ 
párhuzamos és függoleg~.s .. c.sovecskek lathatok , 
olyanok, mint az auto hu!OJ~nek lyukac;ar, yagy 
mint a méhsejtek. Sajnos a tmoru gombak kozott 
mérges ls akad .. Egy tévhi~ szerint az. a. tmoru, 
amelyiknek a húsa megt?~ve megke~ul v~gy 
megfeketedik, mérges. Val,ópba~ a kekules. n1~cs 
összefüggésben , a , mérgezo . hatassaL A kekulest 
a boletol nevu sarga festekanyag okozza, m~ly 
a leveg6n a gomba sejtjeiben levő laccase-enzrm 
hatására boletochinon-ná oxidálódik, mely anyag 
a szintén jelenlevő K, Ca, Mg ionokkal fe~ete vagy 
kékszínű vegyületeket alkot je~yezzuk .meg : 
minden olyan tinorugomba eheto, am.el~rkben 
piros színt nem találunk . Ilyen a kozonseg~s 
ehető tinoru (Boletus ,edulrs),. melynek_ k~lapJa 
barnaszínű a csövek nyrlása (porusok) szurkeszold, 
a tőnkje gumós ~.s barnás hálózatú .. ú&yszólv_~n 
kizárólag tölgyetdokben el! a tolgyfava!, eletko~o~
ségben. Azért szetelik gyü1tem, mert nagy?_n Jorz;r, 
tápláló, és n(ha félméter nagyra rs megno,, lehat 
kiadós Rendkívül jóízű és a magasabb hegyvrdeken 
nagyon gyakori. gomba .. az úri. tinoru (Boletus 
regius) A tobbrek, kozul . szepsegevel .tu nrk. kr 
A kalap,ia domboru, karmrnprros, a. csovek.es .a 
pórusok is nagyon ?zép .ar anysargak A .tonkJe 
aranysárga, .karn;rr;prros, arnyalattal m~gtorv~, a 
húsa kékeszoldszrnure valtozrk Legrnkabb hukk
erdőben vagy gyertyános tölgyesben éL, A prr~s
színú tinoruak között viszont akadnak mergesek rs. 
Méreganyaguk elsősorban a muscarin Ilyen a 
sátángomba (Boletus satanas), l1J~lynek a lyukaesar 
(pórusai) vörösszinűek és megtorve a husa meg- , 
kéküL A vörös pórusúak között van ehető is, pl. a 
disznógomba (B. luridus), a kön~yű ö;szetéveszt
hetőség miatt azonban nem apnlhato.. Ellenben 
egy nagyon gyakori és igenjó ehető .~ombMól is 
szólni kívánunk, mely Buda~est kornyeken rs 
igen közönséges, E~ az arany.ttno:u (B. chryse_n
teron) jellemző ra, hogy to!lkJe ne.m gumos, 
hanem hengeres, esetleg meghaJlott, szalas, rostos 
állományú .. A tönk színe ~ama, fö~ül, azo~ban leg
többször karminpaos, mrntha ~yuru~ vr~elne A 
kalap domború; barna, puhataprntasu, neha meg
repedezett. Ilyenkor a !.ep edések t?bbnl:'ire yiros
színriek Nagyon j~llemzo, hogy a csovek ~s po.rus.ok 
igen !ágak és szogletesek, kezdetben elenksargak, 
később zöldessárgák.. Nyomkodásra főleg a pórusok 
megkékülnek M.egtörve is. szinét váltja,. bár net;l 
olyan erősen .. Osszefoglalaskeppen a trnoruakrol 
még annyit, hogy az' a tinoru, amelyrken se~ol 
sem található vörös szin, ehető, hacsak az rze 
nem rossz .. A pirosszínűek között vannak mérgesek 
is és ehetők is. 

Rendkívül közönséges gombája lomboserdő
inknek a keserűgomba (Lactarius piperatus). Ez néha 
igen nagyra megnő (30 cm) .. r-:agyon kön~yű I?~~ 
ismerni arról, hogy mrnden reszeben feher: sz.rnu 
Kalapja szétterülő, vagy leggyakr.ab?an_ tolcser.e~, 
teteje fehér, kopasz, pereme k1sse vrsszahaJlO. 
A kalap alján sugárirányban fehér lemezek futna_k 
s ezek a rövid zömök tönk felső részéhez oda IS 
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nőttek A tönk rövid, sem gyúrút, sem bocskort 
nem viseL Bármelyik részén megtörve, bő fehér 
tejnedvet bocsát ki magából. Nyomkodásr a később 
megzöldüL Nyersen rendkívül maró ízű, De ha 
megsózzuk s tűz fölött jól megsütjük, jó és tápláló 
eledeL Tekintve gyakoriságát és tömegét, táplál
kozási fontossága igen nagy,, Bizonyos vidékeken, 
így pL Erdélyben széltében fogyasztják és a piacon 
is nagy mennyiségben árusítják. Szintén tejelő
gomba az ú, n.. kenyérgomba (Lact volemus). 
Ennek a kalapja nem annyira tölcséres, inkább 
d.1mború $zíne vörö,barna, A tönk és lemezek is 
sárgásb1rnás színűek. Megtörve, húsa is barnás
seínű, igen bő tejnedve azonban fehér, mely később 
kissé megbarnuL Ize nyersen igen kellemes, édes
mandulára emlékeztető .. Édességél mannit okozza 
Ehető, nyersen is fogyasztható, 

Házak körül, kertekben néha eső után nagy 
csoportokban nőnek gombák, ezek a tintagombák 
(Coprinus-ok). Azért hívják tintagombának, mert 
1-2 napqp belül az egész gomba fekete tintává 
folyik szét A minket érdeklő fajok egy törneaben 
összezsúfolva szaktak nőni. Egy csoportban 50~60 
darab is előforduL Kalapjuk harangalakú, általában 
világosbarnaszínű, de lehet fehér vagy sötétbarna 
is .. Umezeik kezdetben fehérek, később aspóráktól 
megfeketednek, végül tintává folynak széjjeL Az 
ú,. n. tücsökgombáktól (Psathyrella) és az ú, n. 
porhanyógombáktól (Psathyra), melyek köiött 
mérgesek is vannak, az különbözteti meg őket, 
hogy. míg azok egye~ként, addig a tintagombák 
m111drg csoportosan nonek. Amig nem folynak szét 
tintává, addig nagyon jól élvezhetők és táplálóak, 
raktarozm azonban éppen említett tulajdonságuk 
mratt nem lehet. Van egy fajuk, a ráncos tinta
gomba (C.. atramentarius), melyet ugyan minden 
baj nélkül lehet fogyasztani, de (irodalmi adatok 
szerint) ha szeszes italt isznak utána, inkább 
kellemetlen, mmt veszélyes mérgezés léphet föl 
Ez az ú .. n. nitritaid tünetcsoporthoz rendkívül ha
sonló jelenség .. A mérgezett bőre erősen kipirul, 
rul~usa _gyorsabb lesz és kellemetlen szorongó 
erzes fog:J~ el, esetleg rosszullét vagy ritkán hány
mger. UJabban a gombának ezt a sajátságát 
tagadják (Schmideg).. · 

Igen gyakori, habár kisebb értékű gombák a 
galam~gombák (Russula) .. Ezekre az jellemző, hogy 
kalapJuk laposan domború, tönkjük egyenes, sem 
gyúrűt, sem bocskort nem viseL Lemezeik fel)érek 
vagy sárgák, törékenyek s ahol a kalaphoz hozzá 
vannak nőve, szemmel is nagyon jól láhtató és 
fölismerhető szivacsszerú szövet van Igen jellemző 
még, hogy húsuk. ~er ev, törékeny .. A kalap színe 
n~gyon , soks~or elenkprros, de lehet kékes vagy 
zoldesszmu rs. Azok a galambgombák, melyek 
nyersen nem csípős ízűek, ehetők, amelyek pedig 
~sí~ősek, azo~ valószínűle~ mérgesek. Egy gyakori 
es erdekes faJUk a R nrgncans, mely arról neveze
tes, hogy fehérszínű, de megnőve karomfeketévé 

válik Ezt a gomba termőtestében található tyro
sin okozza, mely a tyrosinaseenzim hatására a 
feketeszínű melanin-ná oxidálódik. o, 

Befejezésül még egy szintén elterjedt gombát 
szerelnék említeni, amely éppen most aktuális: 
a téli fuiőkegombát (Collybia velutipes, 2 .. kép) .. 
Ez ősszel kezd teremni, s ha elég enyhe az idő; 
akkor egész télen át tömegesen nő. Kizárólag 

z. kép Téli fülőkegomba (Collybia velutipes) 

élő vagy nemrégen k;vágott fának a megsebzett 
törzsén, illetve tönkjén nő csoportosan. Kistern etű 
gomba .. Kalapja kissé domború, vagy lapos, élénk· 
sárga színű, a közepén kissé barnás .. A tönkj e karcsú, 
hosszú, fölül barna, mely lefelé fokozatosan feketés·· 
barnába megy át Nagyonkönnyű arról fölisn erni, 
hogy a tönk alsó részén igen erősen rnolyhos, 
rumtha bársony lenne,. (A hozzá hasonló m érges 
kénvirággomba tönkj e csupasz.) A 1emezeí fehérek 
vagy sárgák, Ha a kalapját remezeivel lefelé 
fekete papírra tesszük, másnap al3tta hófehu port 
találunk. Ez a gomba spórapora .. ;Ezzel SZ(mben 
a mérges kénvirággomba spórapor, feketés .. [ arna, 
lernezei pedig piszkos zöldessárgák! A Collybia 
vel~tr~es is nagyon jó ehető gomba, s minthogy 
a telr rdény alatt nő, érdeklődésre tarthat számot. 
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Néhány növényi kivonat mikroanalitikai vizsgálata, 
különös tekintettel a mikroszuhlimációra* 

Gyógyszerészdoktori értekezés, készült a Pázmány Péter Judományegyetem 
Gyógyszerészeti Intézetében (igazgató. Mozsonyi Sándor dr egyet. ny r tanár) 

Irta: Agárdi János. 

A mikrokémiai vizsgálat igen kevés anyaggal 
egyszerű módon elvégezhető és nem igényel sok 
gyakorlata~ ~ :r3ikroké~iai _analízis egy~k módJa a 
mikroszublrmacw. Az elso mrkroszubhmatum !856-
ban az arzéntükör volL Ettől kezdve indul fejlő
désnek az analilikának ez az ága. Helwig az al
kaloidákat vizsgálta mikroszublimációs módszer .. 
ré!, Flíickiger pedig a drogok hatóany~ga!nak meg
állapításár a használta fe) a mikroszu~Jrr;ratot. !882-
ben az orosz Borodlll vegezte az elso kzserleteket a 
mikroszublimáció bevezetésére a fitomikrokémiába 
!901-ben Nestlet xantinbázisokat állított elő növé
nyi részekből szublimációvaL A rnikroszubli'rnáció 
technikai tökéletesedése és széleskörű alkalmazása 
szempontjából fordulópontot jelentett Tunmann 
fellépése .. O tárgylemez töredékre helyezte a vi_zsgá
landó anyago!, 4 111111 vastag factar ab vagy uve~
pálcika tartotta a felfogó ép tárgylemez egyrk 
végét. Az így előállitott fer:de síkú szublimációs tér 
magassága O 5.,-l ·5 mm kozott volt. RosenthaJer a 
vizsgálatot légritkított térben végezt~ Ma a mr~ro
szublimáció alkalmazási területe mar rgen szeles-
~~. . 

Agárdi a Ph. Hg. IV..-ben hivatalos extract~
mok rríikroszublimációját végezte el. Amely keszrt
mény vizsgálatában ez a módszer . nem vezetett 
eredményre, ott az anyag természetenek megfelel? 
más mikro-, illetve félmikroeljárást dolgozott kr 

Az anyagat minden esetben először fínoman 
porította, a sűr ű. vagy félsú~ú, kivon.atoka~. Ca O 
felett történt 2-3 napos szarrtas utan. Hovel, a 
szárítás! nem lehet végezni, mert az alacsony hon 
szublimáló egyéb anyagok egy része rs elszublrma
lódna Az így előkészített anyagból kb l c~-ot 
egy tárgyelemez darabon egyenlete?en, lencsenyr 
felületen kiteregetett Az extr opir es extr. scrllae 
esetében a felhasznált anyag mennyisége 2 cg volL 
A felfogó tárgylemezre átlagban O 3-0·6 mg anyag 
szublimálódott. A szublimációt Agárdi Tunmann 
módszerével végezte azzal a különbséggel, hogy az 
üvegpálca helyett ~g~ fekvő 4 mm m,agas és 4 cm 
hosszú háromoldalu, egetett ag:yaghasabot alkalma
~ott Ez egyrészt a labilis üvegpálcával szemben szr
lárdan tartja a felfogó lemezt, másrészt a magasab? 
hővel szemben is ellenállóbb az üvegnéL A melegr
tést először óvatosan kell végezni, mert az organikus 
anyagok könnyen elszenesedhetnek Kísé~letei~ 
tanusága alapján ajánlja a hevítés! a vrzsgala~do 
anyag elszenesedéséig folytatni, mert ekkor brz~
nyos, hogy az anyag szublimációs képessége_ toke
letesen ki lett merítve. Melegítéskor a felfogoleme
zen először vízgőzök jeler:nek meg, mely<;k az,on~a~ 
további melegítéskor eltúnr:ek: Az ezutan kepzo:Jo 
]lomályosodás a mikroszublrmatum A fr akcronalt 

szublimáciöt, vagyis a tárgylernezek időközönkénti 
kicserélését ritkán használta, mert enélkül is jó 
eredményeket kapott A kapott szublimátumot 
külső alaki és kémiai vizsgálatnak vetette alá. 
A legtöbb szublimátum ~setében ~lő~z?r cs~k ~morf 
cseppecskéket kapunk es csak krhules utan Jelen
nek meg a kristályok Ezért a szublrmátumot azon
nal, majd egy és 24 óra elteltével viz?gálta. meg. 
Kristályos szublimátum eseteben nundrg elvegezte 
a mikroolvadáspont-meghatározást is .. 

Az extractum aloes szublimátuma világos sárga 
amorf-cseppekből álL A cseppecskék egyi~ oldala 
határozott egyenes vonal. Ez megmagyarazza azt 
a tényt, hogy egyes szerzők amorf, mások kristályos 
szublimátumot írnak le Ugyanis az amorf-cseppecs
kéket egyik oldalon határozott -:onal hat~rolja, 
mely mikroszkópban néz-:e, krrstalynak ,latsz!k. 
A szublimátumban knstalyok nem talalhatok, 
ezáltal választható el a frangula- és rebarbara·· 
kivonattóL Vizes kálilúggal a cseppek pirosr a sz í ne·· 
ződtek, szesz kálilúgban pedig piros színnel oldóli
tak A szublimátum képe 24 óra mulva is változat-
lan volt -

Extr frangulae siccum .. A szublimátum apró, 
színtelen tűket, nagyobb sárga tííket és sárga csep
pecskéket tartalmaz. Vizes kálilúgtól a . sárga 
cseppek és tűk piros színben lassan oldodnak 
Szeszes kálilúgban az oldódás azonnal végbemegy. 
A vizes kálilúgtól nem színeződött apró tük való
színűleg oxidálódott antrakinal származékok, me
lyek nem adják a Borntr ager reakdót . 

Extr .. rhez szccum. Alacsony hofokon a szublr·
mátumban kisebb-nagyobb színtel~n tíík, magasabb 
hőfokon pedig nagy, sárga tűk és rögök találhatók 
vizes kálilúgban a sárga tük és rögök rnegprrosod
tak, majd lassan oldódtak A_ sz!ntelen tűk válto·: 
zatlanok maradtak Szeszes kalrlugban valamennyr 
elem oldódott és a szublimátum vörösszínűvé vált 
A szublimátum szesszel lecseppentve feloldódik 
Fenikloridtól barnásvörös színeződést ad, míg a 
frangolakivonat szublimátuma zöld szint ölt 

Extr. chinae siccum. A szublimátumban azonnal 
vizsgálva, nagyon kis számú, erősen fénytörő, szeg·· 
letes kristályok találhatók A felfogó-lemezen k~s 
vörös kátránycseppek láthatók Másnapra a szublr
rnátumban kristálytűk figyelhetők meg. A tűk _és 
a szegJetes kristályok szeszben. jól_ oldód~ak A ka!
rány formalinkénsavban mulo voros szm~_el ?ldo
dotL Jódos jódkálival és kálium merkurqodrddal 
amorf-csapadék keletkezett , 

Extr.. opii aquosum siccum.. Nagyon avatos 
nevítés mellett kb. Y:! óra mulva tűk és színtelen 
cseppekből álló szublimátum keletkezett. Szeszes 
ferriklorid-oldat halvanyzöld színeződés mellett 
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oldja a kristályokat. A reakció nem intenzív zöld 
színe a kodein jelenlétére mutat. jódos jódkálival 
és kálium merkur i jadiddal zavarosodástad Ammania 
a szublimatumot alig oldja és ez kizárja a meko
nint és narceinL A szublimátum tehát kevés kodein 
mellett valószínűleg narkotint és papaverint tar
talmaz 

Extr liquiritwe venale aquosum siccum. A szub
Jimátum zöld és színtelen cseppekből áll és sósavval 
megcseppentve nem ad csapadékot. Megízlelve nem 
édesízű Az édesgyökér főhatóanyaga a glicirizin, 
mely tiszta állapotban sem szublimálható 

Extr. belladonnae sicwm Szublimátuma szép 
zöld, négyszögletes hasábokat és színtelen, vagy 
zöld cseppeket tartalmaz. A hasábak egyrésze a szín
telen cseppecskékbe volt beágyazva. A szublimá
tumot alkohollal mikrokémcsőbe mosva, egy csepp 
ammania-oldat hozzáadásár a halványkék fluoresz
cencia figyelhető meg. (Metilesculin ) Alkaloida 
jelenJétét jódos jódkálival kapott sötétbarna fosz
lányos csapadék igazolta. A Vitali-reakciót szintén 
adja a szublimátum. Sciworl reakciója a következő: 
Nátronlúggal melegítve a próbát, a gőzöket tárgy
Jemezen fogta fel Sósavval megcseppentve beszá
rította a szublimátumot Ezután a maradékot víz
ben feloldotta és káliumjodid kristálykát adva 
hozzá, a keletkezett tropinjodid: tű- és rombusz
alakúnak látszik, a mikroszkóp látóterében A szerző 
ezt úgy módosította, hogy a . nátronlúgos melegí
tést elhagyta és igy hosszú ttíket kapott, melyek 
egy része kis idő mulva rombuszalakú lapokra esett 
szél. A Mayer-reagenssei Jecseppentett szublimá
tumban zöld kristályos hasábak láthatók 

Extr .. hyoscyami siccum A szublimátumban a 
belladannával ellentétben csak kisszámú zöld hasáb 
figyelhető meg. A metilesculin kimutatása csak 
poláros fényben végezhető el 

Extr. srtychni sicqun A nyert szublimátum 
apró sötétibolya rögökből, nagyobb zöld cseppekből 
és kisszámú halványrózsaszínű, négyszögletű hasá
bokból állt Mayer-reagenssei barnásfekete foszlá
nyos csapadékot adott, ami alkaloida jelenJétét 
bizonyítja Speciális reakcióval sem a strichnin, 
sem a brucin nem volt kimutatható Ellenben a 
loganin-r akció elvégezhető volt. Híg kénsavval 
bepárolva, ibolyaszínezödés keletkezett, mely víztől 
elszíntelenedett és bepárologtatva ismét előtűnt 
A szublimátum ecetéterrel mikrokémcsőbe mosva 
és tömény kénsavai rétegezve rá, az érintkező felü
leten bíborszínű gyúrú keletkezett, mely higítva 
rózsaszínú lett és kékes fluoreszcenciát mutatott 

Extr. colocynthidis siccarn Szublimátumában 
ibolyásbarna rögök és zöld cseppek találhatók 
A szublimátummal a Keller-próba ,nem volt elvé
gezhető, de a szublimátum míkroszkópi képe jel
·Jemző. 

Extr scil/ae siccum .. Szublimátumban nagy 
számú, de apró zöld és lila rögök nagyobb sárgás
barna cseppek voltak megfigyelhetők, melyek a fel
fogólemez szélein nagyobb foltok alakjában jelen
tek meg. Csersav-oldattal megzavarosodott, 'tehát 
a szublimátum glükozidát tartalmazott 

Extr. secaiis comuti aquosum siccum. Apró, 
színtelen cseppecskékből álló szublimátumában se 
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szín-, se csapadékos-reakcióval sem volt kimutat
ható alkaloida, tehát a készítmény nem szubli
málható Azonassági reakciók: Keller-próba pozi
tiv. Brómos vízzel, jód-jódkálival, pikrinsavval csa
padékot ad Az extr. chinae és extr. frangulae 
fluidum vizsgalatai nrindenben megegyeztek a meg
felelő száraz extractuméval A szublimációt kál·· 
eiumaxidos szárítás után végezte Agárdi O Ol g 
anyaggal 

Extr. lzydrastis fluidum A szublimátumban 
baktériumfonálszerű képleteken kívül finom tük 
és hasábos lemezek figyelhetők meg. A kristályok 
vízben és szeszben lassan, kloroformban és benzol
ban jól oldódnak A tiszta hidrasztin sósavas sója 
és a· hidrasztinin is hasonlóképpen viselkednek 
Salétromsavval berbetin nem volt kimutatható 

Extr. condarango fluidum A készítmény nem 
szublimálható Csersavval csapadékot ad. Tömény 
kénsavban vörös színben oldódik, mely idővel meg
barnul A Keller-próba pozitív savval hidrolizalva, 
jellemző zöld fluoreszcenciát mutat 1%-os vizes 
oldatának 3 kcm-hez l kcm higított sósavat adva, 
vörösesbarna csapadék keletkezik A csapadék szé
lén jól látható a zöld fluoreszcencia. 

Extr .. genlianae aqaosam spissam Szublimátu
mában tompa, hosszú tűk figyelhetők meg, melyek 
gyakran hajlottak A kristályok ecetsavban nem, 
hidegvízben és éterben nehezen, forróvízben és 
alkoholban oldódnak Alkoholos kálilúgban arany
sárga szinben oldódnak a kristályok Mindezek az 
oldódási próbák bizonyítják gentizin jelenJétét a 
szublimátumban 

Extr .. filicis maris aetlrereum subspissam Szubli
mációját az irodalomban nem említi és Agárdi se 
kapott említésreínéltó eredményt. Azonassági reak
ciójaként ajánlja a következőt: az extractum 
O 1 O g-nyi mennyiségéből alkoholos kivonatol kell " 
készíteni. Szűrés után egy csepp ferrichlorid-oldat 
hozzáadására vörös, majd vörösbarna csapadék 
keletkezett, mely az alkoholban jól oldódó flavas
pin reakciója. 

Extr tlifolii fibrini aquosum spissum. Szubli
mátuma színtelen cseppecskékből áll, melyek igen 
híg kénsavval megcseppentve, majd bepárolva 
ibolyát a színeződnek Víz hozzáadására a szín eitti
n ik, újabb bepárlásra ismét előáll Ez a meliatin 
szublimálhatóságát bizonyítja, mely Rosentha/o 
adatai szerint azonos a Strychnos nux vomica' 
ban található loganinnal A kiVonat azonosítására 
a következő reakciókat a.jánlja: az extractomból 
ecetéteres kibonatot kell készíteni Ennek 2 kcm-ére 
tömény kénsavai rétegezve, az érintkező felületen 
bíborszínű gyúrű keletkezik, mely felhigítva, zöld 
fluoreszcenciát mutat Az ecetéteres oldat 2 kcm-es 
részletét vízfürdőn porcelláncsészében bepárolva, 
sárgásbarna maradék keletkezik, mely híg kénsav
ban feloldva és bepárologtatva, ibolyaszínű mara
dékot hagy hátra. A reakció érzékenysége 
J :O 00253 g, meliatinra vonatkoztatva l :O 00126 
g. Határhígítás: l :794· 4 .. A szublimátum vizsgá
latánál ez a reakció I: !666 határhígításnál is lát
ható még. Az extr act um csersavat is tartalmaz és 
l :O 001 g anyag jelenlétében is adja fenikloriddal 
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a zöld színeződést Határhígítás : l : 13600. A Ph 
Hg. IV. csak oldódási próbát ír elő, ezért ajánlja 
Agárdi ezen reakció felvételét is .. 

Az extr act um secalis eoruuti fluidum és 
subspissum, valamint az extractum liquiritiae 

depuratum aquosurn subspissum kvalitativ vizsgá
latai mindenben megegyeznek a megfelelő száraz 
kivonatokévaL 

Az- értekezést ismerteti: 
Szepessv Angéla dr .. 

------------···--------------
GYÓGYSZERESZTUDOMÁNYI BESZÁMOLÓ 
A Gyógyszeré~1i Dokumentációs Albizottság közleménye Ve:z.etö: Ke d v ess y G y ö r g Y dr 

Ivanova M F. pH spektrofolometriás meg
liatározása (Zhur Ana! Khim. 2. 2!9--24. 1947.) 

A meghatározáshoz el kell készíteni elő
ször az indikátor kalibrációs görbéjét, azután a 
különböző hullámhosszakon meghatározzák a szí
nes indikátor adszorpcióját, majd a puffer-soro
zatok adszorpyióiát. Ezen adatokból egy képlet 
segítségével számítják ki a pH értéket. Ez a meg
határozás hasonlít az elektrometriás és kolorime-
triás pH meghatározáshoz, de pontosabb, mint a 
kolorimetriás és az elektrometriá.snál 3%-kal jobb 
eredményt ad 

Szepessv Angéla dr 

Ipalov P. F. . Ampullákba töltött Nessler
reagens lzasználaláról.. (Zh ur. Ana! Khim 2, 239-41 
!947 .. ) 

Megfigyelték a vízben történő ammania ki
mutatásánál, hogy az ampullákban töltött N essJer
reagenssei alacsonyabb értékeket kaptak Az 
összehasonlítást frissen készített reagenssei végez
ték. Azt is megállapították, hogy fehér üvegben 
a reagens jobban eltartható, mint a zöld üvegben 
A jelenséget azzal magyarázták, hogy a reagens 
hidroxidjai reagálnak az ampulla üvegéveL Meg
akadályozható a reagens értékcsökkenése, ha min
den ampullához 4 csepp 40%-os kaliumhidroxid 
<lidatot adnak 

Szepessy Angéla d1 

Raikhinshtein G. Ts.--Koclzerygina L V. 
A1zén meg/zatározása bromáttai. (Zhur .. Ana! Khim 
2. 173-8. 1947 .. ) 

A tömény sav különböző koncentrációjának 
hatását figyelték meg az arzén bromáttal történő 
oxidációjánáL Megállapították, hogy igen kis meny
nyiségű tömény sav esetében az oxidációt nemcsak 
a bromát, hanem a szabad bróm is végzi. A sav 
koncentrációját emelve O 3 n-ig, a szabad bróm 
oxidációs hatása nő 2 n-ig emelve a sav mennyi
ségét, a bromát és a szabad bróm egyenlő mennyi
ségben oxidál Efelett a bróm hatása ismét nő 
Indikátor ul fukszin használható O 3-4 n sav 
koncentrációig, színe sárg'ábál a narancsszínig 
változva jelzi a titrális végpontját. 

Szepessy Angéla dr 

Ivanov. B. 1.-Bezyoiko S. M .: AlunJinium 
potenciometriás meghatározása bronzban és acélban 
(Závodskaya l ab. 15, 511-14 !949.) 

A bronzot sósav- salétromsav keverékében old
ják, a szirupszerű masszál felmelegítik, 10-15 ml 
vízzel higítják, híg ammaniával trop·eolin indi
kátor jelenlétében semlegesítik, konyhasó!, l tér! 
96%-os alkoholt adva hozzá 5 percig széndioxidot 
áramoltatnak rajta keresztül, 2--3 csepp frissen 
készített telített fer;rosulfát-oldat hozzáadása után 
O 5 n nátriumfluoriddal titrálják platina-kalomel 
elektródat alkalmazva Acél esetében 20%-os nát
ronlúgot alkalmaznak a semlegesítésre, a szüredék 
egy részét sósavval savanyitva kevés ferrikloriddal 
főzik és a titrálás! a bronzhoz hasonlóan végzik 
Mivel a meghatározás lassú, jobb egyszerre több 
meghatározást végezni több elektród alkalmazásá-
val. 

Szepessy Angéla dr 

Bimbaum S M -Schhigol M B. Kálcium 
ion potenciometriás meghatározása magnézium ion 
jelenlétében (Závodskaya l ab. !5, 402-4. !949) 

A kálcium ion forró natriumoxalattal csapa
dékot ad, az oxalát feleslege ammoniás közegben 
ezüstnitráttal potenciometriásan visszatitrálható 
Ha a magnézium ion mennyisége nem haladja meg 
a kálciurn 300%-át, úgy a meghatározás elvégez
hető, me rt a magnézium oldatban mar ad Ilyenkor 
a kihült kálciumoxalát csapadékhoz 10%-os ammo
niumnitrátot adnak, amikor is ezüstammonium
oxsalát komplex végződik 

Szepessy Angéla dr. 

Btoda B Radix primulae, mint beiföldi 
saponin-anyag (Korzen pierwiosuki, jako krajowy 
surowice saponinowy) (Varsó, Farmacja Polska 
J 949. 3. sz. 90. old.) 

A szerző hozzáférhető irodalom alapján ismer
teti a belföldi származású radix prirnulaet és ennek 
mint saponin anyagnak a lengyel gyógyszerkönyvbe 
és gyógyászalba való bevezetését javasolja. 

Det kowska Lola dr 

Wismiewski L. Kivonatkészítés a gyógyszeré
szetben (Ekstrakcja w famaacji.) (Varsó Farmac ja 
Polska !949 3. sz. 93. old . .) 

A szerző foglalkozik a kivonás lényegével és 
módszereivel, azonkívül a galenusi extraktumoknál 
fellépő ballaszt anyagokkaL 

Derkowska L ola d1 

Monnier D és Besso Z Technikai adatok 
Infravörös sugarak szárításra való felhasználása 
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ai analitikai kémiában.. (Note technique .. Les r ayons 
mfrarouges, moyen de séchage en chimie analytique 
(Helv .. Chim. Acta .. 32 .. 1870 .. old .. ) 

ln;ravörös su~arak segítségével olyan anyago
kat szantottak kr, amelyek magasabb hőmérsék· 
le~e~ elbomlanak Megállapításuk szerint a legtöbb 
ke~zitményt .a~ infravö~ö~ sugárzás nem befolyá
solJa. Az e!Jaras Jelentosege, hogy a gravimetriás 
mér éseket meggyorsítja · 

Kwdcs Ldszló dr. 

. Hmte, R: A & Chen, L j. Ribafiavin oldatba
vrtele tnptofannal. - Tryplophan as solubilízing 
agent for riboflavin .. - J A Ph. A Sc. Ed .. 38/10. 
1949. 558-70. 
. Az. J.,. v. dl-triptofán tömény oldatában a 

nboflavm JObban oldódik, mint vízben. A ribo
flavinnak ilyen oldatokban való oldhatósága a 
tnptofan ko~centrációjával arányos. 6 8 pH·nál 
4 mg/ml. a nboflavrn oldhatósági határa 

Ldng Béla dr. 

Huyck, C.. L A merkuriamidoklorid es szalicil· 
~av ös~zefér hetellensége (The Ammaniated Mercury 
Salrcy!Jc A cr d lncompatibility) (J A Ph. A p 
Ed 1949 szept X 9 568 . .) · 

.. A két ve~y~letből cserebomlás útján szal· 
mrakso es szublrmat keletkezhetik ezek különösen 
a fölöslegben n~~rad! . szali~ilsa~. kerátin·lágyító 
hatasa miatt eros borrzgato hatast fejtenek ki. 

Ldng Béla dr 

.. Plán E. M . . Néh?ny autonóm gyógyszer azono· 
srtasa. The Identrficatwn of some autonornic druas 
by means of the optical properties of the dilitur~· 
tes. (J A Ph .. A. Sc. Ed .. 38/10. 1949 .. 535~37 . .) 

A dl·amfetamin (Benzedrin), a d-amfetamin 
(D~xedrin), az dedrin, a dl:efedrin, a fenilpropanol·· 
amm (Propadrm) es a p·hidroxi·y·metilfenetilamin 
(Parednn) azonosítására a szerző nitrobarbitursav 
szár~nazékokat állított .elő azokból s azok· optikai 
tulaJdonsagart meghatarozta és köz!L 

Ldng Béla d1 

. Mendez ), Kirch E. R & Voigt R F ·Szelek· 
trv adszorpcw a Hydrastis analizisében. Use of 
selectíve adsorption in the analysis of hydrastis 
(J A. Ph .. A Sc. Ed. 38/10. 1949 .. · 538--40.) 

A Hydrastis alkaloidáit egy fluoroszilikát osz·
lophoz adszorbeáltatják (Florosil, Floridin Co, 
Warren,. Pa.) Az adszorbátumból a hidrasztin 
ammóniás ~lkoholl.~l szelektíven eiuálható és spek· 
trofotometnasan JOl meghatározható 

Láng Béla dr. 

Treadwell W. D. és Hepenstrick H.. Az ezüst· 
Szulfid oldékonyságárai (Über die Löslichkeit von 
SI!bersulfid) (H elv . Chim. Acta. 32 .. 1872 .. old .. ) 

Gyengen perklorsavas, telített ezüstszulfid 
ol~at?an. állap_ítot!ák meg az ezüst·ionkoncen· 
tracwt Eredmenyeik a termodinamikus úton meg
állapítható értékekkel megegyeznek 

Kovdcs L d sz/ó dr 
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Mühlemann H.. Antrakinonok és antrakinórz .. 
glükoziddk (Pharm. Acta He!v 1949. 10.. sz. 
343 o.) 

A szerző először ismerteti azon irodalmi 
adatokat, melyek a Rheum glükozidáival és azok 
előállításával foglalkoznak. A ayako r lati részben 
tisztán előállított oximetilantr;kinonglükozidákat 
megfelelő redukcióval antronokká alakította át. 
Az előállított antronglükozidák élénksárga, nem 
kristályos, !gen labilis anyagok voltak, úgyhogy 
ezeket acetrlezéssel stabilabb kristályos antranol
glükozidákká alakította át és az így képződött 
v~gy~letek ~émiai és fizikai tulajdonságait vette 
vizsgalat ala Részletesen Ismerteti az előállítási 
és vizsgálati módszereket 

Szepessy Angéla dr.. 

A népjóléti miniszter 10.140/12-7jl950. (IL 7 . .) N .. M. számli 
rendelete az extracturu Secalis eoruuti fluidum helyett Ergarn 
soL Richter, iUetőleg Secoin forte sol. Chinain gyógyszer~ 

különlegesség kiszolgáltatásának engedélyezése tárgyában" 

(Közigazgatási rendszám: 10 140) 
Az l 948 : XXX tv. 3. §·ának (3) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a következőket rendelem: 
l §. (l) A közforgalmú gyógyszertárak az orvos által 

re~delt extr~act~tm Secalis comuti fluidum helyett ·- ameny~ 
nytben. ab boi ~me~, készletü~- további rendelkezésig Ergarn 
s~.J. __ Rtchte~;, Ille_tole~ Secom forte sol. Chinain gyógyszer
kulonlegesseget IS kiszolgáltathatnak és ebben az esetben 
a rendelt gyógyszer ára helyett a kiszolgáltatott gyógyszer-
különlegesség árát felszámíthatják 

.(2) Az (l) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása 
esetef?en a közforgalmú gyógyszertár vezetője köteles az 
o~_v9sr rend~lvényen a ténylegesen kiszolgáltatott gyógyszer
kulonlegesseg elnevezéséf feltűntetni. Az orvosi rendelvé
nye~ a beteg részére adott utasítást (signatura) rnegváltoz~ 
tatm nem szabad 

, (3) A_z 1927: XXI törvényen alaptiló kötelező biztosítást 
~Hato 'r:t!e~etek (a továbbiakban: biztosító intézetek) orvosai 
alta! kiaihtot~ orvosi rendelvényeken a gyógyszerész által 
~ (2) bekezdes alapján feltüntetett gyógyszerkülönlegesség 
atve~elet a beteg (a gyógyszert átvevő) aláírásával igazol-
tatm kell , 
. 2. § A betegségi biztosító intézetek kötelesek az orvosaik 
alta! re_ndelt gyógyszer helyett az L §(l) bekezdése alapján 
k~s~olg~ltato.tt gyógyszer árát a gyógyszertár részére meg-
tentem 

Ratkó Anna s. k. 
népjóléti mlniszter 
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GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK HIVATALOS LAPJA 
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A szovjet gyógyszerészet szervezeti felépítése 
·- Fejezetek Korenblat G .. D. hasonló cimű könyvéb6l. ·-
( Közlemény a Gyógyszerészi Dokumentációs Albizottsdg anyagából.) 

l V. kb z l em é n y. 

A GYÓGYSZERTÁR BELSŐ ELLENŐRZÉSE 

Agyógyszerek minósége és a belső ellenőrzés jelentősége. 

A gyógyszerek minőségének megjavítása és az 
ellenőrzési inóctszerek racionalizálása, valamint a 
gyógyszerek készítésenél és kiszolgáltatásánál elő· 
forduló hibák kiküszöbölése komoly feladat elé 
állítja az egész gyógyszerészi szervezetet A gyógy· 
szerek minőségi megjavításában a Szovjetúniő 
gyógyszertári dolgozói már igen jó eredményeket 
értek eL Ebben segítségükre volt a jó munka meg
szervezése, a munkamódszerek célszerűsítése és a 
gyógyszertárak berendezésének és felszerelésének 
tökéletesítése. Ugyancsak nagyban növelte ezeket 
az eredményeket az ellenőrző laboratóriumok haló· 
zatának kiépítése, ahol a beérkező gyógyszereket 
és a gyógyszertárak működését ellenőrzik. Végül 
nagy szerepet játszott a gyógyszerek elkészítésének 
és kiszolgáltatásának minőségi megjavításában a 
belső ellenőrzés fokozása és módszereinek tökélete
sítése is. 

A készílés és a kiszolgáltatás, valamint a gyógy· 
szerek minőségének problémája ezzel azonban még 
nem tekinthető befejezettnek Szabálytalanul el· 
készített gyógyszerek még ma is akadnak. Ennek 
oka abban rejlik, hogy a belső ellenőrzés még nem 
tökéletes Erre még nagyobb figyelmet kell for .. 
ditani ·- fokozottabb munkával, még jobb vizs· 
gálati módszerek kidolgozásával, a hibák és a töré
sek megszüntetéséveL 

Gyógyszerek, melyek a gyógyszertárban az 
orvos speciális_ előirata és a beteg egyéni szükség· 
lete szerint készülnek, ellenőrzés szempontjából 
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gyökeresen különböznek bármilyen gyári készít· 
ménytőL Az egyes gyógyszeralakok sajátságos 
összetétele, különböző adagolása és az aránylag 
rövid elkészítési idő alatt alkalmazott technológiai 
módszerek sokfélesége miatt tökélefes ellenőrzésük 
szinte lehetetlen Az egyetlen megbízható ellen· 
őrzési módot - a kémiai ellenőrzést - gyógyszer
tári munka közben nem lehet tökéletesen elvégezni 
A mennyileges analízisekhez hosszabb idő és arány· 
lag nagymennyiségű anyag szükséges · Ez pedig 
nemcsak a gyógysterek gyors és zavartalan kiadá· 
sát késlelteti, hanem ezenkívül sem oldható meg 
ez a vizsgálat anélkül, hogy a beteg részére rendelt 
gyógyszer mennyisége változatlanul megmar adjon. 
llymódon a teljes minőségi és mennyiségi vizsgál~! 
csak .a gyógyszer ek sorozatos előállításánál gyárak· 
ban és intézetekben lehetséges, gyógyszertárakban 
azonban gyakorlatilag kivihetetlen A feriti ek miatt 
legcélravezetőbb és legelterjedtebb ellenőrzési mód
szer a gyógyszerész munkájának figyelemmel kísé
rése, a gyógyszer ek organoleptikus megvizsgálása, 
úgyszintén, ha lehetséges a kémiai identifikálás 
elvégzése. A legfontosabb feladatok közé tartozik 
a legpontosabb és a leghatásosabb ellenőrzési mód· 
szerek kiválasztása, ez kell hogy legyen a gyógy· 
szertári munka megszervezésének alapja és ezt a 
legnagyobb szigorral és következetességgel kell 
elvégezni. 

A gyógyszertárak belső ellenőrzése során vég· 
zett speciális vizsgálatok bebizonyították, hogy a 
moszkvai gyógyszertárakban 200. OOO gyógyszer 
elkészítése közben 2000 esetben hiba vagy törés 
történt, vagyis a belső ellenőrzés I% nem teljes
értékű gyógyszert mutatott kL Ez azt bizonyítja, 
hogy nagyon fontos a megfelelő körülmények között 


