
tartozó vegyületeket. Igy kÖii'tíyen érthetővé· ~s érdekessé 
tette előadását, rnelynek .részletes ismertetésére visszatér.ünk._ · 

Szendy Ba1ázs professzor előadását hozzászólássarkezd fe. 
N3gyon tanulságosnak jellemezte az előadást, amiből miftden 
orvos sok új ismeret~t meríthetett: hogy a kémiai struktur-á
nak milyen nagy jelentősége van a gyógyszer hatása tekin
te_tében. Sokszor lényegtelennek látszó_ különbségek ygészen
más hatást fejtenek ki az élő szervezetben. Nem l}.özömbös 
az sem, -hogy mi1Yel1 formában juttatjuk be a gyógySzert" 
':l beteg. szervezetébe és az a gyógyszer hogyan készült el. 
Az .orvos-gyógyszerész kapcsolatban éppen ezért igen nag'y 
feladatokat lát a gyógyszerészek előtt <t·jó gyógyszerkészítés 
és a gyógyszeré$zi technológia- fejlesZtése terén. Előadásában 
a női hormonterápia- problémáit ismertette és érdekeS be- . 

·pil_lantást nyujtott a sexúálhormonok terápiájának egy 

is tolrnácsoita. \rolna ~.á tnezőgazdaság megsegítését 
felajánlását«_. 

. Mint egyik_ somogymegye:i gyógyszertár~e~~~~~f~~!;,;~·~ ném a cikk írójának ezirányú véleményét 
néhogy ·úgy tülljön _fel, mintha egyszerűen 

részébe. ' 
A békésmegyi szakcsoport első ·tudományos ülése igen: 

értékes és szép eredménnyel ért véget.- A nagy érdeklődéssei
fogadott előadások hallgatói között- szép számban orvosok 
is jelen voltak- A jó szervezésért az érdem nagyrésze:Dole:<;ch 
József gyógyszerész-elnököt illeti. 

AZ ÁPRILISI SZERKESZTÖBIZOTtSÁG 
ANYAGÁBÓL 

D.A. 

A gyógyszertáfvezetőLértete'zleteken -ig~n sok- felsZálaló 
kartárs kifogásolta, hogy a vasárnapi 'értekezletek rniatt 
az amúgyis kevés pihenőn'apjukat kell feláldozniakés szorgal
mazták azoknak hétközriapokon való megtartását. Ha figye-_ 
leinbevesszük;'liogy· a rtagy távolságOkról beutazó· kartársak
nak -niár _szornbat délután el -kell iridulniok,< hogy idejéheil 
megérkezzeile_k és sok esetben csak hétfőn re-ggel érkez
hetnek haza, a panasz iridokolt. Az -értekezleteknek hétköz
napon való megtartása- megítélésern szerint keresztülvihető, 
rniVel az ·egyedül dOlgozó- gyógySzerész' esetében a-z Ú-- ·n. 
készenléti láQ.ából a helyi orvos a sürgős eseteket el_ tudja 
látni,- rihoi pedig 2- vagy több gyógysz_etész~ dolgozik~ -a-gyógy
Szertár nyitvatartásának nincs akadálya. E kérdésnél utalok 
arra, hogy a járásban működő orvosok részére rendezett· 
-.továbbképző tanfolyamokat, értekezleteket . stb_. ininden 
. eseí-béri hétköznap tartják meg. Az itt elmondottak al3pján 
kérem az Egészségügyi Minisztérium ipetékeseit, h_ogy vízs
gálják ·meg ezt a kérdést és amennyib~n· kívánságunkat 
jogosnak és teljesíthetőnek ·találják;_ úgy annak -rendezését 
rendeleti_ úton foganatosítsák. _ 

Az V. Magyar GyógyszerKönyv életbeléptetése küsiöbön 
áll.. -Igen sok kiváló szakemberünk hosszú, ki tartó, áldozatos 
munkája révén született meg ez a- hatalmas mű. Nekünk, 
gyakorló gyógyszerésZeknek, egy kötelességünk van: ez. t 
a_ r:tagy _a_nyagot ugyanoly'an ki~artó, '. áldozatqs_ -rn11n~á-~al_ 
elrnéleti~eg elsajátítani és a gyakorlatba átülte~ni. A mi 
feladatunk sokkal könnyebb, mint az alkOtóké, _de mégis 

nehéz ahhoz, hogy egyedül bírkézzunk meg vele. Szüksé~ 
.. van kiváló tanítómestereink, vezető · kádereink segít~ 

Szerény ezzel kapcsolatban tehát az 

~'~i,;,r,~;:~tg;~~a~zf~~~\f~~r~~;i;~;itoiv~_ábbképz<5 -tanfolyamok' ·és kizárólag· új gyógyszer-
is kérem -új gyógyszer-

. jőjjéne;i,fe~-1~oli~~~~~tték-~~" · 
szerzett ismeretek és útmutatások révén 

könnyítsék meg felad~~unk teljesítését. 
.Aimer· Elemér 

gyógyszertárveiető, MátéSzalbi 

MI IS MEGTESZÜNK MINDENT 

A szaksajtó május 1-én megjelent számában a Szacialista 
Egészségügyért·mozga'lom keretében foglalkozik_ a Somogy· 
rnegyei Gy. V. márciusi kaposvári. .értekezletével. Idézi a 
vállalat igazgatójának beszámolójából azt a komoly feladatot, 
ami a gyógyszertárakra hárul az Állami GaZdaságok, Tszcs~k 
és egyedül ,dolgozó parasztok beteg állatai_ meggyógyítására 
szükséges gyors gyógyszerkiszolgáltatás terén. Hiányolja 
a cikk írója, hogy )>az igazgatói felszólítás elh~ngz;ott anélkül, 
hogy az érte~ezlet folyamán bármelyik gyógyszertárvezető 

fülünk rnellett ezt az általun-k is· igen fontosnak 
kor!Úányprograminot. 

A vállalát IgazgatóJa és 
értekezleten,- de személyes 
figyelmünket a 
és főgyógyszerész, 
orvosa és a járási. 
hol látják legfontosabbnak 
volt az a' megállapításuk, hogy az 
mentőszekrényeinek jó felszerelésében. A gy,ógysz.erellátás' 
terén komoly hiányosságak nin-csenek; de a rnentőszekrények 
felszerelésében bizony sokszor ~apasztalunk hiányoss

1
ágokat_. 

Még az ez év február 8-án megtartott munkaértekezleten, 
melynek úgyszólván egyedüli pontja volt a kongresszusi 
felajánlások megtétel e, a vezetésern alatt_ állO 9/50. siófoki 
gyógyszertár kollektivája kongresszusi felajánlást tett a 
körzetünkbe tartozó gazdaságok, Tszes-k és vállalatok 
pa tronálására, mentőszekrényeik- felszerelésével kapcsOlatban. 
J ával_ a mezőgazdasági munkák megindulása- előtt érin tk e- c 

zésbe l~ptünk ·a rnentőszekrény-felelősökkel és felajánlottuk 
a legmesszebbmenő segítséget. Ezt szívesen is _vették igénybe, 
és már teljesítettük is felajánlásunkat úgy, hogy az ezen 
a.- téren. mutatKozó hiányoSságokat felszámolt uk. 

Nem hiányzik tehát belőlünk a s~ocialízmlls esZilléinek 
megértése·, tevékeny részvéteiUTik a Szacialista Egészségügyéri
mozgalomban. Tudjuk, rnelyek a súlyponti kérdések.- Igaz, 
keveset beszélünk, inkább dolgozunk. Ha· a cikkíró ·kartárs 
nem is hallott választ az igazgató beszárnolójára, a fentiekből 
is láthatja: mi is_megtes_zünk rnindent, ami től-ünk elvárhat(), 
szacialista hazánk építése érdekében. 

' Cze)Ilédj; Béla 
a siófoki 9/50. _gyógyszertár 

vezetője 

He!yreigdzít4s- A S'zaksajtó 5. siáinában iőv-iden besZá- , 
möltunk a Vasmegyei ;Gy. V. Galenusi Laboratóriumának 
működéséről. Ebben a híradásunkban, amikor az ú. n. 
»száraz helyiségre« _ utalunk, · elírás foly.ián azt közöltük, 
hogy ottlétünk alkalmával éppen Kalmopyrin-tablettát 
k;észítettek .... A laborató_rium dolgozói pem -Kalmopyrin
tablettát: kacizált-port- állítottak elő. _Az elírás annál 
nyilvánvalóbb, miVel a Kalmopyrin-tabletta kiZárólag gyári
lag készül és ·azzal a gyógysZertárak bőségesen el vannak· 
látva ... _Ugyanígy megfelelő ·ellenőrzés nélkül vettük át 
és közöltök le a Zalarnegyel Gy. V. -körleveféből .a. gyógy
szerész-technikusok. vizsgájiíra· Vonatkozó verseny kihívást, 
amelynek szempontjait, amint később megtudtuk, szakszer
vezetünk munkaversenybizottsága -nem fogadta el. 
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AZ V. KIADÁSú MAGYAR GYÓGYSZER: .· 321. lap alul<ól 3:iot·: 

_,,- .• ~." '·- ~- _ · ··j· _ .. ~· :_-:----~--_. .. , __ -_._._.,_,:_-·'····:" __ -·:it·~: •-s~' • _,. .-, _,, - _ .. .(MgCO,h,-_(M_gOI-I.}_u-" ._. 
KÖNYVC:·ELSő. HIBÁJEGYZ:8KE ..••... · ·. • .,,. i~· '\ ' t< . 3H,o ·.·.. • : .•··• ··. 

- --f~, .. - - --.< --_. __ -.. -._ : ---. , >= -·'-.-,_·r<· -_-- -o',- -348'.;_\ap;-atutr9t út:· sBi';\k~~~~ni.~t ::;:;:helyett: 
TekinfetM atr,il, · h(/gy ai eddigésilelf~ étíe,;~~.: 3,71;.1ap 11. ~o' :',(Natf. inetita<Son.} :·e:~elyett: 

lemzavaró'i~{libá.k.',;J.'t t;irtá]mazó két jegyz~j{ ne)).ll" 3~2/ lap 6. ,~r:, '• ·.··:·•. ·· ... . i:: 
k "l! b l _.,.. · ·d · 'ld' b 1 t h'b • k''·t' : ·-·. :, / hidrogénlon"'k.onceptráciO]t'.t .<\Z~elyett: hi~)'Og~n>:ltevőja , eru ~e·mu1."en pe .anya, eze<e a ·.1al·· 383;.tap.pJ 5,so>:.: :•: ::•: "' ·:·: 
még egySze(:J~iso~ol3llk~---·.· ~< .. ·, ._ _ _ · . ~:, ;,<:·_:~>c,:ct --_ _.: . ·.-:. hid~~gérii~n"~oncentrác!RH't ._.1Jelyett: hi~íoe:én>dtevöJil 

Miniiepklrkéfünk, aki a Gyógys:i;~rki;)nyv.b,en• i~:' tao 3. ;~t, ogy hiátivi m::·~"'1!~''Y'"' 
akár sajtóhibat, akár értelmi hibát tálái; értesítSe '5' lap dJ t. ' 0". 3'% · ·· · · •''Y"'' 
err,<~!; a>d1yógyszerkönyvl Bizottságat {Buda:p~t; .. · .· ... < ti 2. ••'·' 
VJ:I:k;':Múzeun'i,kilt'út•:·4jb). · · ·. ··· · <(]0;. ·· '~·.'"" t.a'~~~t.ÍZ;<•o:szó .. · ... ··. · . · ...... ·. 

I. kötet 

19. I:Íp ~A szerkesztőbi:zoUs4g részére· kisérleti ellenőrZést végezte!u' 
címü névsor kiegészitendő: Milch György egyetemi 
gyakornok, Riedl Lucia dr. egyetemi tanársegéd és 
Tomori Ndndor dr. országos biróségi vegyész nevével. 

19. lap utolsó előtti sor: 
Hetntz Endre dr. helyett : Hem Eitdre dr. 

3. láp 30 sor : 33,3 helyett : 33,3% 
51. lap táblázat második 

sor:· v %' helyell: v/v % 
53. lap alulról hatodik sor·: 

.. [aJA , . . helyett: [a]_itt 
11~. ·lap utofsó bekezdés első 

mondata a követ-
k~őképpen javí-: .-
tandó: -

1_~_,, }ai_) 15 ... r.)or: a-_{1 ' 
12n.:Iap 8. sor: a-y 

4,00 ml in~linMolda:iot (il:.!' 
letöleg 1,00 ml foszfátos 
tompitóMQldatt:al össze n~m
keyert _ · einkinzulinProta-' 
lninát-oldat.ot} _ID.érőlom-~ 
bikban vizzel · 20,· :ml-re.:. 
bigitunk~ 

·hezuett: a-fJ 
helyett;· a-y 

. _i 138,· lap 13, !!0'1'-: 0,02 -SÓM 
savban "helyett: 

160. Iap h) második sor-: is helyett: 
173· lap 9) 12._sor:_ A:L iz:d-

, _ tási In9rf1dékO.t a 
·. 8) · szerint szárltott 

drog súlyszázaléká- . 
b!lll-{OIO%) adjuk 
lll:eg · ' · ·helyett : 

. ,-, .-.. 
0,02 _ ri sósavban 
kis -- --

Az· ··iZz_it$'i_ m~dékot 
hamutartalom ~; a_'S) $Ze':,

-rint- szárított:·, drog ;iólY-:
_százalék!Ul_an (D/il%l._Bd-:
juk meg. 
ml' ' 230. -lap ''utokóéiötti· sor:. iri lielyett: 

261:.;_-Iapon a- szerkeZeti -kép- . : 
._ _ __ letben : 3 _ helyett: 4 

'271'. _.Ie.pon 0,1 o.o1 n kálium-
. · · bromát-oldat után: 

-L 312~-:-htp helyet!.: 
0,02 m kálium
clii:nid-óldat ut~ : 
I 312. Iap helyett : 

277. Iap 23. sor: 002 helyett: 
300. lap 14. sor!:- Y!IS .(III).. , 

, ammóniumszulfát hélye'tt : 
·sts.'-Iap lO)':c~s 11) utolsó 

mondata után be
irandó: 

31.6.1 la~-'~~)-· -~,1 ~ k~um-
.. rodanid-oldat 

348. lap Extractum filieis 
maris spissum helyett: 

hel_yett: 

-1. 3.13.- lap ... 

I.- 313.- lap 
200 ' 

Vas(IJ)amciónimriszilliá.t _; 
- . '- i 

Ertractum filicis mariS_·' 
subspissum 
Gonadotrop~um -

helyett : 0;99823 
lie1yeW: l ·-474:· és-'475; ,. 
helyeit:_ l 474. és 475. 

helyet(: 
helyett:. 

11. kiJtet 

28. lap utolsó elötti sorban : 
rnéregszekrényben_ 

143. lap l.) második sor : O, l% 
213. lap_ 5. sor: 

- .dihldr:okodinoniurne-
. · ta:rhiráf' · .. - - · - ·-

212. lap alulról 9.-sor~ 
rnéregszekrényben 

294. • . !ap 2 t sor : ·o,a %· 

kÍmerltő h~~á~ ._., ·

Strych~um-

·kalium feiTicyanatum-, 

helyett: zárt szekrényben 
helyett: 0,2% 

hel)iett: ·(:Hhidroko
deinoniurn
tartarát 

helylí: zárt szCkrérÍyben 
helyltt: 0,2% . . ' . 

21. lap h) t. sor: hib' helyett: hibás 
33. lap cikkely végére beírandó: óvakodjunk, nehogy k6'tsb<>gá•:' 

por a szemünkbe jusson! 
49. Iap a) t. sor: A párájuktól helyetf: f' parától 
58. lap. Megjegyzés 2. sor : 

.minőségi helyÚt: minöségű 
250. lap g) 1. sor: natr'ü helyett· natrii 
264. lap utolsó sor _: 4, helyett: 4,0 
270. lap közepén : injekció- helyett: injekcióhoz 
404. lap 5. ·sor után beírandó: óvakodjunk, nehogy klirlsbogár

tinktúr.a a szemünkbe jussont 
473. lap 5. sor: Fortéer _ helyett: ·Partner 

Az V. Magyar Gyógyszerkönyv Ill. 41;f. Iapján 
zatot ~s a táblázat: feletti két sort az alábbi két sorral iö ·tábiA'iii~;~ 
tal kell helyettesiteni : . _ i: 

_ A- standardMsútponin hemolitikus -indeXét',- 25000Mt, a 
Jtfgi_tással. psztva ilZ alkalmazott vér faktoiA'boz jutunk,. amit 
2. táblázat 5. rovata tüntet fel. 

A- kéhilöcsö 
száma 

l l '2 0,5' 0,5 
3 0,5 0,75 

·.4 0,5 1,0 
5 0,5 1,25 

6 0,5 1,5 2000' . 7 0,5 1,75 2250 
8 0,5 .-2,0 250 0 
9 0,5' 2,25 2 750 

10 0,5 2,5 3000 
ll 0,5 2, 75 3 250 12 0,5 3,0 3500 t3 0,5 3,25 3 750 !4 0,5 3,5 4000 15 0,5 4,0 4500 

'l-6 0,5 4,5 50ÓO 
17 0,5 . 5,0 '5500 
IS 0,5 5,5 ' 6000 
:19- 0,5 6,0 6500 20 0,5 6,5 7000 

21' 0,5 (,0 7 500 

· ,KiJ"FIJLDRE KiJLD'llET 

:Ipagyar otvosi--s·zaklapokat : 
rokonáhak ~ ismerősének - barátainak. 

Íórint.-b~jizetis meUett 
alanti elŐfizetési árakban a ·43.7_90.057 csekkszáinlárá 
(~ultura Köhyv- és Hir!apkülkereskedelmi _V.) be~ 
f~zetve. A m~(gánközlemélly. rovatában i eltüntet-ni a 
címzett nevét, _pontos címét és a-lap_ nr,~gnevezését. 

, Ada Pharma:Ceutica Hungarica félévi ·elŐ-
. fizetési díjá .......................... Ft 20.~ 

· · Fogorvosi Sz~le félévi előfizetési díja. . . . Ft. 34.
Börgyógyászáti és Venerblógiai"Szemlé fél~ 

évi előfizetési díja ................ '... . Ft 22.~ 
· ' GYermekgyógyászat félévi előfizet_ési díja~. Ft ·52.~ 

A Gyógyszer-ész félévi előfizetési díja • . • . Ft 24.-------= 
K,-ísérletes Orvostudomány félévi elöfiz. díja Ft 58 . ......., 

. Ma&)'ar Belorvosi Archívum félévi előfizetési 
ÓlJa .............................. .. 

Magyar Nöorvosok Lapja félévi előfizetési díja 
Magyar Radiológia _ _félé_vi elöfizet~s d_íj~ ~ _. 
Magyar" Sebészet,, félévi ... -€lőfizetési---díja .•.•••. rt.·41>.""·..:.> 
Népegészségügy,Jélé'(i :előfizetési 4,íj& ,. .1 ~ 
Orvosi Hetilap 'félévi' előfizetési díja.· •. ;· ~ -. 
SzetúéSiet' félévi--előfizetéSi -díja--;·-. .---;--.:;·-.·;. 

. . . 

. GYÖGYSZERllSZ·SZAKCSOPORTJÁNAK 

F~le!ós' 8 zerlros.ztii: Székely .Jenő 

Szerkesztoöizottsdg: A~driska: -J6zs~f -dr;, F_lll'~~ó_ Sá~d_~~;. :~ádár __ Tibor. :~~,'- Ke~v.e.ssy Gy~rgy · tf_r.~ Király: IlO~a_. dr,,_ Kovács 
Lásd~ ~r.,.-KlUl-FerénC,-_-Ligéti. Viktors-'Nógrádi- ~ászlón.é, Vágh An~al dr._ 

. Szintetikus szupp(}zitÓ~um- és kenőesalapanyag~k 
. . . 'G . ' 

lrta: TAK A CS M I HALY 

Az injekciÓ!<; és a tabletták világáb~n furcsa· A's~uppozitórium·~lapa~yagokközött a XVU I. 
nak tűnhet, hogy miért van szükség még ma is század .derekától 'a. kák<lóvaj foglalta, elaz elSő 
a szuppozitórium.gyógyszerforniára, amelyet sem helyet. [rodalnii adatoksietint először 1695'·ben 
a beteg, sem a készítő gyógyszerész n.em. kedvel állították elő préséÍéss~l akakaóbabbÓjés)715·töl 
túlságosan· .. Használatát több tényező intl~k'?lja. már szerepelt a gyógyszerés~i gyakqrlat'ban is. 
Gyógyszerekue!, »per os<< a.lkalinazás~ sokszor aka· Az .187l·ben kiadott .1. Magyar Gyógyszerkönyv· 
gályokba'ütközik. Igy példátil ha .nagyon;rosszízü ben is hivatalos volt. .· .· .·· .. ·· · 
á' 'gyÓgysú!r, 'lia a· nagyalakú tablettát a':,l:iehig · · j\.~o11ban <czenigeh értékes kúpalapartyagnak 
nem tudja lenyélni (különösen gyermekeknél jön sok jó tulajdonsága mellett 'két nagy hátránya : 
ez tekintetbe), vagy a gyógyszer émelygést, é\v?gy· az avasodási-á való hajlama és az,'a sajátsága, 
talanságot okoz, neni lehet mindig injekciótalkal· hogy 36" fölé melegítve, P'·módosulattá aliikuP át, 
mazni. Másrészről.agyógyszer a gyomor,bélhuzam· s. e~ért olvadáspontja alacsonyabb (230..:..25°) ]esz. 
ban bomlást is szenvedhet, amit nem lel'íet minden A· kri~tályosodási pont· is,· lejjebb. száll : . csak. '16"-' 
esetben draúirozássa!kiküszöbölni. 11yenesetek· 19~·ra léhűtveszi!árdul meg ismét. .(A gyógyszer' 
ben indokolt és .előnyös lehet a kúp hasmáJa hL könyvben .. az 'f,·módosu1at. fizikai ·adatai·. talál' 
A siúj)pozitórilim alakjaban alkalmazőttgyógyszer haták.) A dermedési idő 7. perctől .% .óráig tart 
á rekfúm .. !lús véredényellátottsága: · kövétke2,téb<!n ir melegítés idotartamától függően: Csak néh~ny 
hamarabb s:iívódik fel, mint a bélből és e tekinte!' . hap .mulva. alakul vissza a 1Hakáóviij a· stiibi! 
ben a szuppozitóritimokat a "per os« és a >>pan~nte· .,.módosulattá. . ·. . . . . 
rális« gyógyszerbevitel közé szokták helyezni.' A Ezekriéi sokkal jelentősebb azonban az a 
szuppozitóiium·alapanyagok terén ·megmutatkozó körülmény, hogy a kakaóva j at szolgáltató Theo· 
kíitatás is azt bizonyítja, hogy ei egyá]tal~rf rienl. br01na. cacao nevű fa Dél·Amerikában, Közép· 
elhanyagolható területe a gyógyszerészetnek.. A Afrikában, illetve a délkeletázsiai szigetvilágban 
következőkbeh a szuppozitórlum és ~ miyel a , honos, és )gy az európai államoknak ezen alap· 
területek kémiailag közelfekvők égymásfioz, néhány·. anyágat importálniuk kelL . Ez a tény .különös:en 
szóval - a kenőcsalapanyagok terén .elterjeqt a két világháború idején okozott sok nehézséget 
szintetikus készítményeket . is ismer,tetjük. s így· a kakaóva j ellátás az utóbbi évtizedekben 

··A' szUppozitóríumokés a kenfksÓka:J~égrbb a., gyógyszerészet egyik lényeges kérdésévé. növe· 
időkben is alkalmazoltgyógyszerfo~mák; A végbél' kedett. .Az etl)lített két ok,. de főleg a .beszerzéSi 
kúpokról .már az időszámításunk ,előtti XVI. nehézségek miatt, .az első világháborútól kezdve 
.századhól :.fenhniaradt »Eberspdp!!ftüi<t•i!Feirílítest nagyszámú kutató. foglalkDzott .• a kakaóva j saját. 

· tesz .. ·A késiíbbi időkben azután mind·gyakrabbau ságainak megjavításával, ill~tve. megfelelő., pót· 
találkozunk ezzel a gyógyszerformávai; szerepelt szerek kereséséveL Az ennek eredményeként java; 
a :zsidók, majd a·perisák gyógyszerkincsében is. solt .számos · alapanyaget. két csoeortli'! szoklák 
A kenőc5ök alkalmazásá a gyógyászafl;>an . fel· sorolni : zsírnemű kúpalapanyagókra és vízb~n 
tehetően . niég távolabbi korokra· •hyúlik• vissza. ·. oldódó kúpalapanyagokra, · · · . 
A kehőcsök. alapanyagai =: ·a .legrégibb időktől A zsírnemű kilpalapanyag<k közé .a kaka ó· 
fogva,~ főleg állati és növényi eredetű z8irok (".;, vitjon kívül.? keményített zsí;ok ·és. más, túl· 
z8írsav·glicerin·észterek) •. és. viasiok (=. z5'írsav. nyomóan zsírnemű komponensekből álló elegyek 
viaszalkohcil.és:;;terek), amelyek,:!<;ö~é.a· !)11l]Lszá~ tartoznak..· Ezek a készítmények általában test· 
zad. máSodik felében nekilendülő kőohíjfeldoJ. hőmérsékleten olva(lnak .·(op =:35-38° körül). 
gozás eredményekent belépteka külöril)öZiíásványl, Ez .. alkalmazhatóságuk alapja is: ,á . .rektúmban 
eredetű· alapanyagok, miilt ·a vazelin, •parafin -stb. niégolvadva, szabaddá válik belőlük .'az b;rkorpo· 
(~szénhidrogének}. · ··. · rált hatóanyag. Se szeri, se száma .az, ilyen össze-
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tételre vonatkozó javaslatoknak Részben a kakaó-. koloknak nevezik akétér.tékű alkoholoka t. 
vaj konzisztenciáját iparkodtak megfelelőbbé tenfii ' egyszerűbb kétértékű alkohol· az 
azzal, hogy vagy viaszt olvasztottak belé; vagy. (CH2-0H-CH2QH), melyet általában 
kalciumoleáttal, lecitinnel, koleszterínnel, •. cetil~ · neveznek.• Az etilénglikolt 
alkoholla!, illetve Lanett-viasszal• keverték. !>ró- először 1859-ben. Sajátságaiban a 
bálkoztak viasz + zsír, olivola j + cetáceum, . ső( hasonló, színtelen, sűrű, édesízű 
disznózsír + marhafaggyú eleggyel is. A kakaó- tása az első világháború 
vaj zsírnemű pótszerei közé tartoznak a hidrogé- arányokat, amikor 
nezett olajok (»zsírkményités«) is, például a kemé:' glikol dinitrát, v. ö. 
nyített földimogyoró olaj (v. ö. »A Gyógyszerész« rin) a robbanószeripar használni.. Az eu1eu-. 
idei évfolyamának 90. lapjával). Találunk olyan. glikol egyik előállítása : etilénoxidat vízzel meg
szabadalmi előírást is, amely szénhidrogének és felelő nyomáson és hőmérsékleten reagáltatnak 
szulfonált olajsav ammónium-sájának kellő arányu. (Az etilénoxid tehát a glikol anhidridjének tekint, 
elegye. hető.) Magát az etilénoxidat pedig az etilén 

A kúpalapanyagok másik nagy csoportjára, a, a levegő elegyének katalizátor jelenlétében meg
nem zsírnemű kúpalapanyagokra jellemző, hog.y: felelő nyomáson való hevítésével állítják elő. 
vízben oldódnak. ·Ezek közölt a mind nagyotljr- ·. 
jelentőséghez jutó szintetikus glikolpolimerizátu- A folyamat vázlatosan : 
mok és azok származékai említendők elsősorban. 
(A glicerin-szuppozitóriumok nem tartoznak a 
jelen ismertetés keretébe.) Ezen szintetikumok. 

· olvadáspontja általában magasabb (50-60° körüli), 
így a testhőn nem olvadnak meg, viszont a bél'. 
nedve~ben feloldódnak és így bocsátják szabadon_. 
az . inkorporált gyógyszert. 

A zsírnemű kúpalapanyagok tanulmányozása 
mintegy 50 évre tekin.t vissza, a vízben oldódó 
szintetikus .kúpalapanyagoké pedig csak alig két 
évtizedre. Megjegyzendő, hogy az említett glikol-; 
polimerizátumokat más területeken az ipar már 
r~ ta alkalmazza;. méghozzá igen változatos 
célokra. A gyógyszerészifelhasználásuk is. mind-;: 
inkább bővül, mert az utóbbi években mind több , 
közlernény jelenik meg ezeknek kenőcsalapanyag
ként vagy oldószerként való alkalmazásáró) iá, • 

A glikolpolimerizátumok alapvegyülete av 
etilénglikol. . Előbb ezzel ismerkedjünk meg. Gli::' 

CH2" l O+H20~ 
CH 2/ 

etilénoxid 

CH 2-0H 
l 
CH 2-0H 
etilénglikol 

A reakció megfelelő katalizátorok jelenlétében 
tovább fut : a keletkezett glikol is reakcióba lép 
az etilénoxiddal és így különböző polimerizációs 

· termékek keletkeznek : mint például dietiléri
glikol: 

CH2-0H CH2 "- CH2-0H 
1 · + 1 o~ 1 

CH2-0H CH2/ CH2-'-0-CH:,-CH2-0H 
dietilénglikol 

A keletkezett dietiléngli!ml is ·tovább reagál és 
tri-, tetra- stb. polietilénglikolok, másnéven poli
glikolok vagy polioxietilértek keletkeznek: · 

dietilénglikol : HO-CH2-CH2-'-0-CH2-~CH2-0H 

trietilénglikol : 
!. 

HO-CH2-CH2+0-CH2-CH2 
J 

l 
' ' , O-CH2-CH2-: OH 
' ' ! .-! 

vagy : H0-CHcCH2-[0-CH~-CH].-20H 
polietilénglikol: HO-CH2-CH.-:-[O-CH2-CH2]n-OH 

tehát hosszú Iánc-mole,c. . A megadott molekulasúlyok tehát csak · tájékoz-
folyamánaz ipar· tató jellegű átlagcmolekulasúlyok. ·. · 

változtatásával - köze- . Igy érkeztünk el ahhoz a vegyület,csoporthoz, · 
a·· kelet-kezett polimerF·: amelyből a gyógyszerészetamind •nagyobb jelentő

azt, hogy hány etilén- séghez jutó szintetikus kúp- és kenőcs alapanyagait . 
egymással'lánccá. Igy veszi. 

a mal· glikol egyesüléséből A vázolt polimerizáció természetesen a glikol 
keletkezett molekulasúlya 40Cl körül lesz sajátságainak megváltozását eredményezi. A mole' 
(a gl_ikol molekulasúlya : 62). A készitmények kulasúly emelkedésével - mint a homológ soroknál 
t~rneszetesen nem teljésen egységesek, hanem is á!t~Iá?a': ~ f~kozatos t;_ö~e~edés figyelhétő meg 
tobbféle molekulasú!yú polimerizátumok elegye. a fizikai aliandokban (suruseg, viszkozitás, op., 

fp. stb.). Az alacsonyabb molekulasúlyúak (kb· 
1 A Lanett-viasz SX cetil- és steafilalkohol valamint 700-_. 8 __ 00_ molekulasúlyig) színtelen. folyade'kok, .a' .... 

eie~_ -~zulfonátjainak elegye. . - _ ' · 
• A szerve~ kémiában egyáltalán nein szokatlan, hogy molekulasúly további emelkedésével (kb. 800-as · 

valamell' vegyulet-cs~port (például fenolok) nevével jelölik molekuiasúlytól ; például· oktadekaetilénglikoh 
az .lllelo csoport legaltalánosabban ismert tagját (példáui Hü-'-CH.-CH.~(O-CH.-CHi-) 17-"-0H) már 
leno[,.,karbtilsav). . szilárd halmazállapotú, fehér, viaszcszerű anyagok 

122 

A viszkozitás- és rön!geri'viz_:;gálatok a p1aga-, 
pollimlén~k szerkezetere a kovetkező ,elrend~

teszik valószínűvé : 

"'-~- /~· /o"'-
cH. CH2 CH2 CH2 

l l l l 
CH2 CH2 CB:2 CH2 
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szoktak készíteni; hogy egy alacsonyabb molekula• 
súlyú (folyékony) és egy magasabb molekulasúlyi:i 
(szllárd) polimer! kellő arányban összekevernek 

Az utóbbi években számos eredményes kísér
let történt a polietilénglikolok további alkalma
zására a gyógyszerészetben. Igy javasolták oldó
szemek, intramuszkuláris és szubkután injekciók 
alapanyagául stb. "'-o/ "'-o/ · A polietilénglikol-típusú alapanyagok közül 

A folyékony poliméi-ek vízzel kodáúaiilli eÍe- az 1930-as évek végén az I. G. Farbenindustrie 
j!V<,dn.ek. ·de a szilárdak is jól oldódnak vízben által előállított »Postonal« volt az első széles
loéldá_ ul a 0 60~~ .. molekulasúlyú termékoldékony- ~?rben elterjedt . szintetikus kúpalapanyag. Ez 

ts 50 Vo koru! van). A kb. !500-as molekul.i- foleg olyan glikolpolimerizátumból á)l, amely kb. 
termék olvadáspontja 40:-45• körül van 100 molekula etilénglikolból kondenzálódott Sár-

molekulasúlyú pedig 53-56•-on olvad: g~sszínű, viaszállományú anyag. 55-60•-on olvad. 
g 0~~~:~:'~i:f.Ü hogy az oldékonyságok terén Plluia-alapanyagként is alkalmazzák. A »Postonal«
ir . . . · · . ellentmondók.) .· .. · nak nagy előnye a magas olvadáspont éS a víz
A. p~h~hlengl!kolok kúpalapanyagkéni>való ben való oldékonyság, viszont hátránya, hogy több 

felhasz';al~~nak !enyege~ előnye éppen ez az _ gyó~szerrel inkompatibilis. Ez egyréSzt elfolyó
a kakaovajehoz kepest aranylag magas ..-olvadás- sorlasban (például rezorcin), törékennyé válásban 

. pont. A • kaka~vajpól .és. ~· zsírnemű kúpalap- (aszpirin, anesztezin), másrészt felületi. kristály
a~yagokbol valo kup_-keszi~es egyik nagy nehéz- kivá.lás~an. nyilvánul meg (piramidon, kininium
sege __al~.c~?~Y olv!ldaspontJUk. Az alaósonyj a . klor_Id, •chtwl). Hátrányos sajátsága még redukáló 
!<;->the; koruh ol":adaspon.~ a zsírn.emű alapanyagok- hatasa, ami például ezüstnitrát-tartalmú kúpokrtál 
nal. v1szont ha tastam kovetelmeny. Minél ·ala<:so' és kéntartalmú hatóanyagok ihkorpolálása esetén 

. olvad _ugyanis ~y kúp~lapiniyag, ilfinál nyilvánul meg. Utóbbi esetben a redukáló hatás 
'·d kom_we_ b.

1
1ben.,_adJa ie az mkorporalt hatoanyá:got, következtében kénhidrogén fejlődik. • ... · 

. e .a~na n..,..ezebben leszfeldolgozható kU!önosen Az újabban készített »Postonal W«alacsbnyabb 
nyan melegben, s ilyenkor még a~ aplikálásá is molekulasúlyú polioxcietilén kondenzátum~ Ezért 
esetleg nehézségekbe ütközik. Ezzel szemben a a~ előbbinél .. lá~yabp, _szo?ahőn gyúrható, egyéb

. P?li,eti}énglikol-típusúalapanyagokrtá), ahola hatás- kent !lz el?bb1 kesz~tmenyhez hasonló.· anyag, 
k1va1t~s a vízben való öldékonyságon alapul az OlvadaspontJa 50•. Mar 20% vízzel tiszta·olda'tbt 
olv~d~spont. ma~asa!J.b, lehet. ·.e,; .• éppen ,Jnagli~abb · ad. Főleg vízben oldódó kenőcsalapanyagul ajánlj~, 
oiv:a~aspontJuk ~IztosltJa.~ te~tP,ő1nérsék!eten, vagy· A » Postonak-hoz hasonlóan elterjedt ·alap. 

. nyan ~el eg ben IS a kell o sztlardságukat: · .. · .. ·.. anyagok a »Carbowax«-kompozíciók. A név me!~ 
. Kupa(apanyagként való felhasználhatóságtik lett számmal jelzik a készítményt alkotó glikol

meliett szol az- 1s, .hogy nem toxikusak az .emberi polimerizátum átlagmolekulasúlyát A >>Carbo, 
szervezetet nem károsítják. . ' \ . · wax 100«-tól a »Carbowax 600«-ig folyékonyak, 

•• ~o.,;ai<Érdek_es_ megjegyezni a Itietilénglikol csodálatos fertŐ!- az »1000«-től »6000<<-ig terjedő jelzéssel ellátottak 
• leve.o~that~sat: l g me.gfel~löen eloszlátva 200,ooo.oou m• pedig szilárdak. A » Postonak-lal szemben elő

kór·okrnójkáJe;paes !ertot!emtem a pneumonia; influenza· slb' nyük, hogy redukáló . hatásuk csekély. 
nezve. A >>Carbowax 400« és a >>Carbowax 4000« 

· . . közölt tul!'id\m'ságaik egyúttaha,!kal- egyenlő arányú keverékét kenőcsként használják. 
·'Ilazásttaeszik ezeket kenocsalapanyagként való aJkai~ · Hasonlóan, főleg polietilénglikolból áll a >>Sup- ponal 

. , ~s. Mint vízben oldódó alapanyagok lehe- 0« és >>Supponal ON«, valamint a »É.ano- gen 0« is. 
• teszik az!, _hogy a hatóanyagat (amennyiben . · Mint elterjedt polioxietilén,származékok meg-

VIzben oldodtk). oldat alakjában lehessen bele- említendők még a >>Tween«-ek is. A »Tweenek« 
~n'''"_a kenőesbe; a víztartalmú kenőésneka hátóc polietilénglikoloknak és a szarbit anhidrid zsírsav· 
'erno:sásfelszívódása és a hásználat Utáni kötinyű észtereinek elegyei. A szorbit hatértékű alkohol 
" szempontjából iselőnyeivanna,k. Kenőcs- amely a glukózból redukcióval állítható elő. Ebból 

'"u.umtanvu · anyago t a polietilériglikoíol{oóf·lÍgy vízkilépéssei keletkezik a szorbit anhidrid : · · 

CHO 
l 

H..,-{;-OH 
l 

HO-C-H 
l 

H-C-'-OH 
,... l 
H-C-OH 

l 
CH t OH 

. glukóz . 

CH2~0H 
l 

.H-Q-OH 
. l 

HO-C-H 
. l 

H-C~OH 

l .. 
H~C-OH 

dH.oH· 
szarbit · 

H~H20_H_I 
/~ 

. HO-C~H O vagy. 
. l 

CH2 CH-CH2-0H 
l l 

·' H~_:_OH 
.. J. 

HC.C.C~~-· 

l 
GH20H 

HO-CH CH-OH 

szarbitanhidrid 
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A ~TWeén«''ékllen'á ~zorliítáilfiidritl alkohöló~ nidtö- .. A molekulában egyidejűleg 
'x'ilccsópoí'tjáinik egyréSze 'kü1örib6zo '.zsirsa~akkal {a zsírsav Tész) és hidrófil (a szorbit
·Van ·•észti!resítve, 'míg a többiekhez 'a polfetlléh- rész) jelleg következtében a »T'we:en«-eik 
g'!i!j:óHáncók kifpésóloöhak. ;. F~ntiiik érteituében torok és fei]Jasználásuk is elsősorban avem1rar 
píljdául a »Twéen '2l'l«-nák a következő képletéit A kúpalapanyagként ajánlott »Tween 
tulajdonítjak: ·· . . kedvező sajátsága az az emulzióképzés, 

a gyógyszerek nagyrésze ola j os, illetve vizes 
/O" · . . . . ;·. . . . . . ban is jól diszpergálható benne. A 

CH2 CR-"-CH2~0 .üC--'-'CnH~0 szilárd, sárgásszínű, viaszszerű 
. j 1 . p1 .on1thj.~ ~5-;-k319o1. Az ink

1
orpdorálht ~c<•;t;, 

XO-'-CH . CH~ox es omerse e en mega vaa~~va~i~~~:~fr~.~~~~;~;::~r~~ 
" / A polioxietilének és s; .. 
CH-20X mazékaik a gyógyszerkészítéshez 

alapanyagok, amelyek jelentősége 
. -C.1H2a = liiuril yők csak ezután bontakozhat ki. A nr· ""' aZ<)nl'>im 

· · . X • kb. 20 polioxietilén · •·· · IIlegállapíthatunk~. hogy az 
nak. szánt készítinényekh'ől 
amely számos tulajdonságában Milgjegyzem:lő, · hogy a· különféle késZítményekben 

áz '1ilk.ohöl6s •hidréixilokra 'rávitt 'Zsírsav"; illetve 
poiigfikÖFiáncok 'aránya külőnbö~ő. 

SChU/ek Elemércaka(\émikus, kétszeres Kossnth
.· díjas mlinkaérdemrenöes,pr.of-esswr eddig. azé0r-sz~g 
ildilönbö:ző bélyein •1!Z. ·v. By:ógyszerkörnwet. áltn·, 
ra'!Íilo~ságban dsmertette. Béví.zen ;példaképpen·;R;i
t:áWott vegyület ;csoport· :megha t,jrozás'ánakrmód
jl,lil! r keresztül. evilágit?lla meg a :(}y(;)gyszerk~~o/V 

;·~Ue"lllé:t, Amint··a .proíesszor .a(Zcelőadá~ába~yld
,emelte; a Gyógyszerkőii>yMnek!ti'bb Jela,data ti2m. 
.A ,~yógyszer'vegyéSzeti .ipar · szlím<'im tnó!'máül.• kell 
.Swlgálhia, \a gyógyszertátalt ·:éS .!ellenőrző S)':ef:iyek 
.~zámára útmutatii'st kell aélnia •á gyógyszerVizs-

. gálatiÍk elvégzéséhel\. . . . · · • < • . 
. · · :A szakembernek, aki .val,ímely vegyületet meg 

deli alapanyágokat. Az ilyén .jelenség a 
kutatás ·terén egyáltalán nem sza katlan. 

visszafoiyó hűtovél való főzéssei nem 
él, viszont zárt'térben okémcsBben 
1Jilalkoholos káliumhi'droxid 
elszáppanosítható. 
sftás ugyanígy · történik, csak a 
hosszabb. 

A szüb~ztituált Mfógen 

:ákar: hatátozrti;cismernie kell .annak -szerkezetét, amíg ·az ö;71~e·~~~~~~~~ki~l 
ttidnia .ke!Laz :előállítás techRológiáját. A ·IIleg- ömlesztésnél a 
határozás legéélszerűbben a fookcionális •c~<lpor- sók, ikémiailag nehezen. ''""'·""''"" 
:fók.órt. keresztül:történik. Az•organikus vegyülefék végbe eközben. Kíméletesebb éljárás ·az·. 

· méghatározása a :tnoleknlá")Jan , levő .anorganikus · vasztás. Brómvegyületek elhamvasztása . 
esoportort, pélöáül •h~l0géneken át -történhet.-··· csészében nátriulllhidrogénkarbonáttal ;történik; 
. : 'Schillek pröfesszor eloádáSában felsorolhegy Az ionos állap.ofba hozott · h~~oá~~~~~at:~~~~ 
söt •háfogént tartalmíizóiszéives :gy(íg.yszert;ianniik szerühben csapadékos titrálással h 
megVilágitásám, milyen,nagy·területen lehetcál~al-. A csapadékos titrálás helyes elvégzéséhez 
mazrti ezt a 'módszert, kiváltkép oly anyagökl'lál, kell a kolloid-kémia alapjait. Majd rátért 
amelyekneJ 'egyéb mÓdszerékkel a 'meghalárOzas szorbció folytán előálló titrálási hibákra es <oZeiKI 

hem' 'volna elvégezhető. . · · ·· . < az V. Dyógyszerkönyv,~~~fl~~~~~· ~j'~:~~!:~~::[~ 
,,,_, ....... z ....... ,a.,z ·;l~;~iz~~~:;n:!~~;!~~!?;t;~~át~~~~!~~~~ ... L~!etrr~!~;[~Í~~id ~sa~adék 

járól, de számos hi1logént tartalmazó szerves meg, amely a rodaniddal való \1ÍE>sz;llíttrálásk~r 
vegyületnél, különösen ha keverékről van sz;ó, lép reakcióba. Az így adódó 
illetőleg szennyezettség · felforgása ·eset én, spetiáiis szerkönyv megfelelő m1~~Y1~g;~~~!l~~~~~~t"~~á~:1 módszerekkel kell . az . jllető . anyag hatóanyag- mazásával küszöböli ki. 
tartalmát kvantitatív meghatározni. · nitrát ionja erősenben adszorbeálótlik az 

Organikus vegyületekben levő halogén! ionos klorid csapadék felületére, mint az ezüst 
állapotba kell hozni. · Ez történhetik példáu]. el- Mint egy káliunmitrát ·atmoszféra védi a 
sza)Jpanosítással, hamvasztással, alkáliás ·. ömlesz- felületét Bromid és jodid titrálásnál yerL.zaJ 
tésse!, Cárius-féle wricsolással, oxigénnel bombáöim nein fordult elő, 
való .égetés segítségéve!. Az eljárás megválasztása. A csapadékos indikátorok müködését 
az anyag kémiai sajátságaitól. függ. Például az elmélete úgy magyarázza, hogy tuu.tK<ltUIItaK 

etilklorid !2 C•-on forr, ezért az e!szappánosítása mazott festékeknél az ekvivalencia pontban 

az adszorbei ó ja, ekkor' elektron ,;def.or: 
megy végbe, ez pedig szjriváltozá_ssal 

Schulek professzor a további~k~~ll h~~g-
súl'loz;ta a dialektikus gondolkodásmód. fontos

a tudományos munka területén. .·A:z elmé-

~lE~~!f~!;~h::!~{tya;m!e~g~'d\~ö:~n~th:~fJ!~n~~-azhd 
bukka_n a kutató, ainelyek.neiT\ 

az elmelettel, akkor feltétlenül 
kell az elméletet, illetve úja t kell alkotni 

helyette, amelyet azonban igen erős kritikával kell 
megvizsgálni. . Igy kellett a Fajans-elméletet is 
megfelelő kritika alá venni, és az új elmélet sze: 
rint kétségbevonhatatlanul bebizonyosodott, hogy 
a csapadékos titrálásoknál az alkalmazottindikátor 
megtartja savbázis"indlkátor. jellegét, ~l csapadé, 
kan adszorbeált festékben proton:felvétel történik 

. a~ ekvivalencia pontban és ei okozza aszínválto' 
zast. . · · · . . . . . . .·. ; 

· Ezután röviden kitért a Winkler-féle ·jodineg' 
határozási módszerekre, párhuzamot vonva a. régi 
kémiai experimetális sa mai elméleti kuíatás·mód-
szerei köz6tt. · · · · 

A 

s_uchof~!!!l Ró~rt a 7 /2S· -SZ• P,ápai gyógyszertár vezetője, 
Molnar, Karolyne ·a 7/34. sz; tapolcai- gyógyszertár beosz~· 
tottj~, T~~s ~~rene a, 7/ll. s~;. cseténY.i, Soós.Géza a 7/49: 
sz. tuskevan gyogyszertar vezetoje,_Dobrossy Béla dr. a kór~ 
ház igazgató föorvosa, Kerbolt Kornél vezető szakfelügyelő 
Penkert Sándor a 7/38. sz. városlődi és Péczely Ignác a 7j3Lsz.: 
sz~nt~áli gyógyszertár yezetője szólt hozzá, illetőleg tett fel 
kerdeseket Schulek professzornak, aki m_inden felszólaló..: 
n<~,k egy~egy kisebb előadásban válaszolt. 

A . h?z~ásiólás~k ~ D. J:?· T .-porr~, klorálhidrátra, p• 
etoxtknzöldm bomlasara, bromkrezol zoldnek mint adszorb
~iós indikátor színváltozásának és reakció sebességének 
osszefüg~~sér_e-, . v~lamint ~ ~őz~g ph.-jának befolyására,: 
adszorbc10s mdtkatorok mtkro-meretben való használható-

- ságára, Sot~ jodi sp ir. kötött jadid-meghatározására-s az 
ezzel kapcsolatos ezüsttetrationát és· tioszulfát bomlására 
különbőző keményítőfajták jódérzékenységére vonatkoznak: 

Suehornel R. ó b ert a me gye gyógyszerészei nevében meg. 
emlékezett Karlovitz Lászlóról, aki rnegyénkből ketült a. 
G:yógyszerkönyv Szerkesztő Bizottságába. Felszólalását így 
feJezte be: »A Gyógyszerkönyv már kész volt, de megjele.;· 
·nesét már nem élhette meg, csak brosúráját, amelyet nagy 
szeretettel írt meg, amelyből a gyógyszerészek oly., sokat 
ta_~ulh!ltnak és kedvenc könyvük lesz-. Büszke vagyok rá, 
buszkek lehetnek rá az Ország öss~ gyógyszerésze!~ 

Kerbolt Kornél és 
Hortobágyi Győzq 
szakfelügyelők . 

~····kromatogr&rm 
irta: BENKő FERENC 

}. Adszorpciós kromaiográfia 
Az adszorpciós kromatográfiára vonatkc!zó első 

közleményt tulajdonképpen Engter és 8oehm tet
ték közzé 1886-ban. és ettől kezdve folyamatosan 
ismertették a vazelin kromatográfiájáról yégzett 
munkálataikat. 189.7'ben Dc ·T. Day amerikai 
kémikus nyers petróleumot mészporból készitett 
oszlopon tisztított és később sikerült ily mó.don 
ken6olaj-frakciókat szétválasztania_ . •.. ' · 

A ·kromatográfia, mint adszorbciós- anaUZis · 
felfedezőjének azonban az alapvető·· kísérleteket 
lef.o!ytató Mikhail Tswett.(olv, Cvet) orosz bofa· 
nikust üokintik· (Chromophylle in dercPf!anzen 
und TierwelL Warschau 1.906.} Az addig; egysé, 
gesnek tartott nöyényi ;;:öldről, a klorofiJirill.<izen 
eljárás segítségével ·bizonyította be, .. hogy az r,em 
egységes anyag, hartem négy k.omponens : a kékes
zöld klorofill-a; a sárgászöld· klorö.fill'b'és két sárga 
festékanyag : a . károtin és a. ;xant,ofill. keveréke,, 
me!y utóbbiak az úgynevézétF karP:fii1ilil:l'vágy 
lipokrom festékcsoporthoz tartoznak. (Az. elneVE;'-
zés szintén Tswettől származik.) ...•.. .· ··•·.·.··· .•... 

Eljárása, mely lényegHeg a ,ma IS llasználátc 
ban levökkel • azonos, a· következő· volt > merő
leges, végén szűrővel és csappal ellátótl üveg
csőbe . egyenletesen · tőinött · oszlopként · finóinim ' 
porított kalcium)<arbonátot döngölt és 1 azon át

a zöld· levelek petralétetes kivonatát, 
oldószerreJ .. utánainosti~c.· . .Ekkorazt 

l"n,-o<••hlh ·hogy az átszivárgó fés!ekóldat több, 
elhelyezkedő színes csíkra.;küloriült. el, 

utánamosás még elősegflett. . Felül 
keletkezett, ·.alatta két zöUles-

s~ínü,. majd. alább két. egymástól különálló sárga 
sav. A kalcmmkarbonat-oszlopot a csőből kitolva 
a színeknek megfelelőenszétdaraboll!f és .az egyes 

festékrétegeket alkohollal oldotta ki a további 
Vizsgálat céljára. · · • 

Ez az eljárás szelektív adszorpción alapszik s 
ezért adszorpciós kwmatográfia a neve (xewpa 
• . szín, H!« <pé w = . irni, : Ta jzolni), mert első 
időkben csupán színes anyagokat kwmatografál
tak. A nyert színes oszlop· a ktomatograinm. ·Az 
.oldószerrel való utánamosást kifejlesztésnek, vagy 
előhívásnak (Entwicklung), magát a kioldást pedig 
eluálásnak nevezik. 

A folyadék áthatolási sebességél enyhe vákuum 
11lkalmazásával lehet elősegíteni. . Ha az elválasz
Jandó anyagok nem színesek, a rétegek fekvésének 
megállapításara színes reakció! adó reagens! e<;se
telnek rá, vagy ui.traibolya fényben vizsgálják 
A. kromatografálás előrehaladásának. megállap í, 
tására vizsgálják az. oszlop helyett a kifolyó oldó' 
szert is. Szerkesztettek ily célra. kémcsövek soro
zatából álló .automatikusan tovaforgó készüléke!, 
amikoris a kémcsövek tartalma sorozatos vizsgá, 
latnak vethető alá. Célszerűnek bizonyult az osz' 
lapot több, rozsdamentes acélból, üvegből vagy 
polietilénből készült szelvényböJ összerakni, ame
lyek így egyszerűen leemelhetők egymásról. 

·Az eljárás az egves anyagoknak oldataikból 
való. különbözo erősséi5ü adszorbeáládá képességél 

.. aknázza ki alkalmasan megválasztott adszorben
sekhezc Az anyagok ugyanis a van der W aa/s
Jéle erők következtében több, kevesebb. erővel 
reverzibilisen kötödnek az· adszorbens osZlop ·anya;-
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eluáló folyl!dékkai mosva, az anyagok szt\tválnak 
és egymásután tisztán távoznak. .. ··. .• /. · 

A >>frontális analfzis<<,ben. nem alkalmaznak 
. eluáló folyadékot, hanem az imyag vagy anyag' 
keverék oldatát folyamatosan töltik JeL Itt is 
megkötőrlik ugyanaz oldat minden komponense, 
de az erősebben adszorbeálódó anyagok a gyen
gébben. adszorbeálódókat részlegesen:. kiswrítják. 
A legelőször kilépő anyag még tisztán :jelentkezik, 
a többi már csak az előzőkkel keverve. · ··· ······· 

A kromatogramm előhívásának tontos · rrtódja 
a Tiselius-féle . kiszorító előhívás (Vefdrngurigs: 
analyse, dispiacement development). Ittis az 
oszlop tetejére viszik fel .a vizsgálandó anyago!, 
de a »kioldó-szer« helyett az úgynevezett .»kiszotító
szer« oldatát adják hozzá. A kiszorítőszert ugy 
választják meg, hogy adszorbeálódó · képeSsége 
nagyobb legyen, · mint az elválasztan dó anyagok 
bármelyik éé. Ilyenkor . a. zónák él~en elkülö
nülnek és egyenlő sebességgel haladva Sorrendben 
hagyják el az oszlopot. . . .•.... 
· A kromatográfia történetében, mint dÖntő 

újítást emlegetik a Gordon, Martin és SytYge által 
1941-ben kidolgozott megoszlási kromatográfiát 
(Verteilungschromatografie, partition chromáto
grafy). Ez az eljárás a különféle rokon any?g9kriak 
nem elegyedő oldószerpárokban eltérő n1egösz!ási 
há'.'yadosát használja fel az elválasztás célj~ra. 
Egymással nem elegyedő oldószerpárt választa
nak tehát, .·például vizet· és. butan()lt. ·.Nz· olgószer, 
pár polárosabb tagját jól adszorbeálódó anyagból 
(szilikagél, keményítő) oszlopot. készítenek és ezt 
apolárosabb oldószerrel (vízzel) telítik. . Ez aszi, 
Járd fázis .. Mozgó fázis a kevésbbé pólaros I::~g, 
jelen esetben a butanol ; a butanol! előzőleg víz" 
zel telítik, hogy a két kompon ensegyensúlya állandó 
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mar~_djon,. A:-· elyálaszta!ldó anyagokat az oszlop 
· teleJere . V!SZ!k es a v1zes butanollal eluálják, 
amikoris az a stabil fázison átszivárog, a nagy
felületű adszorbenssel, illetve az azon adszor
beált vízzel érintkezve az elválasztandó anyagokat 
megoszlási hányadosuk arányában reverzibilisen 
oldja, illetve »kirázza«. 

A megoszlási kromatográfia és az abból kifej
lödőtt papír-kromatográfiának a fehérjék kutatá
sábah jutott nagy szerep és bevezetését. Emil 
Fischer híres fehérje-kiJtatásai óta a legjelentő
sebb lépésnek tekintik. Szép példa erre a Dubos 
által előállított ciklopeptid-tupusú tirotricin szer
kezetének tisztázása Gordon, Martin és Synge által 
1943-ban. A tirotricin a Bacillus brevis produk
turoa és két komponensből áll : a gramicidinból 
és tirocidinból. 100 mg gramicidinböl szilikagélen 
végzett kromatográfiával derítették fel, hogy a 
gramicidin molekula : 

6 mof d-lettdriből, 
6 moll·tripto!anból, 
-3 mol 1-alaninből, 
2 mol glicinből, 
2 mol etanolaminból és 
5 rnol valinból épül fel. 

A tiroddin molekulája viszont: 
triPtofán,: 
tirozin, 
d-fenilalanin, 
1-leucin, 
prolih, 

-valin, 
ornitin, 
aszparaginsav, 
glutaminsav mellett 
3 ·mol ammaniára bontható. 

(Folytat juk;) 

Azonosság~ vizsgálatok a· gyógyszertárhan 
I rt~ ·;-,A"· PeSúnegye((j"~_· V. szaklelügyelőinek munkaközössége 

Nem régen még nehezen lehetett elképzelni, 
hogy -:-- néhány ·.tiszteletreméltó . kiveteltől el
tekintve - a gyógyszertárakban _rendszeresen 
végezzenek vizsgálatokat .. .Pedig .. !!··· rv. Gyógy
szerkönyvet életileléptető rendelet .kötelezőv~ teszi 
a hivatalos gyógyszerek azono~ságivizsgálatán;túl
menően azok teljes vizsgálatának elvégzéset Hogy 
ezt évtizedeken at nem hajtottákvégre~~.az.akkori 
egészségügyi vezető tényezők .vétkés rilu]ásitásául 
róható fel. Emlék~zhetünk még ar, a, hogy e Jény
ből kifolyólag milyen · súlyos· gyógyszer<:ser<\k~ctör-
téntek. · · 

Egészségügyi főhatóságunk évÚ~edé~ mulasz" . 
tás t pótolt akkor, amikór kötelező hatállyal újra\. 
felelevenítette az azonassági yizsgálatol} .elvégzé
sére . vonatkozó hatályos jogszabályt. Ezen. uta, 
silás .. kiadásának, · az. előbb emlíMt .. l?Jí'lQIJsági 
szemponton túlmenően, célja volt az V. Gyógyszere 
könyvnek az. eddiginél sokkal széle~~bbkörű vizs
gálatai elvégzéséhez sziikséges ruÍin elsajáfításá, 
nak lehetövé tételé. · · · · · ·· 

. . - ' 

Ez a. kettős cél teszi indokolttá, hogy a szak
mai színvonal felemelkedése érdekében az egészség
ügyi felügyelet szervei szigorú következetességgel 
azon legyenek, hogy ezeket a vizsgála tokat minden 

·· munkatársunk valóbari el is végezze. 
Sajnos, le nem tagadható tény, és helyesebb, 

·ha ezzel bátran szembenézünk, hogy sok gyógy
szertárban nem végzik el a vizsgálatokat;. csupári 
beírják a vizsgálati naplóba az »azonos« i.el;,'(lst, 
illetőleg az elvégzett reakciókra a kémiai képletek~ 
kel való utalást, de ugyanakkor annyi fáradságot 
sem vesznek maguknak, hogy á reagensek eredeti 
bontatlan csómagolásait felbontsák Ez az eh 
járás igen nagy veszélyt rejt magában. Konkrét' 
esetben tapasztaltuk, . hogy egy, az anyagraktá

xunkban történt ártalmátlan eukorszennyezést; 
amely a legegyszerűbb azonosítási reakcióval; a 
lángpróbával azonnal kiugrott volna, több mint . 

. száz gyógyszerész közül csupán 2-3 észlelte, ami e 

nagyon kedvezőtlen fényt vet gyógyszertári dol
·gozóink vizsgáló tevékenységére a rendelet 
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L-i\rmvíi kivitelezh~tősége:·rne!I~Ctt J!~é.t:t·i;Gék. 
esetleges gyógyszercsere ""\\ténfráP:yt 

mL lehet az anyag, sőf esetleges 
~a!N,obinéJrvű szennyezésre is felhívja figyelműn

már · korábban kitértünk: :a nedves 
re~tkciióklk.! Ü· . például nem vessifik felté~lenlilésÚe, 

a borkősav káliumhidrogéntartaráttal van sieny
nyezve hevítéskor azonban a visszamaradó. fehér 

.· maradék és az iliolyára színez.ődő láng feltétlenül 
. figyelmeztet a szennyezésre; ugyanígy)i. borax 
hevítésekor a zöldes lángfestés a. szabad bórsav
szennyezésre. . · 

A GYÓGYS:ZERf:SZ 

a.z eredeti olvadáspont több Jokk<!l csökken. Ha 
egy rendelkezésünkre álló jó és megbízható készít
mény kis próbáját összekeverjük a vizsgálandó 
készítmény próbájával, és az olvadáspontbaJiel
térést nem tapasztalúnk, megnyugtató módon 
sikerült megállapítanunk a vizsgálandó ·készít, 
mény megfelelő voltát; 

Az olvadáspontoknak ilyen v0natkozású meg
ismerése a recepturában is nagy segítséget jel~nt
het, amikoris nem. fogunk értetlenül szemben.
állni egy-egy porkeverék látszóla!< minden ok nél-

A kémiailag egységes ·készitmények .·• az6nosí- · 
tása mellett. talán még nagyobb jelentősége van a 
hevítési próbának .egyes galenusi készít~nények 

. azonosításánáL . Például a >>Sir. kaliL guaj'<icöl
su!fonici«-nál a hevítési pi:óliával a cukor, a guaja
kol és a kálium azonossága egy részletbőlmegái!a~ 
pitható vaip' a st!'~rin,ken~csnél a_glicerintjakro
lein szag) es a kahumot (langfestes) egymas. mel-

küli. elfolyósodásávaL , 
Külön ki kell térnünk a vizsgálatok elvég~fse 

után a vizsgálati napló vezetéséré vonatkozó .köve
telésekre. A vizsgálati napló hivatalos . okm~t;\Y, . 
és az abban törlent bejegyzéseknek inind szakrnai, 
mind etikai szempontbó) helytállóaknak ke]ll~
niök. Ezért kell elképzelhetetlen felelőtlenségnek 
min.ősítenünk egy sza.km~j;it öntúda,tosan. szerető 
gyógyszerész részéről, ha. vizsgálat nélkül. eszkő4pl 
bejegyzést a naplóban .. A bejegyzett azonos jel
zés feltételezi ázt, hogy a kézjegyét '1lkalm!lo;ó 
kartárs !~jobb tud~sa szerint valóbru; l}l~ggyőz9,: 
dött a szóbanforgo anyag . azonossagan>L; • 4k;t 
komolyan számot vet e rendelet céljával . es. ;IZ 
esetleges kijátszás kővetkezményeivel, az. nyilván. 
valóan. tisztában van azial, hogy ha előfordul az 

lett tudjuk azonosítani. . 
Ha. végiglapozzuk a gyógyszer könyvet, !p.eg

állapíthatjuk, hogy több készítménynél nem írnak 
le hévítési próbát azért, mert e készítmények elő, 
vizsgálata nem jellemző. _ . .. . .·. · · ... 

A 8.360--,-2/1954 .. Eü: M. számú utasílas 
1955. július l'től a gyógyszerészek kötelességévé 
teszi, hogy :;t beérke~ő gyógyszereket; ~z eddigi 
azonassági vizigálatokon túlnienően,. a, zyógyszer, 
könyvben előírt tájélmztató gyorsyi~g~lato}{J<~I. 
szakszerűen e!Jenőrizzék. • E . feladat siámps Ili 
vizsgálati· módszer. megismerését· teszi szüksége?sé, 
úgy véljük, célravezet§bb .. lenn~"ha e.z,e~~i~. y1zs-. 
gálatokat 'nemcsak.· a 1mtelezo elvegz"" eletbe
lépésekor ismernék meg a kartárs';~~<, h;mem azt 
már megelőzően fokozatosan alkalmaznák, és ~ajá-
títanák el a vizsg~latok metodikáját · · 
· . ·A szerves gyógyszeralapanyagok . tájékoztató 
gyorsvizsgálatánál gyakran az azonos ()l_yadáspönt 
ellenőrzését jelöli meg a Gyógyszerkonyv, . Az 
olvadáspon l meghatározása igen jól beilles4l!iető 
.az azonassági · vizsgálatok közé. Há a · ~zerves 
vegyüjetek . az.onosítására ~z ;ol;radáspont. t!leg
határozását mar most felhasznalnank, egy lep.essel 
közelebb jutnánk jövő feladataink egyikének rneg
ismeréséhez. A meghatározás végrehajtásának az 
sem lehet akadálya, hogy nem minden gyógyszer• 
tár . rendelkezik megfelelő, .a Gyógyszerk~nyvben 

. leírt készülékkel, mert .igen egyszerű módl:in, meg
felelő hőmérő. segítségéve!, egy lombikban 'YiJ.gy 
főzőpohárban is el lehet végezni a meghatározást. 
(Lásd »A Gyógyszerész«-ben megjelent közleményf,) . 

Az olvadás.pont meghatározásával az'az\,no: 
sítás mellett a készítmény szennyezettségére is 
következtethetünk. Különbőző o!va(lásp~nt'Íc k.é- ' 
szítmények összekeverésekor ugyanis az plva.®s,' 
pont igen jelel)tős mértékben c~ökken. Am<OnllYi.: 
ben tehát valamely alapanyag Idegen, sz~nnyezo 

.. ;otm•a~<ot.• is. tartalmaz" az. olva!liísp~ntia.J:>)yan 
jeJ,ent,:;s mértékben csökken, hogy azt az egys~erű 
vizsgálati körülmények közölt is jól észlell\etj~~
Például ha az amidazo fen, azofen vagy. aeetamlm 
szennyezést tartalmaz· csak néhány százalékban is, 

l 

a véletlen és szerencsére igen ritka eset, hozy az 
anyag nem azonos " felir<~ttal, és 1J kartárs fele.lőt, 
lenül beírta azt, hogy azónos, annak igen súlyos, 
mondhatnánk yégzetes következményei lehetnek .. 

Ha egyedül dolgozó gyógyszerészről van szó 
és ilyenformán kiderül, hogy .nem vizsgálta· meg 
az anyago±, fentiekket azt dokumentálta, hágy 
vagy okmányt hamisított, vagy annyira· képzet
len, hogy még egy közismert . anyag azonassági 
vizsgálatát sem képes elvégezni, tehát méltatla_n 
a gyógyszerészeti képesítésre. Hatványozott a 
vétkesség· és felelőtlenség akkor, ha több kar" 
társ. (lolgozik a gyógyszertárban vagy az egye<i_ül 
dolgozó kartársat helyettesíti egy kollégája. Ok 
ugyán.is bíznak a karMrs által történt bejegyzés
ben és az anyag levizsgált voltában. Ilyen eset
ben saját hanyagságunkkal még másokat is ma
gunkkal rántunk a legkellemetlenebb helyzetlie. 

Évtizedek óta hangoztatják kartársaink, hogy 
a gyáripar előretörésével az »igazi« gyógyszerészi 
működés hanyatlóban vim; nincs értelme a sok 
eltöltött tanulmányi· időnek akkor, ha specialitá
sokat kell csupán kiszolgáltatni. Talán főként 
éppen azok hangoztatták ezt, akik a legkevésbbé 
viseltettek megértéssel az azonassági vizsgálatok 
elvégzésével kapcsolatban, egészségügyi főható
ságunk intenciói iránt. A minisztérium a meg
nyugtató gyógyszerellátásnak a »szakértő gyógy
szerész« által elvégezhető biztosítékát a· ryakorló 
gyógyszerészek kezébe tette le, ezzel is dokumen: 
tálva, hogy a gyógyszerész magasképesítésű szak-

. ember, s ha a kor követelniényeinek megfelelően· a 
galenusi készítnlények terillete háttérbe is szortil, 
annál tágabb tere nyílik a »gyógyszerszakértői« 
gyakorlatnak, a széleskörű, elengedhetetlenül szük,~ 
séges gyógyszertári vizsgáló munkának. 
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A levegő nedvességtartabnának meghatározásáról 
lrta:.DAlÍJD AGOSTON 

A Jegutóbbi országos. szakfelügyelői értek~, 
Jeten Mittelmann László· dr. a feladatok · megjelö
lésekor többek közölt megemlítette a gyógyszer
raktározás optimális körülményeinek tudományos 
felmérését is. úgy gondolom, hogy ennek a P~9-
blémának kis része a levegő nedvességlartalmá
nak megállapítására és figyelembevételére szorít
kozik. Tekintettel arra, hogy több helyről érdek
lődés! tapasztáltam e probléma iránt és tudomásptn, .. 
szerint például a Békésmegyei szakfelügyelőktervbe
vették gyógyszerraktározó helyiségeik levegője l)ed
vess~gtartalmának meghatározását, .szükségesnek 
tartom másoknák ezirányú munkáját tapasztala
taim ismertetésével segíteni. 

· A raktár vagy más helyiség levegőjének nedyes
. ségtartalma, más körülménytől eltekintve, a helyes 
'fíltés és szellőztetés függvénye .. Magas nedvesség
tartalom legtöbb esetben a fűtési kapacitás töké
letlen kihasználásából. és a helytelen szellőztetégből 
ered. Vállalatunk egy raktárhelyiségében kimutat
tam, hogy a kályha közelében optimális légnedv~s
ség ellenére toválabbi ppntokban túlmagas y<:>lt 
a páratartalom. Ennek az volt az oka, hogy _az 

· említett raktárhelyisé15 több beugró részből állt 
-és'.ezekben a részekben a levegő cirkulációja töké
Jetlen Volt., Megfelelő szellőztető berendezéssel és 
kellő· fűtésseJ C a raktár Jégnedvességét optimálisr:a 
lehet beállítimi. Ebből a példából látható, hogy a 

. raktározás optimális · körülményeinek tudomány.Os 
felmérése többek közölt a nedvességtartalom meg' 
határozásából áll. :úgy gondolom, szükségtelen 

TÁBLÁZAT 

. t l pf..,. l g/m' l P/mm gj•,;, 

0° l l 
23,0 4,6 l 4,8 25° 23,8 

. l 
,. 

4,9 l 5,2. 26 25,2 24,4 
2 l 5,3 5,6 27 26,7 25,8 
3 5,7 l .6, 0 28 ' 28,3 27,2 

-·4 6, I-· 

l 
. 6;4 '29 30,0. 28,7 

. 5 1),5 6,8 30 31,8 30;3 .. 
l 

6 7,0 l 7,3 31 33,7 
7 7,5 l 7,8 32 35,7 
8 8,0 8,3. 33· 37,7 
9 8,6' 

l 
8,8 34 39t9 

10 9,2 9,4 35' . 42,2 
··9;8- í- 10;0··· '36 .--44,6 

12 !0,5 10,7 i 37. .47,1 
13 11,2 11,4 

l 
38 49,7 i 14 12,0 !2, J. 39 52,4 

15 12,8 . 12,8 ! 40 55,3 
!6 13,6 13,6 41 58,3 
!7 14,5 14,5 42 61,5 
!8 

felhívnom a figyelmet a nedveslevegőjű 
helyiség miatt bekövetkező népgazdasági 

tetek, mellyel . a levegő _ A továbbiakban egy ~gy~szrjef~~~ű;~~~~~~~tJ~l 
lehet határozni. E;o;zel a 
meg vállalatunk raktárhelyiségeiben a levegő 
tív páratartalmát 

·A levegő nedvességtartalmát _leE'Iel!Vszerűt>bet 
pszichrimetriás úton határozhatjuk 
egy hőmérő higanygömbjét nedves ""''""~l 
vesszük (nedves hőmérő) és mellé egy wrvm1olvai 

.szárazon hagyott hőmérőt téve, ;~·~ ~J::e!~~~~~ helyre állítjuk Ezt a. két hőmérőt együtt 
méternek nevezzük A két hőmérőt 
kettős bürettafogóba, Bunsen-állványra he!.veJ'i 
és az esetleges zavaró légáramlástól 
felül nyitott papírhengetrel burkolva '"'"''"·'· 
tos mérésekhez O, l co beosztású hii.m••rní<<>t 
náljunk Ennek hiányában mintegy 
pontossággal l CO beosztású hőmérőt is 
ha tunk, ha a leolvasás! nagyítóval legalább 
pontossággal végezzük. 

A méréskor a pszi<;hrométert a kívánt helyre 
tesszük és egy óra mulva alatt az idő 
átveszi a liiérendő lec,]v;JS"Ilk.ii·· 
két hőmérőt. A hőfoka 
mint a nedveshőmérő (i') hőfoka. 
különbség alapja az, · · a nedv<~S hiirr1i'r.fí 
párolgás arányában lehűL :-."traz J.<"t.<ihe'J~~:;~~~b~ 
a párolgás, nagyobb a lehűlés .. Nedves li 
helyzetfordított. 'Ebből az 
hatjuk ki a levegő abszolút 
a nedves-hőmérőn leolvasott 
telített gőz nyomásából (Pmm) 
rint: 

Pa = P rom --'- 0,5 .. (t - t') 
A Pmm értékét táblazalból szükSég 
t én interpolálássaL A · 0,5 
pszichrometriás együttható, 
állásától, a párolgási, hőátadási 
és a látens párolgási hőtől függőén 
lati körűlmények közölt 0,5-nek 
rausch} 

A levegő relatív páratartalmát (pr) . 
meg a fenti összefüggésből az alábbi képlet 
ségével: · 

P = ~·100 
' Pm 

A Pm az a maximális pára!artaloiri, .",,Jw>f 
a levegő a szárazhőmérő hőfokán (i) fel 
venni. Ezt az adatot ugyancsak táblázatból 

l !5, 5 15,4 43 64,8 
19 16,5 16,3 44 68,2 

szük. Jelen táblázatbangros jel alatt találj!lk 
.a maximális páratartalom értékeit. 

20 17,5 l 17,3 
21. 18,6 !8, 3 

'22 19,8 19,4 
23 21,1 20,6 
24 22,4· 21,8 
25 23,8 23,0 
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l 
45 
46 
47 

l 
48 
49 l 50 

7!,9 
75,6 
79,6 
83,7 
88,0 
92,5 

Magyarázah!l egy példát ismertetek: 
Jellemezzék egy adott 

következő állapotjelzők : 
szárazhőmérő hőfoka t = 19,3 Co 
nedveshőmérő hőfoka t' =d 8,3 C" 

A. GYóGYSZEREsZ 

I. összefüggéshez a PrriM édéke. táblázatöól a t' ·· ·· 15 3 · .· · · ·._. ·.·. · 
hőfoknak megíelelőleg interpolálva 15,8-nák adó- p, . 16:6 · IOO = 92% 
dik, tehát: . Tehát a kérdéses levegő relatív pára tartalma. 

5 92%. Altalában 50-70% relatív páratartalmú 
·P• = 15,8- O, • (19,3 '--- 18,3) helyiség megfeleL ·Ezenfelül a ·helyiség nedves. 
p.= 15,8~0,5= 15,3 kt' . "j'. f ll f""t'. ~J . ra arozas ce Jaira nem e e meg, u esero es 

A relatív páratartalom ebből a U. összefüggés . szellőztetéséről kell gondoskodnunk. 
alapján (Pm értékét táblázat ból, t hőfokon gm• Felhasznált irodalom: ,A. V. Likov: A szertartás el-
alatt interpolálva vesszük) : . . mélete. F. Kohlrausch: Praklische Physik I. ll. 

A vénykésZÍtő vezetője 
-,;: 

Hazánk dolgozó népének gyógyszersz~kség- lősség mértékét, mind anyagi téren, mind a készít
Jele nagymértékben megnövekedett, atnin~k egyik - mények esetleges hibás. volta ,miatt beállott .bűn
Jegfőbboka, hogy nincs ellátatlan rétege a dolgo- tetőjogi következmények terén. 
zóknak. Mindenkinek módjában van .otVöshoz . Szedjük szél sorra a kapottmegbízás jelentőc 
fordulni, és az orvos által rendelt gyógyszer bir.- sebb poritjait olyan. sorrendben, hogy mi látszik 
tokába jutni. Ez a változás megnövelte a>gyógy- megvalósíthatónak és mi az, ami túlzás, .illetve 
szertárak munkáját: A növekedés mellett gyógy- igen nehezen megvalósítható. Rend és fegyelem 
szertáraink, szocialista. fejlődésünk megkövetelte személyzeti téren; a gytár.'vezetőkhöz közvetítő.- , 
módon, minőségi .. munkájukat is fejlesztették és javaslattévő szerv, sine qua non-ja ennek a munká-
a biztonságot a maximumra igyekeznek fokozni. nak. Eszközök rendben tartása, pótoltatása, a mér
A gyógyszert emberek készítik; ami egymagában , !egek ellenőrzése. Ez utóbbi megvalósítására igen 
is lehetövé teszi hibák, tévedések létrejöttét. Ezt nagy súlyt kell helyezni, ami már könnyű is lesz. 
a lehetőséget fokoz~a az ;a köriilmény, ho.gy. a mert az V .. Gyk. határozott és pontos utasítást 
vényt is .emberek, orvosok írják. • Mégpedig. igen · ad az ellenőrzésre és annak kivitéleiésére. A desz
gyakran olvashatatlanul- ezt hem panaszképpen tillált víz rendbentartása:. megvalósítható, a feJe. 
emlí tem, bár az is lehet - egyszerűen tényként ügyelet nem lazítható, mert a nagyobb Jétszám 
mondom. Az ebbőleredő kellemetlenségekrőLérde" könnyen csábít Az időbeli meghatározás előnyöc 
mes volna írni, beszélni és főleg valamittenni a sebb, mint a. felelős $zemely kijelölése, mert. ezt 
kellemell ensegek megelőzésére. · •· meg kell tanulni. mindenkinek és jobban növekszik 

A gyógyszertárak munkáját j.avítarii; 'bizton- a kollektív felelősségérzet, ha riem X. Y. a felelős; 
ságosabbá tennl-igyekszik . az a törekvés, :hogy hanem hétfőn a 8-9 óra közölt szolgálatot tel
elaprózott munkahelyek helyett közporiti fékvésű; jesítő technika. Az elvégzendő feladatról riem szá-
a városnak légalább a belső területéről mindert- molok be, a Gyk. megadja az utasítást, de mive! , 
honrian könnyen elérhető, nagy létszámma!.·dol, ez nem egyértelmű a IV. Gyk.,ével, ajánlatos lenne 
gozó gyógyszertárakat igyekeznek alkotni a Vál- a desztillált víz edényzetével foglalkozni. 
lalatok Ez az igyekezet nagyon helyes törekvés- Az elszámolásra kötelezett anyagkészlet keze
neJ> bizonyul és - nem tudom -,-,de-azt hiszem, lése, elszámolása. · Nehéz feladat, alig oldható 
hogy ahol megcsinálták, ott megfelel hivatásának. meg teljes biztonsággal, mert az illetékes 8 órát 
Hogy mi mindent tesz a >magy patika« lehetövé, dolgozik és az. ilyenméretű patikák rendszerint 
az nem kívátiko_zik e cikk kereté'be: En egy újon- 24 órás szolgálatúak. Persze. a legtöbb bajt a 
nan felmerül! szükséglettől akarok.beszéjnL és az kábítószer kezelése okozza. Itt nem a tételes el
új munkakörről, amelyet nem tudom, hogy .nevez' számolás a nehéz, hanem a vények alaki kellékei' 
zek . mert szerinfem· sem az első ilyen típusú pati~a . nek az elbírálása. 
sze;vezésekor meghatározott címzés : a· ,)belső A vénykészítőben levő anyagkészlet azorrossági 
ellenőr«, sem a fizetési státus'bart szetépjő úji1év: ellenőrzésének a gyakorlatban úgy teszünk eleget, 
a csoportvezető .. nem jelöl k<elléí .. JJr~Si,zilással. hogy a raktárba érkező árukat vizsgáljuk azonos' 
Nálunk a »Vénykészítő vezetője« megjelöles liono" ságra, amit a vizsgáló szignál is. Ezt helyes, ha 
sodott meg. . . '. . . . a vénykészítő vezetője végzi, de még helyesebb, 

A név azonban nem fontos, inkább a munka- ha mUI)katársait is bevonja .a munkába, hogy 
kört szerelném . apró részekre szedni, úlyan· sor' miért, az nem szorul magyarázatra: Ezzel a tevé' 
rendben, hogy. mik voltak az elképzelések két év kenységgel kapcsolatos ·az impleálás szúrópróba~ 
előtt, a· patika megindításakor .és·. miket :tartok · szerű, állandó ellenőrzése is. Ebbe az ellenőrzés be 
személyes tapasztalatom alapján alkalmasnak,'. tudatosan be kell vonni a munkatársakat és 
szükségesnek és megvalósíthatónak. / .. , . kötelességévé kell tenni minden dolgozónak az 

A megbizatás nem volt »hiVatalos«, azakkon ebbeli közreműködést, az aktív bekapcsolódás t, 
gytár.-vezetővei.beszéltükmeg, .. hiján,minden,:gya- mert bizony ai impléálásokért való felelősségre 
korlatnak, tapasztalatnak. Az elmúlt két év adott . eddig egyetlen kiadott utasítás sem hozott meg

.. alapot arra, hogy illetékesek hátározzák; meg a· oldás!. Az impleá!ást nem lehet adminisztrálni. 
jövő számára a feladatokat, .Írják körül ·pontosan sem az edényre való aláírással, sem könyvvezetéssel. 
az elvégzendő teendőket és állapítsák,meg a fele- Az elvégzendő teendők fontos ~észe a: házi-
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.l\észítmények ellenörzé,se .. Az a[lyagellenőtzés llleg~ 
történik a raktárakba érkezéskor, a készítmény;. 
ker:iörs, tinktura; pilula, oldat ellenőrzése pedig 
úgy, hogyminden'készítmén.ynél miLvégez .et;·= 
ez so.k körülmériytől függ, a továbbiakban. kifej'. 
tendő elvek szerint · 
· . · Ezek, úgy mondhatnám, a munkáján kivüli 

kötelességek, mert a tulajdonképpeni munka a' 
gyógyszerek készítésénel<; irányífás.a és ell.enőrzésé. 
Ai irányítás is a megvalósított megbízások között 
van. Ezt összefogni úgy lehet, hogy a vényeket 
már csoportosítva kapja a vénykészítő aszerint, 
hogy várják-e a gyógyszert, később jötmek'e érte 
vagy másnap is ráér. Az összegyül! vények feF 
.dolgozásra váró kiosztásánál legfőbb szeropönt á 
dolgozó gyógyszerész- és technikuspár folyamiltös 
foglalkoztatása. Erről sokat vitáztunk már azza] 
kapcsolatban, hogy az úgynevezett táraszakésilás 
hozhatna'e jobb időbeli eredményt. . Próbálkoc 
zásaink azt mutatták, hogy a vegyesmunka jobb 
és kellemesebb is. Helyes úgy irányítani a munkát, 
líógy egy, sok technikai munkát igénylő vény mellé 
két -három, kevésbbé munkaigényes vényt adunk 
egyszerre. Az időbeli eredménnyel állandóan baj 
van, a kisebb forgalmú gyógyszertárak eredménye 
jobb, egy-egy gyógyszerészre esetleg· több elkészí' 
tett vény esik, mint a nagyforgalmú patíka egy 
dolgozójára. Aki >>benne van«, annak nem kélf 
magyarázni, hogy mit jelent időben; a vény hét' 
szeri elolvasása szemben a kettővel, átvétel,ellen
Őr"készítő;. gyógyszerész-technika-készítő, gyógys 
szerész-ellenör-kiadó. ·Ez minden vénynél lefolyik. 
Ahol a gyógyszerész egyedül. dolgozik, elolvássa
elkésziti, .. elolvassa-kiadja. 

A . nagy patika vénykészítője mindezekeri 
kívül még a továbbképzés céljait is kell, hogyszol;, 

. gá! ja. Márpedig ennek a célnak az eléréséhez ittc 
ott egy kis idő is kell; mert egy-egy ad hoc fel' 
merült. Probléma megbeszélésére megáll a munká; 
Másképpen a munkaközösség működése is csak 
névleges lenne. Ennek pedig ki kell fejlődni min
den nl!gylétszámú patikában; Az utánpótlás neve
lése csak ilyen módon valósítható meg: 

A vezető munkájának .legfontosabb tényke
dése az. elkészített gyógyszer minőségi ellenőrzése. · 
Ennek helyes célkitűzés, jó időbeosztás éS biztos: 
anyagismeret a feltétele. Célkitűzés nem lehet más, 
mint at, hogy a lehető legtöbb elkészített gyógy-

~": ...•. : ..... ·~~~~j~~· iá~átHa~· vezető kezén. Ez petsie kizárja kivitelezésének a · lehetőségéL 
legfontosabb, az•·impleálásról ·már•·; 
nézzük meg, mi szolgálja még a 

Mi okoz I~gtöbbször tévedést? Eddig 
úgy tapasztaltuk, hogy a vény olvashatatlansága 
és a megszakított munkafolyamat. Tehát mikőr 
az ellenőrzendő gyógyszer receptjét elolvassa ·az 
ellenőrzést végző, elsősorban azt nézze meg, hogy 
van,e rosszul olvasható szer vagy mennyiség, ada
golási rendellenesség vagy valószínűtlenség és· meg
szakított mtinkafolyamat a vényen. A téves 
készítések ezekből az okokból származnak a leg
többször. Egy ipekakuána B. dozisban például 
valószínűtlen a húsz centigramm kodein és szam' 
talan ilyen eset van. 

13.2 

A kénőcsöket o!vasztva 
van-é · a kenőesben olyan 
szabad melegíteni és kihűlés után 
Adagolási hibák : ha atcsúszott az 
végző kezén, a készítő veszi ,észre, és még 
sorolható mennyiségben és változatban a 
lehetőségek végtelen sora. 

Az. organoleptikus vizsgálat Ie~~~<Jj!~~t~;:~ 
zatos és értékes, sokszor olyan a 
körülményből, mint : meleg-e az 
színű az üveg, mifyen figyelmeztető jelzés 
edényen, rájön az ellenőrző, hogy valami 
egészen rendben. 

SoR szó esett a ponto~1:m~u~n~k~al~~~~~~;~~~~~\ Ez alatt azt értem, hogy 
zásokkal.· kellene ellenőrizni az 
szereket. Ezt azonban elvégezni 
és azt hiszem, megnyugtatóarr nem is 
egyszerűen sem az idő nem elég, sem a 
ság nincsen meg. Ezt személyi és tárgyi ért:elE'ni' : 
ben egyaránt vehetjük. Itt tudniillik riem 
bíráina az azzal megbízott, hanem 
minősíti egyúttal a rrtunkatársát. Ez. a 
sebb, ha az a megnyugtatóarr kivitelez\letö 
nem haladja meg. Igenis, gyakran kell 
súlyokat ellenőrizni; á porok osztását Ú!:!Vs2:ól1ránc·; 
állandóan, nemcsak úgy, 
fákat, hanem kapszulástól 
csészejébe azonosszálllú port, sőt egyes kapszula, 
szériák súlyát Iemérjük, az összsúly! is elleti' 
őrizzük. A homogenitás! mi.nden esetben meg 
néini. .Kúpok, pilhlák; mérét, színbeli egyezése, 
porokhoz hasonló méréssel történő ellenőrzése 
ran elvégezhető. Eprovettás ellenőrzést a fpJ·mPr1ilt :: 
gyanú. tisztázására elvégzünk, . ha lehet. A 
liatásvizsgálat nagyon eredményes. Ezek a 
dusok nagyban hozzájárulnak a téves exr)edlícill'í 
megakadályozásához; 

· Sokmindenről nem .volt még szo, 
nem is lehet leírni..Ahosszadalmas mffinyiségi ""'•'' ... 
gálatot a laborált készítményeknél azbnban el 
végezni. Akár' gravimetriás, akár titrimetriás 
ellenőrzési lehetőség, meg kelL tsinálni. A rec•ep' 
tárhis gyógyszerésznek · mindén módon meg 
adni a biztonságot és lehetőséget a pontos. vc•<V· • 

készítéshez. Ez. nagyon fontos, mert a 
szeréSz csak a saját. munkájáért vállalhat fef.elős' 
séget. És ez ll vezető legfőbb feladata : 
az anyagig, az· időn keresztül biztosítani 
munka lehetőségél és ellenőrizni a téves 
telen munkát, megakadályozni a téves ex]petlíciót ·::· 
A lehetövé tett pontos munka értékelése 
őrzése az arra hivatott laboratóriumok felad:at~L,·:• 
amit el is végeznek, de korántsem 
ban, hogy az kétségkívüljellemeznéa gy<5g,;sz•erész . 
munkáját. 

A (jYAkORLóQYOQY5ZERÉSZ .. M.'űHELYÉBÖL 

Ho2zAszotAso1{ tay·r:i.aA.nAS'a&i··· 
· A vidéki· gyógYsZertár-vállalatok· _kéfetében: .'tri~tartPtt 
iovábbképző- és _ismertető előadások után -.gy3kf3n_:vetnek 
fel a- kartársak általános érdekességű kérdéseket· -_'·Ei.:alka
lolJlmal_ -Kedvessy György dr; legutóbb: Debr.ecei!ben;·"ratáll 
-és Miskolcon · _:megtartott előadásai alkalmáV.BF feltetf kér:... 
<ilé.:ek ~öz~~ köZlünk- néhányat,- mélyek köi_érdekűek~, ·'-az· -elő:-
-ado valaszaval- ·" -- , ,,___ ----"""'-~'-'">-c"'"-"--"'-~~,_,, ___ ._ • 

Laszrovcsik N-: Az-egYik állami gazdaság- fésié~e_-gyak
ran ír fel az állatorvos magisztrálisan 1000- :ml_::.es- ine!myi
_-ségben 20%-os ~teril dextróz-oldatoL A.gondö~an-_megszíirt 
<>Ida tot áramló vízgőzben- sterilez_em és· úgyiieve_iett _:-st-ern 
kötéssel zárom le. Minthogy rendszerint·sürgös.:·á_gy(.)gysZel_', 
1-1 üveget készletben 'tartok. Három~négy- hét· ,niulV'h 
foszlányos képletek láthatók· -az- oldatban. Mi·:·-·enhek_-·_-·'áZ 
-()ka? · _ · ". _·. ,_" ____ ·:- -:-- , 

Válasz: Az --_áramló _vízgőz nem· -nyújt- biztos_' sterilitáSf, 
mert a mikroorganizmusok vegetatív __ formáját --el-puSZtjtja_ 
ugyan: a 100~-os hő, .de a spórákat.nem.· A-glukóz-·-a:spórák
nak vegetatív formává. alakulásában alkalmas táptalaj'·: és 
így bizonyos .idő után mikroorganiimus-telepek keletkezhet
nek az oldatban. Biztos sterilitás az_V; Magya·r::(iyógyszer
könyv előírása_ s'zerint ez. esetben .-a.·.l20°~on (L_ atmoszféra 
túlnyomás) 20 percig, tehát autoklávban: végzett- ·sterileiéSsel 
érhető el. Minthogy- autokláv.- inkább csak -a. nagyobb :kór
házi és .házi gyógyszertárakban van, :megengedi--a.gyóg'y..Szer.
könyv az árarriló vízgőzzel.való hőkezelést i's, ami-tehát_.nem 
nyújt biztos sterilitási,- a. következő· megkötéssel_:.-:ha·.:nincs 
mód a gyógyszert autoklávban:_Sterile_zni,_ak_){()r .. __ a·r_en_{klé$_kflr 
készített és rövid időn_ b~lül-_felhasználásr3.:_-kef'ülő .. gyogySZere- · 
ket áramló vízgőzbell', illetőleg for:ró vízben ·tartva --»steri\éz
hetjük«. (I. kötet; !84. lap.) Az ;gy csíramentesiMt gyógy' 
szer azonban a.gyó_gyszerkönyvi· előirat: és_ az_,eltnondott-ak 
alapján h6sSzább ideig- nem-- tartható-el:.: ,- ;:: . .-·;',_;_,_-.... --'-.-_> 

_. J?ávid_ N .. -né:, A_. na:praforgó_-olaj éS. a -mes_zes .- vf~-.ke:v:et~ke · 
összerázás után- g-yorsan -.élkülönül. NélJa: ~_élőfbrdUJ;_~·hogy· 
ugyanez az: -előir:at len-olajjal tartós ·einulz_iót- képez. Mivel 
magyarázható .ei _ _.-~ jelenség?,;' ,:---;·------ -.- :-- _ ·~:--_-->·:::·' __ .,.,,_·:.'---

mény nátriumszulfátorr kívül mintegy 5% nátriumkloddot 
és nátriurnhidrogénkarbonátot is tartalmaz. 
. Ismeretes,. hogy a IV. és V. Gyk.·ben felvett Károly-só 

nem kristályosod_ik nagy kristál_yok alapjában. A.· forgéilO.fll_": 
ban_ lévő_ készítmény vizsgálatom szerint felületén esetleg . 
kevés- nátriumhidrogénkarbollátot tartalmazó kristályoS nát_-
riu_mszulfát). amely_ nátriu~kloridOt nem tartalm,az., A_ riAt
riumhidrogénkarbonát legtöbbször hiányzik vagy már a 
készítéskor lepereg. Ennek mégfelelőerr a Szabványos Vény
minták új ·kiadás?_~ t~J;lY~~ges összetétel ne~- megfelelő kris- · 
tályos nátriumszulfá_tpt ye~z f~I.. 

Bárány Ernő::-~~- v. _Gyk. ))~zemé~zeti oldat.ok« címü 
cikkelyében nincs utalás az ólomecet-tártalmú szemészeti 
olda tra~ Hogyan .keJl elkészíteni az ·ilyen: szemcseppet? 

"' V ál{Zsz: A gyógyszerkönyv az A qua -plumbica _dkkelybeq 
írja. le a szemészeti célia használható .hígított ólomecet k~s~í
tési módját. Az ólomecet frissen kiforralt és lehű-tött vízz{!l 
zavarosság ·nélkül elegyíthető. 

_Gál Gusztáv: Tapas'ztalato~ szerint .a- stearin-kenőcsböz' 
fendel t szalicilsav vagy_ bórsav hatására a kenőcs -csomóssá 
ri~. . . . . . . 

Válasz: A stearin-kenőcsbep a szá.ppan emlllgeá.ljá. a 
cetáceul!!ot. Sav -hatására n. szappanból .~sírsav csapód_ik_k~. 
és az -·emulziós rendszer elbomlik. Ismeretes- több olya_n 
emulgens, :am'elyek sa_v hatására nem változnak meg .. · Ilye
nek a zsíralkoholszulfonátok; a cellulóz~észterekstQ . .IJ._z ilyen 
összetétel ű vízzellernosható. kenőcs szalicil- _vagy_ inás ·savVá.l 
együtt. rendelve nem váltoZik. _ _ _ 

N"ádler Viktor: Az V. Gyk.~be felVett szemészeti kenöCS
alapanyagokat rendszeresen használjá_k és a gyakorlatban 
ezek kitűnőerr beváltak. Lehetséges-e e ·kenőcs-alapanyagok~ 
nak a szemészeti -gyakorlaton kívül más kenöCsökhöz_ való 
alkalmazása. · . · 

. -. Válasz: Eb~en az_ esetben _á_z emulg~ns-f.l zsí_ros .. olaj_ ·sza
bad_ zsírsav-tartalmából _keletkező kalciumsz~ppa_n._·. A -_fino
nútott- (savmentesített) _napraforgó-olaj sav:száma ~i-csiny, 
tehát -kevés szappan _keletkezik. -A -len-olaj savszáma ·-rend-
·szetint U!nyegesen magasabb, mint a naprafórgó~olajé;·-'eiért 

. Válasz: A ken{)_cs·alapanyagokat annak idejé_n szárilos, 'a 
szernészeti .vonatkpzásba!J-. Jontos· gyógyszerrel_ kipróbáltuk 
(Kedvessy-Grósz ~ _Sz~m.észet, ~951. 4.~~·), és teljesen meg
felelőnek találtuk._. _Igy a víztar_talom kenőcs-alapanyagat 
szulfan_ilamiddal, ~tilmorfinn_al ~tq._ prQbáltuJ<, _ki., Minthogy 
ezek a kenöcsök csak alkalmazás· tekintetében különböznek 
más _kenöcsöktől; nyilvánvaló, hogy egyéb kenöcsök készí-

.. téséhez isJ alkalmas az alapanyag._ A vízineutes alapany-ag 
a higanyv~gyületeken kíviil penicillin~kenőcS készítésére: i~ 
teljesen megfele~ő. ' 

. ' 

OLDOTT ALLAPOTBAN LÉVÖ KÉNTARTALMú 
KÉSZITMÉNYEK ELöALL!T ASA 

;a_ lenol?jjal _-készített keverék-tartósabb emulzi~t-:- -~éPez. 
Technológi_ai -~s~ernpontból növel~etjük __ a_z_ em_u~g~áJha_tós~got 
úgy, hogy a -Línimentum ammoniatum m_intájára·-(V._-_Qyk~) 
olajsavat- ri1érünk a keverékhez·; ··Ezt· a· megold-ást· a"·receptre-
feljegyezzük. _,· _ .. _ -.. · ____ ;_ A kén igen nagy szerepet játszik asccjbies és egyéb bőr-

-.; .. Geszti Imre: -A jelenlegi OKI határozat, szerJnt -k:~4t~tt betegségek gyógyításánál_ eniber- és állatgyógyásza~bart egy_-
SOlutio jo_di spir_ituosa _:készítésekor -_~_--,c:tm~ly:;eiBiiat-:·nieg- aránt. Hatás-kifejtés szempontjából azonban nem- miild-_ 
egyezik ~i _V. ·Gyk-i készítmény összetételével:-:--· .. a.-·jód egy, hogy elemi vagy oldott állapotban alkalmazzuk~e-_ a, 
nehezen és igen lassan- oldódik fel. _ ' _ _ · ként. Elemi állapotban ugyanis. a kén bőrre jutva indiferens 

Válasz: Az előirat a_ IV. gyk-i· összetételhez·-.vj~zonyítva és _csak hosszabb alkalmazás után fejt ki izgató hatást. 
:annyiban vál_tozo.tt,' hogy 6,5% -helyett .5%· .. ~ :jói:l".tartalom A kén hatása a. diszperzitástól függ. Minél finomabb -_az' el
és ezzel. arányosan -csökkent :a- káli-urn.jodid-tartal()m Is~:-·-A oszlása, annál nagJobb a hatása< Ezek szerint leghatásosabb 
lényeges :változást. a szesztartalom :.csökl<;enése:, .. jelenti., .. A az alkaliákban_ oldott -vagy -kolloidális kén. 
45.:...._50%-os szeszes oldatban valóban·_i,gen lassriq---oldódik fel Az V. Gyk.-ben hivatalos lett a Sol. calcii s.ulfurati~ 
a krist@yoS -j_ód._ J;:zért írja_: __ ~JQ _az y. __ d:yk._·~zt,_:- hogy -a., jó_dpt Ezzel igen _hatáSos oldott állapotb_an.levő kért-készítménnyel 
a- kálillmjodiddal együtt- POrít8ni ~kell. A]Od- ~pöi-ítfüiló_Siigát gazdagodott a Gyógyszerkönyv. Ennek a készítménynek 
elősegíti a· kemény .káliumjodid. _A nagy felület_ű-:jód)énye:. azonban három hibája is van: · 
ges~n- gyorsabban oldódik_ a- szeszes folya_dékban• ___ --_, .-.·-:- l. Az~lőállítása hosszadalmas és jó Caü beszerzése-vidéki 

M~gvi_:tsgáltam.-a. j:ó_d_ oldódásának_~eb_E!~ség_é,j:~'::A::Rorit4S viszonylatban nehézkes. · -- ·-
és az oldószer hozzáadása ut~:il 15 perc mi.tlVá:az-~eg~Z~jód:: 2. Hosszabb ideig nem tárolható, mert a _levegő C02-

mennyiség -96,0%·3. oldódott Jel. .'Három_ óra_-_mulva_--96~8;%·~ jének és a ·fénynek ·a hatására a kalciumpoliszlll fid meg-
24 óra után pedig !00% .. Az V.Gyk. !OOO g j<)d,oldatra.adja , bomlik. · · . 
meg az előira tot. Néhány kg esetében_ a jód::porítása-.. neffi \. 
okoz nehézséget és feltétlenül szükséges is .. -NeniJehet- azon- -
ban egészségi ártalom nélkül nagymennyiségű ._jó,dot porí · 
taní. Ilyen· esetben ·megfelelő technológ-iai--:.megdldást kell 
alkalmazni, mint például a.- jód-oldócső has_zriálata .. · __ 

--, ,, ··sia}jó. Kaü:dln:---Miért-:-nerti"'hiv:atruos·.-az,:v::~GY.k>·héh ·a 
kristályos Károl:y-só_?-_ ~-. _ _. . . __ -:~ .. -.. _-

- Válasz: A -Szabványos Vényminták -J948,ban:.rné~e1ent 
kiadásában »Sal laxans minerale« ·néven· nátriumhidrogén~ 
kar~ánát tartai,-nú _nátfiumszulfát- szerep_~t - -A_ Fo-:-:-No 
kommentárjában Csir~ke és 'Némedy azt, írják, hogy a- ké_szít-

CaS. + CO, + H20 = CaC03 + H,S + S.-1 

l(alciumkarbonát, kén és kénhidrogén keletkezik~ E~ál-t<il 
a készítmény poliszulfid-tartalma állandóan csökken, triiált_al 
a· béteg megbízhatatlan készítményt kap. ' 

3. Szappan- készítménYekkel nem elegyíthető. _inert 
kalciumszappan keletkezik; rnely oldhatatlan alakban a 
~é~nel -_együtt kicsapódik. 
· A . gyógyszertári gyakorlatban legtöbbször az elemi 
állapotban levő kénnel készített kenőcs szerepel. Pedig az 
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ele~i állapotban levő k~nnel készített k~nőcsök:-nem- g~zd,~'",' 
ságosak, kevésbbé hatásosak is, s mert; a_ bőrről tiehezert 
tisztitható. le, azért a· betegek sem szeretik. Ezzel· szemb_efi 
a -_poliszulfid alakjában levö kén már minimális mennyiség~ 
ben is -.kitűnő hatást_ fejt. ki és több· formában is alkalmaz .. 
ható. . · ·· · · 

· -·_ EISősoÍ-ban az aíapallyag előállítáSával kívá,nOk foglal: 
kozni. · Oldószerül a káliumhidroxidot-választottam erre· a 
célra, mert ez igen könnyen vegyül melegítés közben. a k~h~ 
nel és az igy keletkezett oldat vízzel és szappannal könriY.éh 
elegyíthető. Ezek szerint a Kcil. sulfuratwn Sol. elöáilítása: 
a következőképpen történik : - -

· Sulfür. pulveratum .......... · .• 
Kali um. hydroxid. . ...........• 
Aqua dest. ad ....... ' .....•.• 

60 g 
67 g 

!OOO g 

Készítése:_ a kénport az v. sz. szitán átszitáljuk; Döf~S~ 
'CSésZében összekeverjük_ a víz felével,- maj d a. másik · féléVei 
átmossuk egy épzoriláncú fözőedényben: Ezután _ hoz_za; 
adjuk a· kevés vízben oldott kálhimhidroxidot. · Tíz ·percig 
forraljuk, míg a reakció teljesen befejeZiödik, vagyis a k~hnh
hidroxid teljes egészében_ átalakut -.Ez a_ készítés lényege1 

med ha a káliumhidroxid feleslegben marad, a bőrön égető• 
maró hatást fejt ki. Kihűlés után papíron megszűrjük.-: é$ · 
~iegészítjük 1000 grammra. Narancsvörösszínü, lúgos,- kissé 
kénhidrogén-szagú. Jól elzárva tartandó. Tartalma-= .S: 5·:.::_ 
5;6%, Polisuifid: 10,8~11,5%, sűrűség: 1,070-1,075. 

· Poliszulfidtartalmát könnyen ellenőrizhetjük jÍJI)om~f~ 
riás:-_- úton.- l -g olda to~ mg pon.tossággal lemérünk, 20 -g__ki~ 
forralt vízzel felhígítjuk. Indikátor gy;:tnánt 3 csepp ·k~me~ 
nyítő-oldatot adunk hozzá és n/10 jód-oldattal mérjük.; (!tn! 
jód ~ 0,001330 g poliszulfid.) 
. __ . A~ ilyen mó~ön elkészített oldat poliszulfid- hatáSát hiég 
JObban fokozhat) uk, ha megfelelő . mennyiségű szappannal 
e1egyítjük az alab'bi előirat szerint :. 

Ol. heliantni ................. . 
Cólophoni um . ·; ...•........ _ .... . 

· Stearin _. ~ ..... _ .... -..........• 
Kal' hydroxid' . ' ...... , ... : .. , 
A qua des(; ad ...... , ..•...... 

200 g 
60 g 
40 g 
70 g 

!OOO g 

: ·.··_Készítése·:· a naprtifoigóolajat_,- gyantát·~ a Ste3riíit 
_Ö$~;~l~_asztjuk, -majd ehhez apró r_észlete~ben _ hozz_áa9juk 
a kahlugos old~ tot. ·Addig melegítjük és keverjük, míR, -a 
szappanosadás tokéletesen Q_e nem fejeződik._ Kiv-ett prób"áj~ 
vízben tisztán oldódik. _ Az így elkészített szappanhoz_ apró 
részl~tekben hozzáadunk azonos m_ennyiségű. kaliumszulfid~ 
oldatot. _ A két oldat elegyítése 30-40°-0S hömér·sékleteri 

·könnyen történik. Vörösbarnaszínű egynemű . mézSűrü 
sikamlós készítményt kapunk,. mely' vékony ré'tegben át
tetsző~- ·Vízzel rninden arányban elegvíthető. Jól lezárva 
tartandó l . l · . ·. . . 
. FontOs SzeiTipOn t- a készítésitél -1. a Soi. kai. sulfiifáil 
fölös alkáli t -ne tartalmazzon, 2 .. az- elszappanosodás tökéletes 
J egyen; 3. vízben -tisztán oldódjék. , ___ . 

Az előbb ismertetett kétféle_ készíb;nény, mint --~lap
anyag háromféle formában alkalmazható: a) o!'dat, b) 
Olajos emulzió, c) Kenőcs alakjában. -· --

Oldat- alakjában elegyíthető vízzel, -gliceriimei, alk~~ 
szappan-szesszel bármilyen arányban. . __ 
Az emulziót, mely a legelőnyösebb förma, a követkeZő 

"'-'············•'11\;,,,·, ···'""';ni· ta:nát:soS'"készíteni :------- · -- .. _. ·----··-- ··--·----~~-~-·-

Sol. kal. sulfurati .•. -.......... . 
01. helianthi . ' .....•.......... 
Gumi arabicum ............. . 
A qua dest. ad .......... ~ .... . 

lOg 
60 g 
lOg 

100 g 

Készítése: dörzscsészébe Jemérj ük. az arabmézga-port 
é~ jól_ eldörzöljük az előírt mennyiségű vízzel. Most apró
r~s~-letekb~n hozzáadjuk .a napraforgóolajat és végül-. a 
k~hup1pohszulfid-~ldatot. S.ürü, tojássárga, egynemű,_ ki.s&é-, 
kenhidrogén szagú_ folyadék, ;amely könnyen _felszívö.dik; 

, . .c) Kenőcs alakjábap_ pedig __ minden. ví;delvevő_. anyaggal 
könnyen emulgálódik, 3.kár oldat, a~ár ·szappan ·alakjában. 

Forgá,cs· Béla -dr. 
ErCsi 
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1. A kórházi gyógyszertárakból igényelt 
mennyiségü steril infuzió és egyéb_ injectió sl:,~Wi;~\~ 
igen ajánlom ·ott - ahol nincsen gyárikészítésű s· 
a következőkben leírt s a kórház mühelyében 
tott sterilizátor alkalmazását. 

Papen-fazék vagy 
horganyozott bádogból 
és 65 cm mag<;~.s _hengeres 
karikára kihaj tottuk és 
lapos kúpos tető pontosan 
pereme az edénybe illeszthető, s 
A tetőn van egy csavarral elzárható 
szükség esetén egy hőmérő behelyezhető, 
oldalán egy-egy erős fogantyú van. Betét gyaniónt 
csos vasfémkorpng· készült;- ami.- 4- darab 
és a kiemelés megkönnyítése ·céljából a k~:~/é~~.h~~k•~~~ 
fogantyúval van ellátva. -Ehhez a hengeres 
tettünk vasabroncsból egy alvázat, melybe szOrosan 
az edény, s az alváz 3 darab 18 cm hosszú erős lábon 

Mindez jórészt h~~á:I~I';ái':e~;~\~ér eg;yedu[ 
lemez volt új. A .földönálló 
tor_t, a láng közvetlenül éri a 
víz 10-15 perc alatt forrásba n~~n,,1t~,: .• ;~,~~ régimódi központi , fűtőtestet fedő ;~:i~:!~~~;~~ 
készült, s így annyira erős, hogy e 
alatt sem hajlik meg. 15-16 darab 200 
elfér benne, 30-60 perc alatt tökéletesen s;:~~~~~k 
kisebb hőfokot szabad alkalmazni, úgy a l 
illesztve a gázcsappal szabályozarn a hőfokot. . 

Evek óta használjuk, nélkülözhetetlen· eszközzé 
s elég tartós is, mert két év óta komoly jaVításra sem 
Víz mindig áll benne, hogy_ a rozsda ki ne kezdhe-sse. 
a~nlom az elkészítését. 

· De másra is pompásan felhasználható . 
úgy szabtam meg, hogy a legnagyobb 
beleilleszthető legyen a tető helyére, 
könnyen leemelhető legyen és mégse és~;~~·;~ t 
mennyiségű kenőcs készítésekor a ;;; 

mint egy nagyméretű gőZ- vagy vízfürdót"~·~~~n~~~~~~~~{ir{~ az edényt. Ha már- mindez me·gtörtént 'és 
jó, akkor ott abban _a fiX helyzetben · 
A magassága éppen kényelmes egy_ sz€ken 
ebédszünet vagy más elfoglaltság miatt 
nerh kell félni; egy óra alatt' ikrásodik 
nélkül sem. Ha viszont _k·é ~zí[ffic.,~g~ 
kiöntjük, s akár színig 
fél óra alatt kffiz a tökéletes niil1őségíi k>onéics; án1i k<,verő>:éi 
nélkül· 4-:-5 kg-os mennyiségben 
szokott jelenteni. · 

2. Bizonyára 

nemcsak a hivatalos ,~{~~i~~:~~~~~~p~~i·~~ l, 3, 4'% -os j ódszeSZt ~:~,;~i:!;~~~ getni sok időt és egyben 
hogy öntögetéskor ne 
lesz._ Nálunk 500--!CIOO~!!OCIO 
előre_ nem.· készítem, mert a~~~h·o;l{~~.~t.~~~ 
bánni, így mi:iidig frissen csinálom a 
egy ~iteres csapos edény, választó·tölcsér vagy 
lombik; kell csupán, . melynek fenn is van nyílása, 
belemérem a jódot,_ mind~n porítás nélkül, -_s ráöntöm 
·a -tömény alkoholt,- s ·később- a megfelelő hígítású 
perkolálás módjára a csappal szabályorom a lecSUIJ~á' 
mikoris az átcsöpögő ·alkohol nagyon gyorsan 
jód9t. Az új gyógyszerkönyvi készítménynél 
kális. vizet öntöm fel· utoljára, s közvetlen csépeleletern , 
üvegbe, amit a végén csak össze kell rázni s 
művelet, s már expediálható is. 20-30 perc_ alatt 
segítség nélkül elkészül a }l:~gtöményebb jórlszesz is. 
megakadályozására a felső nyílást gézbe csomagolt 
tamponnal federn be. 

Minden eddig haszriálf elJárásnál jobbnak 
ti~zta és- gyors: .munka, . amellett edényeket 
mosogatni. Tessék megpróbálni, szíveseri 
a munkamódszert is, amit én is csak nem régen tarmltarn:.< 
azóta örömmel hasznósítom. 

Kósa l mre ~V>Jll1Tsz.erei;f;·:·, 

K?zkórházi- gyűgyszertár, 

SOLUTIO JODl. SPIRITUOSA PH. HG. V. 

OKI KÉSZ!T!lSÉRÖL 

Az v. Gyógysze;k'önyv és az ŰKi :ú,j ö~zetét~Íü ·sZeSzes 
jód-oldatának előírt késZítésinód ja nem nevezhető _a- leg,. 
s. zerencsésebbnek. Bizonyítjaezt az a'zóta már köZölt több
féle módosítási javaslat, de bizonyítják a dolgozó- gyógy~ 

kapott értesüléseim is. -

!. 

Mindenékelőtt ·-sorra vettem .az _eddig Jéközölt késZítési 
módszereket és az alábbiakban közlöm az azokkal kapcsolatos 
-észleléseirilet. _ · _ · . · · 

1. Az'V. Gyógyszerkönyv és az OKI elöirata így Szót-: 
50 g jótlot Godum) ffi. . • 
20· g káliumjedidot (kali um j oda tum) porrá dörzsö: 

aünk,_ majd a keveréket-jólzáró-üvegben '_ ;-· __ '· ' 
465 g legtöményebb szesz (spiritus con~ntratissimus) ·és 
465 g· víz (a qua destillata) elegyében oldjuk. 
A készítés nehézségei : a) ·a jód- porítása. -Ez_ egyrészt 

veszteséggel- járó tnűvelet; inásrészt az egészségre ·sem közöm
bös,- kellemetlen hatá~al járhat (Szemgyulladás,: ··_nyálka
hártyaizgatás), végül _· nagyobb menny~ségben·---·,_nehezen 
kereszt:ölvihető, b) a teljes 'oldódás észlelése, különö~n;•sötét 
üvegben az' á.1_:1~gyis, sö~étszín~. _fol Y:adékban ~ ami~t- azt 
már Kun is kozol-te .- tgen-,korulmenyes._. ._ .. 

A fenN_ készítésméd szerint a leggondosabban-_.'e1készí
tett oldat szabad jódtartalma l. kg kffizítffiénél 4,82~,89%, 
5 kg készítésénél 4,60-4,75% lett. A teljes oldódás idő, 
tartama gyakori ·felrázás mellett is 7-8 ór_a,_ de egy:< napig 
is elhúzódhat. ·. .. ; ,_ :.·. -, .: 

2. A Baranyamegyei Gyógyszertár V,állalat 195.3. XI. 
16-i- körlevele a szakfe1ügyelökló1 há"rom- nió_!losífot.t ~Készí-
tési· előiratot ·tartalmáz. -. . .. - - , 

a) Az első előirat így.- sz_ó[:·_:»A Poiltosan_-krilért~szín
Jódot a· káliumjo.diddal először·-finoman. el-kell p_oritan,i, ezt' 
:szQrjuk bele a lemért legtömé~ye=bb ~~szbe_és a}e,Ije,sAI~ódás 
után_ mérjük-az oldathoz--a ~eszhll~t viz~t« .. J\: -~~~szer 

, nehézségei awnosak ·az ,előbbtvel_. A- gondosan'::elk~zttett 
1 kg készítmény szabad jódtartalma 4;87-'-4,9~%-nák 
bizonyult-és -telje~ Oldódásf}_ gyakori· _rá~_gat_ás~~l 5:·ór~.t-ve-tt 

igén~~e.A más~dik._ ·eÜá~ás · ~zerint az· etPo~Úo,Ujód~kálium
jodid_ keveréket ·oldótölcsffbe szórjuk, majd a lemért-desz· 
tillált vízzel ezt az üvegbe mossuk, amikoris a l{áliumjpdidd_al 
-oldatba- vihető· jód ·fel o dódik.- -A:- tölcsérben· maradt---j()dot 
.azután a legtöményebb szesz. rácsurgatás-ávat oldjUk Jel és 

/·.viss~ük -a tölcséren _keresz~ül oldatba. . . __ : _ -.. _.:. _ .. 
· A módszer nem ·Vált be, merf· gondos és-la"ssú,--szesz:.. 

csuigatással is· oldatlan maradt -a jód ·egy_ r-és2;e·:·--A~--J,rész.ít
:ffiény sz(lbad,-j?dtar!all!la 4,40%·na~ ~-i~?nYl:ll!· ~ erp_ellett 
a pOrítással jar?-nehezs~~ket nem-kus-z;obolte.~l~ Egr~" kar~ 
társ ötlete, aki_ az ol(iasra ----:.ugyancsak _pon-ta~-- ut;it_t- ..,_ 
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perkolációS_ márlszert alkalmawtt, jObbnak bizonyult, késZít~ 
ménye 4,85% szabad jódot tartalmazott. .. 
· eJ A harmadik ismertetett módszer szerint ugyanCsak 
porítjuk a pontosan·temért jódot és kállumjodidot, azUtán 
oldalt lyUggatott üvegcsőbe töltjük, majd az üvegcsöveL:a 
pontosan lemért legtöményebb_szeszbe merítjük. Megvárj uk; 
míg- a szesz a jód-káliurrijodidot teljesen -kioldotta a csőből 
és azután mérjük az oldathoz a desztillált vizet. Az így 
készített készítmény szabad jódtartalma 4,90-4,94%-nak 
bizöityult, 5 óta alatt elkéSzült, azonban a· porítással j~ró 
nehézségeket ez sem küszöbölte ki. · . 

3. Elkészítettem végül a készítményt a Kun- kartárs 
.által ajánlott, a VIII. Szovjet GyógyszerkÖI_lyv technoló
giáján alapuló módszerrel. A porrá dörzsölt káliumjadidot 
100 ml szesz és víz elegyben oldottam és-a jódot ii,vegcsőben 
felszínéhez köZel belemerítettem. Az oldódás l nap alatt nem 
történt meg, ezután az oldászert leöntve a szesz-víz elegy 
újab b részlet~ivel-próbálkoztam. Két nap után az ·oldószer 
teljes elha:sználása után sem történt teljes oldódás. Ekkor· a 
kéSzítmény szabad jódtartalma 4,23% ·-volt. 

Összefoglalva az- eddigieket, láthatjUk, hogy az utOlsó 
kivételével valamennyi eddig közölt módszer porítást ír .elő, 
amely- Véleményem szerint ~ jódveszteséggel jár. A készít
mény szempontjából ezt a veszteséget kiköszöbölhetjük_az.;. 
áltat, hogy a már poritott jódból végezzük a l~I_Tiér_ést,· ·de 
akkor mellöznünk kell a káliumjediddal _való benső elegye
dés! elősegítő együttes eldörzsölést. Ekkor is fennállan·ak -a 
porítással járó- ismertetett :nehézségek. Ugyancsak _körül·
ményes a közölt -módszerek nagyobbik részénél a teljes oldó~ 
dás észlelése. Ez azt eredményezheti, hogy a készítmény 
szabad jódtartalma kezdetben -alacsonyabb, később pe'dig 
(felhasználás -köZben) magasabb lesZ- az előírtnál. 

n. 
· A .fenti h~héz'~égek kiküSzöböléSe céljából kí~érleteztem 
ki egy újabb módszert, amely'et - miután a pécsi köZpOnti 
gyógyszertárban már január óta alkalmaz~nk) _-tehát a gy-a_,_ 
korlatban is bevált -~ az alábbiakban ismertetek. Szélesebb· 
szájú, jólzáródó üvegbe lernérjük a Iegtömépyebb szesZt, 
a jódot mull-zacskóba kötve belelógatjuk ítgy; hogy a_ folya
dék felszínével éppen érintkezzék. -Másik üvegben--Jemérjük 
a vizét és 9ldjuk benne a jódkálit. A 'jód 4-4% 'óra a-att 
tökéltesen oldódik, amely í dő alatt az üveget felrázni nem 
szabad. Ezután a mullzacskót kiemelve meggyőzödünk a:z 
Oldódásról és az~ a káliumjodid oldatban kiöblítjük. ,V~gül 
a két oldatot ö~'zeöntjük. Az így nyer:t készítmény. _Szabad 
jódtartalfia 4,99-5,00%·nak biwnyult, nem jár jódvesz
teséggel és egészségi ártalommal, a legkevesebb munkával_ ~ 
legmegfelelö.bb kész_ítményt eredményezi~ legrövidebb -idő 
alatt készül el és nagyobbmennyiségű ·szeszes jódoldat elő_-:
állítására is alkalmas. -

Irodalom: v. Gyógyszerkönyv; Kun: »A _Gyógyszerész«, 
!953. 12. sz.; Egri, Jobst, Halász: Szóbeli közlés. 

Ossiehasonfító táblázat ~ ~ddig·~ leközölt és a feni· javasolt készítésmódokról: 

Készítésméd · 

Ugyanaz b) módszer 
. 

Ugyanaz c) módszer 

l 

Nehézséget ·1 
okoz6 mt,mka

folyamatok 

J ódporí tás, 
lass_ú ·szesz.: 

-- csurgalás 

Jódporítás lll c. 

vm. Szovjet Győgye . . . _ 
·szerköny:v 

...•...... 

J av-asolf -rrtódszer 

KéS'ZítéSi · 
időtadám 

Szabad jód
tartalom 

4,82-4,89. 

. 

. 
1-1 és fél óra 4,40 

5 óta .·· 

Több; mint 
-.1!8-:Qf::i 

. 
4,90-4,94 

2 nap után. 
4,23 

4,99-5,00 

Hibalehetőség és megjegyzés 

Porításnál jódveszteség, oldódás helytden 
észlelése. 
Egészségi ártalmak. 

Porításnál jód veszteség,. oldódás- helyteleri 
észlelése. 
Egészségi ártalmak. 

Porításnál jódveszteség, hiányos oldódás. 
Egészségi ártalmak. 

Porításnál jódveszteség. 
Egészségi ártalmak. -- , 
Az oldódás még _ oldástercserével is igen 
hosszadalmas. 
Nagyobb mennyiség készítésénél sem okoz 
munkatöbbletet. 

Stmon Gyula dr. gyógyszerészfelügyeló, PécS 
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betartását (kézi, éstáramérlegekpohtósság~, ihfuzu
mok, . dekoktumok megfelelő elkészítésejc. gyágy-
szerek helyes tárolása stb.}.. .... .. · ... · . 

Példaképpen megemlítjük, hogy a. 709. sz: 
gyógyszertárban a havont!! egyszer beérkező anya
gokat még csak részben dlenőrizzük:az:V; Gyk. 
tájékoztató gyorsvizsgálatának előínís.i:ü '!!lapján, 
mégis azok lelkiismeretes. elvégzése 'csakiJein az 
egész hónapot igénybeveszi, .bár az 'ellellőrzéssel 
megbízott gyógyszerész tára melletti-cmurtkát•leg
feljebb sürgős szükség, esetén végez es munka
köréhez, néhány adminisztratív feladai\)n ·kívül, · 
csak az impleálások és laborálások lebonyó1ítása 
tartozik. A vidéki és falusi ,gyógyszettál:ák dol
gozói részére szükséges gyakorlat elsa j;ílítása. sz in
tén nehezen lesz. megoldható;. bár ittaz ~etémtől 
kikerült és igen szélesalapú kiképzést nyert:fiatal 
gyógyszerész-nemzedék, melynek Jegnagyohb része 
a. kötelező gyakorlati időt amúgyis. vidéken;tölti 
el, nagy segítségére. lehet az idősebb,::kartársak-
nak. .: ... ·. . · · · 

Mindnyájunknak át kell. éreznünk,' m!Iyen 
fontos felad!)t elvégzését kívánja 'tőlünk•az·~j V. 
Gyk. és . törekednünk kell arra, .hogy azt me .·csak 
!orínálisan; felületesen, hanem pály~rikhlil(és><híva
tásunkhoz méltóan, Jelkiismeretesen· h!ijtsui(V;égre. 
Reméljük,. hogy kellő Jgyeke,.;etteL ~ .. )J!!tó~ág<tink 
támogatásával sikerülni foga ma még el~nk :tor
nyosuló nehézségeket mihamarább ile1ilüzdenL · 

709. sz. gyógyszertár iituttkiikiJZ&siége, 
13mtapeSt · · ·· · 

!NFUSUM TPECACUANHAE 

• AzÖKI ÍI.30ojr9s'Cs;.; 'v~iárriint i2őOJÍ!Í$; ~i. h~tá, 
rozatávru in~enge'dte, hogy . '>lnf. ipe,=itálihliJ!« . helyett 
ipekakuána-Unktúrának vízzel 'készült hígításat:,.Is Jdadhat
juk. Megállapíij~ •. hogy_ ez _esetben J gjp~k_áktrálla.-gyökér
nek. 5 _g ipekakuána-t.inktúr.a_Jelel me,g. __ ., _-_. -_"' -':·-·'-"::·- _: 

A _V._, Gyk. ezt az -_,.,Jnfusum ipecac~"ahhael!:· .. .cjk~elyében 
(III. k' 2280) ugyancsak megerrgedi azzal az 'eltéiéssél, hogy 
l g- .ipekaku~na~g-yökérnek ,megfelelően:._l_O-•_g._-~jp_alc:ákllána-
tinktúrát kelLhígitani- ~ ... ; , . . .. c.~. ··'"'~· 

Elsö b~nyQm~sként ez a;.~ét_ intézkedés·ellerté~esnek, 
·\ Vagy Iegruább_ is- szokatlar.nak látszik~ tekihteH~!~ar(_fl_. h~gy_ 

az ipekakuána-tinktúta--elöiratos, _ al_k_aloif:l<J.--tartattna;_-min~d ·a 
IV., rnind az v. Gyógyszerkönyvben egyez(i. (l :·10, ~0,2% · 
alkaloidatartalommal), így·-mi- ennek -~, -nlagy~ata? 

-Hd _az ipekaku~na:-fOrr-ázatot -Sósal{_- ,_h~_zzáadásával 
kéSzítjük, úgy. ennek _a-:fo~rázatnak :ai_ a _lJ.ígítá~:J_eJe_tmeg,_ 
amelyben a ~ihktúra ___ a- gyökér riie_t_Il}yis~ének _' a·'ti~Z~tese~ 
A ·sósav hozzáadáSa· nélkül -kéSzült· fott~i<iiúriak_: .. pedig. -a_z) 
amelyheti- a- tinktúra -a- :_gyökér· mennyisé'gének ··-az- ötSzörDse. _ 
A sós3v hozzáadása. nélkül'-Jtészült forráz_~ t ·:UfJ)l~i~ _;csak 
:a hatóahyag ·-köiülbelfit-50%-,át,_ Vonj-a_-i_ki_ .. : .. ----~~-,~~:-'-::··:· :~.;~·':. ·-.. _ -

Az V~ Gyógyszerkűnyv -_100%-os. hátóiüi)fágkiYoh'áSfa 
törekszik; tehát mindkét esetbelll akár ·sós·av:: h0z~-áa~iás~v<;ll, 
akár -anélkül írja_ elő, az_.orvos_ a ·_fon::átat kész!té~ey,:~_a ___ forrá-
zatot sósav _ hozzáadásá\tal .. k_~ll -:kés:áteni;_;,~n~ek_-~Jpedig_ -a-
tízes szor.zatú hígítás felel -meg, s- csak ily~nn_~l-_helyette:sít~ 
hetö. . . · . . .. · .· .· . . . .•.. · •· < • 

_ Mint tudj uk, az_ ipek-akiiáha'-f~rrázatot- _ .az;_-~-ü j'--_ r' o:....:.. N<!.: 
élőini ta is -sósav-- hozzáadásával' készítteti;· :.:Hogy-_.a·fenn3Hó\ 
rendelkezések szerint · ezt az -ötszörös szorZátú hígítással \ 
hely~ttesítjük;-_'ai_ az V. Gyógyszer-könyv re_ndelk~ése· alapján 
műhihának tekinthető, amelynek.-kikü~öbölése _véleményem 
szed nt.- a- gyógy~zerl{önyv--ha'táiybaléptetese_:.el~.t_t ··:nié}r:akkor. 
ls-· kívánatos_ -volna, ·ha .. -·ez esetleg -a-z-·.egységes.:gyógyszei-
készítés -némi -rovására __ tnenne~ · ~ .. · . --. -< _~-. ·- : __ .. :-

A GYóiYszer~.s~. ]954 ... éyi 2 .... s'!át11~-Ran __ k9.z(),lt?Rece_p-: 
turái problémák« alatt· 'az ·a· kér'dés_ vetödött)e1,-hogy _-»lttf~ 
ipecac. dosim« előiratokon szabad--e -e1k€szfteni: 3z-'»Á«-_dozist--? 

Nézetem sier:i_nt. -nemhOgy szabad, .de·- azt kell elkészíteni~ 
Ugyanis a Fo-No előiratában az »Á«-dozis elnev:ezéSe ·:: 
»lnfusum ipecacuanhae«, az erősség megjelölése nélkül~ 
Az »A« -és '»B« jelzés zárójelben vanl tehát annak használata, 
nem kötelező. T~hát ha az .orvos »lnf. ipecac.«-t ír ,fel~ a~ 
erősség-megjelölése nélkül, úgy csak az »A«-dozis érthető. 
Kétely.csak az esetben merülhetne fel, ha az »Á«-dozis elneve
zése »forte« lenne, s az orvos sem a forte, sem a mite jelzést 

·nem írná feL Ez esetben volna csak a »B«-dozis készíthető. 
Ugyanez az eset az »Ung.-hydrargyri«-nál, amelynek rendelése-
kor nem" a mite-t expediáljuk. -

Végül az »lnf. ipecac.«-ról_ szólva megemlítem, ·hogy 
érdekes és érdemes volna annak szerosabb kimutatása, hogy-. 
a forrázatból immár szinte elmaradhatatlan »Liquor (Spiritus) 
ammoniae anisatus<< mennyiben érinti, illetve csökkenti -a 
Savas közegben oldott ernetin hatását? Bár a »L a .. a.« a 
gyomorban ammoniumkloriddá alakul, s így felszívódva 
köptető, de lúgos kémhatása miatt alkaloidákkal irikompati
bilis. Véleményem szerint -a L. a. a. adagját, ha -az -már 
megszokottságból.is az ipek~kuána-forrázatból elmaradhatat
lan, lényegésen csökkenteni kellene. Külön9sen az esetben 
volna ez lényeges, ha a forrázatha még kodein, etilmorfin; 
efedrin vagy más alkaloida is lett rendelve. (Ezen a vidéken 
jgen. elterjedt a »Stib. sulf. -aurantiacum«-mai való rendeJés;) 
Ezzel szemben gyakran fordul elő, hogy alkaloida rendelése 
mell~tt az »i nf. ipecac. dosim-«-hoz még külön 2-5 g _»Liquor 
ammon._· anis.« van felírva. E kérdés tisztázása részben, az 
orvosi -és gyógyszerészi szaklapmik,, részben az ,orvos-gyógy
szerész együttműködésének feladata volna. 

Wolf Lajo$ 
Berettyóújfalu, '113/30. sz}imú 

gyógyszertár vezét6je 
• 

A szabványos vényminták szeriht ·rendelt. ipekakUána .. 
forrázat esetében, ha az orVos nem tünteti 1e1.azt.- hogy »A«; 
vagy Y!B« -dózist kíván-e .adni -a ·b~tegnek, véleményem .sze~ 
rint a kérdés nem olyan egyszerű éS -egyértelmű, ·mint azt 
Wolf Lajos írja. Ilyen esetben természetesen a .-gyógy. 
szerész 'igyekezzék ·megtudni azt, hogy felnőttnek v,ag.y 
gyermeknek rendelte-e a gyógyszert az-orvos. Ha az orvossal 

. -a ~yógyszer~sz, nem tUdja a kapcsolatot Jel venni,_ de a recept 
adatiliból (feljegyzett életkor stb.) biztosan megállapítható, 
hogy felnőtt a beteg., akkor igaza van Wolf' __ kartársnak~ 
tehát az orvos eredeti 'szándékának teszün~ eléget,_ ha az. 
»A«-dózist adjuk 1d. Ha azonban semmiképpén nem állapít-
ható -meg· a beteg kQra,.,akkor, véleményem szerint, a »B«-.. 
adag adandó ki._ Az elv itt az legyen, hogy ne ártsunk a beteg
nek. A gyermeknek kiadott »A.«-adag esetében -túlad<!gOláS;. 
volna. 

A jogszabály" tekintetében a következő a helyzet :. a 
8360~_2/1954. sz. miniszteri utasítás átvette a régebbi ren~ 
deletből a következő részt (15. § (I) bek,): »Ha az.--orvos. 
olyan ·gyógyszert rendei, amely különböző hatáserősSégben 
készül és a h~táserősség fokát az orvos a vényen határozott.afl: 
ne'm jelöli meg, a kisebb hatáserősségű gyógyszert kell kiadni.~ 
Véleményem szerint ez a rendelkezés a jelen esetre is vonat
koztath'ató. A példaként említett higany-kenőcs esete lénye
gében más kérdés. A IV. Gyk.-ben csak a 30%-os higany
kenőcs hivatalos, márpedig az előírás szerint olyan kétes 
esetben, ha valamely gyógyszerből· hivatalos és nem hivatalos. 
is használatos, mindig a-hivatalos készítményt kell kiadni. 
Ezt az elvet írja le az V. Gyk. is. A 10 és 30%-os higany-
kenőcs felvételével az v. Gyk.-ben m_indkettő hivatalos lesz·, 
ezért a gyógyszerkönyv célszerűen előírja, hOgy ha _az orvos. 
a százaléktartalom lmegjelölése nélkül })Unguentum hyd .... ' 
rargyri«-t rendel, a 30%~os készítményt· kell kiad_ni~ 

Ammóniával lúgosítva vizes oldatban az aikalpida-Sók 
alkiloida-bázissá alakulnak, amelyek általában vízben. rosszul 
·oldódnak. Ammónia- hatására ·-azonban nem feltétlenül 
csapódik ki az alkaÍoida (ez_ esetben volna az összetétel 
összeférhetetlen), mert szám os ·alkaloida nemcsak só-, hanem 
bázis-alakban is elég jól oldódik vízben. Ilyenek éppen ai 
ipekakuána-forrázathoz gyakrabban rendelt alkaloidák közül 
a Wölff kartárs által említettek. A IX .. dán gyógyszerkönyv 
adatai szerint a kodein-b-ázis 120 ·sr. víZben, ·az l~efedrin 
20 sr. vízben oldódik. Más adat szerint :az etilmorfin 290 ·sp 
Vízben oldódik- Ezekből az alkaloidasókból -lúgosítáSkor
tehát az alkaloida aszokásos koncentrációban nem ·csapódik-kl' 

Kedve$SY György dr. 

137 



ÚJ ABB HOZZÁSZÖLÁS A MIXTURA SEDATIYA COMe 
POSITA NAGYBANI KÉSZ!TÉSÉHEZ. . 

E készítmény közismert módon egyik leghasználatosabb 
és legkedveltebb gyógyszerünk. Tana y dr. közlése óta töb
ben iSmertették »nagybani« _készítésük módját, »házi« el járá
sukat. A nagybani készítés fő nehézsége a szürés hosszadal
massága, ezt említi Kósa is· és magam is sokat. kü.zködterit 
ezzel. a kérdéssel. 

Több adag. készítésénél természetesen _»fel bontjuk« a 
~arancs- és egyszerű_ szirupot és a 90%-os szeszt is, hogY, 
minél·több vízhez j~sunk. ·A szűrés nehézségét az Extr. 
chiriae fluidum okozza ismert módon azzal, hogy nagyrészt 
kicsapódik s e zavarosodás médfelett megnehezíti a készít- · 
mény szfírését és persze-a legfőbb hiba az, hogy végeredmény
ben a szürőpapíron· marad . a kicsapódott kivonatanyag 
javarésze. A készítéssel kapcsolatban tapasztalhat-tuk, hogy
áz Extr. chinae.fluidum rt-agyon kényes készítmény, mellyel 
kötült~kintőbben kell eljárnunk, hogy ne csapódjék .~t 
Látj1,1k, hogy vízzel. vagy a narancstinkturás részlegget iS": 
nyomban pelyhes csapadékot ad. Viszont e csapadék oldatha 
:vihető mePegítéssel, tehát nyilván az a helyes, ha a fortó 
részlethez adjuk, így szép, Uszta oldatot ad, mely" a szűrést ' 
nem akadályozza, tehát az oldat gyorsan szürlieto és -a 
lényeg az, hogy a késZítményből késöbb sem válik ki. -Viszont 
a benzoesavas nátriumot. a hideg részletben- oldjuk, hiszen 
belyesen 50° C alatti hőmérsékleten kell oldani s így egyúttal 
nem »terheljük« a ·meleg oldatot s annak -töménységét. · 

Például l O dozis készítése: 
740 g desztiUált- vízzel -átmosunk egy redős szűrőpapírt 

és a vizet Jelmelegítve körülbelül 80° C-ra beleszárunk és 
keverget-ve felOldunk benne 

20 g caldum nypophosphorosum-ot, majd. utána 
. 90 g calcium bromaturú-ot :· ezt az oldatot · döntjük 

más edénybe mért l ,225 _g. cukqrra (így ·nem freccsen) és 
. kevergetve. melegítjük oldó~_ásig; · 

5 g extr. chi nae· fluidum-ot adunk e forró -oldathoZ; 
majd· nyomban for-rón szürjük-fe:nti, átmoSott redős -szűrő~. ~ 
papírorr ·letárált- tölcsérrel' üvégbe.. -

A ináslk részlet: ·_{O g. t3Ikumm~l ·10 percig .össieiáZ~'u, 
niajd, megszí:írt 

100- g tihc-tllra auraQUi · conferia -·és 
100 g .desztillált Víz- keverékében oldunk 
5 g-natriuni benzoicum-ot. Ezzel az oldattal··»átmossuk«' 

--az előbbi, meleg_--oldaf ·szűrőpapírjának alján lévő, lehűlt; 
lassan csepegő- utolsó részt, így meggyorsítjuk a szűréS 
befej~zését _ s a langyosra le~ ült készítményhez végül hozzá
adunk 

135 g 96-%:-os szeszt éS utána az elpárolgott, lÍiányz6 
.desztHiált vízzei·átmosva a szürőt, kiegészítjük a készítményt 

2,420g,r~. Ez !O dozis á ~42 g. 
Schuih l ános 

gyógyszertárvezető, Szigetvár 

<i Y ó q Y SZERÉSZTECH N l KV S.OK 
ROVATA 

ótri:Afók kE5zífEs.E 
Az oldatok készítésénekelső legfontosabb sza

bálya,. hogy csak olyan anyagokból és olyan konc 
centrációban készülhetnek és tarthatók készlet
ben gyógyszeresolda tok, hogy állás közben az alkat
részek fizikai és hatástani. tulajdonságai ne változ
zanak. Az oldásnál szükség esetén höt is használ
hatunk, természetesen figyelemmel az egyes anya
gok esetleges hőérzékenységére. Erősszagú vagy 
illóanyagat utoljára (lehűtés után) adjuk az oldat
hoz. A kész oldatot összerázzuk és szükség eselén 

· oszűrjük. Ha az előírt technológia. mellett sem érhető 
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szappannal .é,; fertőtlenítő szerrJI gon
megtisztítjuk Szűrés közben a szenny~

minden lehetőségél ki kell zárni. Szűréshez 
tiszta munkaköpenyt kell hasz" 

folyadékok szűréséhez megfelelő· G3 
jenai üvegszűrőt ír. elő az új gyógyszer

' illetőleg ennek hiányában jóminőségű.szűrő
is megenged. A jóminőségű szűrőpapír 

r~r~~~~f~~~ illetve a részletes· vizsgálat rnódját 
: fejezet előírja. A szűrést addig foly~ 

'~,;ht;~~ amíg az injekciós oldat kristálytisita, szál-
r lesz. 

Főzet, forrázat .. .. 
A IV. Magyar Gyógyszerkönyv főzetet és. 

forrázalot fedeles· porcelánedényben készíttet Az 
új Gyógyszerkönyvameleg vízzel történő ki\foríásra 
célszerűen készített gőzfazekat használ. A főzet 
hevítési ideje 30, a forrázaté 10 perc. Lényeges ez 
alatt az idő alatt a készítményt többször. fel
keverni. Az ipekakuána-gyökér forrázalá t 600 hő
mérsékletű vízzel készítjük, a zi]iszgyökér és a 
lenmag >>főzeté!« úgy készítjük, hogy az. Altheae 
radix-ot aprított állapotban (III), a lenmagot pedig 
egészben kevés szobahőmérsékletű· vízzel .szitán 
leöblítjük és ezután félóráig szabahőmérsékletű 
vízzel állni hagyjuk Előírás az, hogy ha az orvos 
nem jelöli meg a főzethez vagy forráza !hoz a drpg 
mennyiségét, ·akkor l 00 g szüredékre 5. g drogo t 
adunk. Erőshatású . drogok mennyiségét csak az 
orvos írhatja elő. A ·V. M, Gyk szívreható gliko
zi dá ból készült drogból (tehát nemcsak a Digitalis 

.· . úgy készíttet forráza1ot, hogy áz elő-
. írt ésfelaprított drogból (IV) az előírtmennyiségű 
szabahőmérsékletű víz felével többször összec 
rázatja,. egy negyedórai állás után a . víz másik 

forrón hozzáöntteti, majd jól elkevetteti: 
,.~.,:;hh; negyedóra mlilva kell szűrni és az .előírt 
súlyra kiegészíteni. Az ipekakuána-forrázathoz az 
ipekakuána-gyökeret a IV-es szitának megfelelő 

· nagyságban has:z;náljuk és az új előírás .szérint 
0,10 g vagy annál kisebb. mennyiségű drog.rénde
Iése esetéri egy csepp, ezen felüli metmyiségű drog

' rtál három ésepp hígított sósavval . fokozzuK a 
ki vonás .· eredményét. Egyéb alkaloidatarta1mú 
drognál az V. Gyk. úgy intézkedik,hogy a kivo11ásra 

vizet l drogo t véve alapul; O, l O g hígí
sósavval megsavanyítjuk A vényen termé

, sz•etesen fel kell. jegyezni a. sav mennyiségét. 
Általában főzetet és forrázalot rendeléSkor 
készíteni. és felrázandó, továbbá. hűvös helyen 

t:.rt:ín1rló jelzéssel kell 'ellátni. Ipekakuárta,f?rrá
helyett ipekakuána-tinktúra is kiadható. Itt 

ipekakuána-gyökérnek 10 . g . ipeka]<uána
'~\~~~.~:,a felel meg. Ennek a készítménynek nagy 
) hogy készletben is tartható. Ugyancsak 

Ui,CO<otwn saponariae helyett használhatunk Tiric-
l~~~~~f,;P;~~;;':;':;t.Az V. Gyk. szeri1_1t l g szappan
~ gszappangyökér-tinktúrával egyeríértékíí. 

vértyen a változtatásokat jelezni kelL 
. Gyógyszervizsgáló Laboraióriu~ muti.ka

közössége, Budapest, 

A CiYÓGYSZER8sZ 

KöNYVISMERTETÉS ' 

N. A. Preobr'azsnszkij-és-B. I. Genkij: 

SZERVES GYÖGYSZERANYAGOK KÉMIÁJA, ... 

Heterociklikus vegyületek és azok- ·analogjai

(»Goszhimizdat« kiadása, .Moszkva-Leningrád, 1953.) 

A könyv főként a heterociklikus vegyületék csoportjábá 
tartOzó természetes és szintétikus szerves gyógysZeranyagok 
(alkaloidák, vitamim;k, antibiotikumok és. az?k s~}?t~t!kus· 
analogjai) tulajdonsagait, azok szerkezetet es eloalhtasuk 
módszereit fejti ki elméleti síkon. 

A könyvet azért írták, hogy az a bonyolult szeni-es 
vegyületek kémiája területén ,búyárkodó fe!söb,_b év~ol~~~ú 
hallgatók, aspiránsok, ·tudoinanyos dolgazok es mernokok 
részére tankönyvként és segédletként szolgáljon._ Kétség
telenül haszonnal forgathatják a könyvet a sierves kémiáva~ 
foglalkozó vegyészeken, gyógyszerészeken_ kívül aZC?k is, 
akik a határos tudományok, főként az orvostudomanyok 
körében müködnek. 

A szerves kémiára, mint minden gyorsan fejtődő _tudo
mányágra általában, napjainkban jellemző a nagyfokú 
specializálódás, differenciálódás~ Et;nek Qemcsak az _a~. oka,: 
hogy az ismeretek, a tapas.~talah adatok gyors u!embe~ 
halmozódnak fel, h_anem &z ts, hogy_ az. egyes vegr.uletcso
portok közelebbi tanulmányozása kapcsán sajátoskérdések 
vetődnek fel. _ 

A szerves gyógyszeranyagoknak az az érdekes fejlődése~ 
melynek.lcapcsán aszintetikus és természetes_ anY,_ag,_ok. (kö~t
tük az alkaloidák, vitaminok, hormonok, glukoz1dak, anft
biot'ikumok és azok mesterséges analogjai) határvonalai el
-mosódtak, állandóan -Olyan újab b ,és újab b tanköny\T~k.· .. meg
szerkesztését teszi szükségessé, melyek·a korszerü _viszónyok~ 

. nak megfelelnek- Ez idő szerint különös .hiányosságot érez~ 
. hetünk a_bban a tekintetben, hogy úgyszólván telje~en nél

külözzük a heterociklikus vegyületek közé tartozó gyógyszer
anyagok- rendszeres irodalmi áttekintését, -mátpe4ig. ebbe a 
csoport ba igen sok kOrszer ű gyógyszeranyag tartozik. Ezt 
a hiányosságat van hivatva kiküszöbölni a »Szerves gyógyszer
alakok kémiája« azzal, hogy magában foglalja egyrészt a 
gyógyszerként használt heterociklikus vegyületel(et, más
részt - szerkezetüktől függetlenül és külön fejezetben -
az antibiotikus anyagokat- A -szerzők azérf- tá.rtbtták_ cél:
szerünek ·azt; hogy az antibiotikumokat az .. általános -:rend
szerből kie~elj~k és. azokn<;~-k kúlön _ f~j~zetet .. sze~~elJ~!J_ek·, 
mert eredeti szarmazasuk faJlagos (specthkus) es eloalhtasu~ 
iíltcilános körvonalai (bioszintéziS) hasonlók. Valószínilleg 
rrtár a közeli jövőben felesleges lesz az ahtibiqtiku~ol{at 
ilyen módon_ külön fejezetben tárgyalni és- helyeseb~ lesz~ ~ 

·csoport egyes tagjait, a. szerkezetüknek megfelelő fejezete~ 
kereteiben beilleszteni. Az a tény_, hogy egyre_ nagyobb 
számú antibiotikus anyagat állítanak elő magasabbrendű 
n0vényekbó1 más egyéb anyagokkal, alkaloidákkal, _ vita~ 
minokkal· stb:_együtt, lassan elmossa_ a határokat ezek.15-özö!t 
a gyógyszeranyagok kötött, kémiai természetük .meg1s~e~e:-_ 
sével pedig lehetövé válik, hogy ezeket i$ besorozzuk a kemm~ 
vegyületek egyik vagy másik- osztályába. 

A vitaminok tulajdonképpen nem _gyógyszeranyagok, 
himem létfontosságú táplálék-kiegészítő tényezők. ~iv~l 
azonban számos ·kóros állapót gyógykezelésére nagyon k-I
terjed ten használjuk ezeket más, -fajlagos hatású ~nyal{ok 
mellett, mégis célszerűnek vélték a. szerzők, hogy-.konyvuk
ben a vitamiriokkal is foglalkozzanak. Kémiai természetült: 
szempontjából a vitaminok rendkívül kötel állnak az ·alkaloi
dákhoz, aritibiotikuniokhoz és szintétikus szerves gyógyszer
anyagokhoz. _ , • · _,· . 
:~ Az- alifás, aliciklikus és aromás/szerkezetíí ·szerves· gyógy:~ 
s\eianyagokat ·a szerzők könyvük második -Tészébe~ kívá~~ 
ják ismerte.tni. Ez utóbbiak között olyan vegyületek .Is 
szerepeillek majd, melyeket bizonyos szemporitból hetero
Ciklikus vegyületeknek lehet tekinteni_ (például. barbit~rsavr 
származékok, az E és K vitamin stb.);· -c;Ie más siempontból 
szorosabb_ kapcsolatban vannak-egyéb vegyületcsopor-tokkal;. 

A szer.iök~ feltételezik, hogy· a könyvüket forgató. ·hall~ 
gatók -vagy szakemberek már:_ megismerkedtek a·_ szerv~ 
kémia általános fejezeteivel és a szerves sziptézts .módr 
szereivel, ezért nem tartják szükségesnek, hogy az egyes 
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reakciók me.chanizmusával ·részletesebben foglaikötián~k 
a közölt irodalmi forrásmunkák alapján azonban- ·-módjJ 
van az olvasónak az őt érdeklő kérdés részleteiben is elmerülni. 

A sze~:zők könyv.ü_k szerkesztése során_ arra_·-_törekedték, 
hogy; ,a lehető legnagyobb. mértékben támaszkodjának .a 
szaVjet gyógyszervegyészeti ipar korszerü eredményeire; 

Mivel a szerzők az orvostudomány területén nem s:z:ak~ 
~rtök, erre a területre_ vonatkozó hatástani kérdések tekillie
·tében fó'ként a megfelelő kézikönyvekre és áttekintő munkákia 
támaszJ:codtak. _ _ _ . _ _ _ . _ __-, 

A- könyv· a bevezetésen kívül XI fejezetb~n 'fejti ki 
anyagát. A fejezetek a XI. kivételével ·rokonszerkézetű 

· gyógyszeranyagokat foglalnak össze. ·Az ei;yes fejeZetek 
végén' ·bőséges irodalmi felsorolást találunk; a rriegfélelő 
forrásmunkákra ·a szövegben minderthol utalás van--_·_A- XI. 
fejezet foglalkozik az antibiotikumokkal ·- tnint- má(emlí
tettem - szerkezetre való tekintet nélkül. Ezt a 'fejezetet 
3~2 :forr'ásmunkát_ felsoroló__ irodalmi útmutató zárja 1~;, 

. Az egyes· fejezetek a pirazol-származékokkal,· imi.d3Z01-, 
3zriF, _ piridin- és piperidiri-vegyületekkel, tropánváz3.s,;)zo
kinolin, kinolin, aktidin; fenotiazin, pirimidin és indol-gYüt'űt 
tartalmázó_ anyagokkal foglalkoznak. _, 

Az_ irodalmi -adatok .-az 1952. évben megjelént foriás: 
:murikákra is kiterjednek. Egy-egy hivatkozási szám· alatt 
gyakr'an egész sor. bel- és külföldi forrásmunka van felsöfOIVa~ 
A· iiem oroSz _nyelvü_ forrásmunkák felhasználásában-"-riagy 
könnyebbséget jelent az olvasó' számára, hogy· azok -_I~tin 
betűvel, ·eredeti íráSmóddal szerepelnek~_· _ · ·- -- ---

A vászonkötésű, 50,7 'nyomtatott 'ív terjedelinű ~öiiyv 
oroszul tudó szakembereink számára kétségtelenül . nagy 
segítséget- fog jelenteni és -·reméljük, hogy -a mű kilátásba 
helyezett- máso~~k része is -hamar:osan megjelenik .. · · 

~-"';,.,:- ' * - ' ' 
':!!A körtyVet a SzaVjetunió Művelődésüg)ri -Minisztérii.tmá

n3k-: -FeiSPoktatásüg_yi Főigazgatósága-a kémiaí-technol(}gi3.i 
főiskolák. és fakultások ·számára tankönyvként engedélyezte •. 

Ismerteti ·; Láng· B_élii,' jlr. 

E •. V. Aleié/evszktj, R..K. Go/c ésA. P. Mu8Zakin: 
. MENNYISÉGI ELEMZÉS .. 

At.doziOzta es kiegészítette 'A-.. P. Muszakin dóce4s-
. • .· . . N egyelfcik. kiadás . ' ' 

(»Goszhimizdát« kiadása,- Moszkva-Leningiád~ -195_3) 

, A _-köny~ a kémiai-technológiai' főiskolák-_laittér.V:ériek 
tekintetb~vételével készült, de., segédletként használhatják 
rn~s:ffii~olákf~lsöbb évfolyamú.hallgaiói, valamint a kéiniai 
techniktimok _ tanutói is. · . 

Ai .elsö--kia,dás 1935-ben jelent meg. AzQta a köriyvet 
·_iS_niételten kiadtáK és átdolgozták. Ezúttal az -1948-ba:n_-meg
]'~lellt harmadik kiadáshoz .képest a könyv.jelentősen -bővült. 
At. eddigi-fejezetek legnagrabb részéf átdolgozták és új 
fejez_eteket _iktattak be_, -különösen a I II. részb.en, _amely_· ,ai 

: etektrpkéíniai 'elemzőmódszerekkel foglalkozik. '- . ' - -. 
. _ _ (i_ bevezetés áttekinté~t- nyújt .. a. mennyiségi, ele~~~ 
történetéről, különöS tekintettel az orosz és .sw~jet kutatók 

· mllrlkásság~a, isril~r.teti a· mennyiségi elémzés Jlló,dSzéreinek 
a könyvben alkalmazott-· osztályozását. A beVezetés külön 
cikkelye: fogl3lkó'zik: a mennyiségi elemZés pontosSágával, 
hiliáival, az·.·üres kí-sérlet és a párhuzamos meghatározásqk 
jelentő_~égév€!1 .. _ J_\ü,lön __ ki~_mel_i}{ ___ a_: --~_zer~éi_k ____ a_z ·_·_e:t,~di!lény:~k 

····~nynváíitaftásári:ik; ··az-. ·ele'iiízesi· -mu'rikaTiapló'· --veZétesenek·
fontosságát, .. annak ukirat jellegét . és -ismertetik-- nagyobb 
Vonalakban_ a munkanapló veZetésének módját. 

A könyv-vr. fejezefre·tagozódó- részből- áll. _ _. Az' első ·részt 
a szerzők a súlyelemzésnek -szentelik. -~Ez a rész öt. fej~zelre 
oszlik, melyek sorrendben a súlyelemZés módszéreit, dniéleti 
alapjait,\ az eleinzéSsél kápcsalatos ált<ilárioS .. műveleteket 
ismertetik. -Külöii fejezet foglalkozik .a példák ismertetésé
Vel:-· 'tová~pá a- Súlyelemzéssei .. kapcsolatos . számításoKkai.. 

A· II. rész á tér"fogatos elemzést_ tárgyalja -négy pontba t 
és XII. fejezetben. Az_ A) .pont- a térfogatos -elemzés. tár
-fpi~_t, -eszközeit __ és általános. ~?dsze_re~~- ismertet! ·_HI._:feje~et
ben. A Jj) pont a' semlegesttest .reakciOn-alapulo .. meghat~.ro
iásókat-,- _a C) pont az- oxidációs,redukciós módszereket, az 
'E)' pont pedig a ésapadék vagy komplex vegyületek keletke
-i~ével · kapcsolatos térfogatos elemző ·eljárásOkat _iSmer-
teti;" · · 
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rcomos súlyel,,m;:ésl t~n,voló 
ban. A 

tráció mE•~~~~~e~~t;!{ titrálásí 
A C) pontban Sz. P. docens írja le a oo·lanJVi'i 

és amperometriás elemzőmódszereket. 
A IV. rész három fejezetben 

'elemzőmódszereket, nevezetesen -~:~;ori7,~~;~f,t~ 1 ,,~,\~ nefelometriával és a szinkép<,leJnz<ééss•el 
külön pontok foglalkoznak. 

A gázelemzésekkel foglalkozó 
tagozódik, az utolsó, VI. rész 
áttekintést továbbá a 
torok, 
egyes 
foglalja magában. 
ben találhatjuk meg az 
betűrendbe foglalva -
évi -nemzetkOzi atomsúlyok sz<"irlt), 

A mű terjede_lme iliintegy 58 
számolva) terjedelmű, belföldi ára 18.- forint. . 

Mivel magyar nyelven hasonló terjedelmű 
mennyiségi elemzéssei foglalkozó könyv nem 
az orosz nyelvet ismerő analitikusok nálunk 
nagy ör9mmel ·fogadják majd ee;z~tn•a~,:~~~~·"~,, 1~~f· szerzői tánkönyvnek szántak (aS · 
Minisztériuma is mint ilyet engedélyezte ];'é~l~;:t;;~i,~;l'61 
főiskolák, valamint fakultások számára), -de an-alitibli 
ratóriuinaink dolgozói is -jól használhatnak. 

SZAKMAl HIRADó 

MINISZTERI DICSÉRET' ÉS JUTALOM 

A HÉVIZI ÉRTEKEZLET UTAN 
- Egy orvos leveléből -

Egyike voltam azoknak az onmscJkn1ak 
résztvettek a hévízi gyógyszerész-napon 
benyomásaimat akarom elmondani, azzal a 
érzettel kell kezden em, amit akkor. éreztem; 
orvoskartársaimat csak olyan gyér 
tam ott: Mi, orvosok, a munkij 
vállvetve dolgozunk együtt 
közös célunkert, a jobb, 
ellátásért, Jegbensőbb 
azonban majdnem teljesen magukra. 
Pedig az ő örömük a mi örömünk 
legyen, az ő munkaversenyük a mi mJJnl<árr~ 
könnyítését szolgálja, nehézségeik a 
seink eredményes megoldását is mE~gneh<ez 

(zól~g -tájé~?zÍatót küldeni. Brozik András olyan_ Javasth to 
terjeszt e~~· ,am~ly s~rint az orvosi ládákat- -egységesen 
kellene eloa!h taru : . ket egyfor~~a részből álló ládát, hogy 
ab~an a gyogys~rek eloszthatok legyenek és _minden egye_S-- -
?yogysz~rnek meglegyen a maga helye. Kéri, hogy ezt 3 
J~V~sJ~tat .. a _GyógysLer!ári Központhoz továbbítsák. Sterba 
.E!f!tlne kozll, hogy beazik a tető, a KIK náluk nem- csi
~álta! meg. semmi i-~ attól tart, hogy a gyógyszertár ezáltal 
a!lagB:b~J? 1s romiam fog. Rozsonyi Miklós megemlíti hogy 
techmkaJ~ a dm;aszent~y?rgy._i pat~kában n;m· tud' olyan 
gyakorlati mun~at ~l~aJahtam, ami tanuimanyaihoz szük~ 
seges, volna, ez~r~ ken, adjanak lehetőséget számára, hogy 
legalabb_ egy hehg nagyobb gyógyszertárhan dolgozhasson .. 
A X!:, ugyosztály képviselője átadja az E. ü. M. vándor· 
za.szl~Ja~ a 11/1._ sz-. gyógyszertár vezetőjének. ·orö01ét 
~ej ezt ki, hogy resztvehetett ezen_ az értekezleten amely 
Igen . tanulság~s és újszerq vol t részére, -me rt sohas~ ro_ lehet 
tud~I, mennyir~. _kapcsolodi~ ~- t;ryo~. muilkája a .gyógy~ 
.sze~eszek m.~"~B:Ja?oz. O, mmt. Jarast foorvos, -az itt tapasz-: 
taltakat a J.arast" erte.kezlet~n 1~ IsmertetnL-fogja és reméli, 
hogy ezzel, Is_ ~~~ fo~Ja . segitem az orvos-gyógyszerész kap· 
esclat elmelylfeset. Ez Igen fontos, különösen szocializmust 
építő hazánkb~n! ~t;!ikor a _feladatok mindig n~gyobbak, és"' 
~b~en az orszageptto munkaban az orvos- és ·a· gyógyszerész
t~ t~en nagy !elad,atra. van hivat,va.- Cs.ak :az -ö : __ mun~ájuk 
reven lehet biztositant a termelesbe visszaállítandó beteg
dolgozók mielőbbi gyógyulását,.-"'-- mondotta-. 

A HEVESMEGVEI GY, V. 

Egerben megtartott"" májusi értekezletét példamutató~~ elő-. 
készítetté~. Előre megbeszélték a tárgyalásra-kerülő:ariyagot·, 
~gyes temletek .problémáit külön kijelölt felelősök fogták
o:;sze., Ennek tulajdonítható ai. értekezlet tervszerű vonal
vezetese. Enn~k érvényes_ülésében nyilván ahnak iS· Szerepe 
volt, hogy ezutt~l <:S!l~ erte~ezletet ~artottak és böSégese:n 
rel}delke~t~I:. <:z IdeJUkkel mmden kerdés· megtárgyalására. 
Mar az elozo _ertekezleten határozati javaslatot fogadtak'-el 
amelyben f~lkérték a vezetősége t~· hogy_ dolgozron .ki~ j avas: 
latot a g_Yogy~ze-~t~i dolgozók munkájának prerriizáláSáfa: 
?z a gyogyszertan dolgozók bevonásával elkésZült- és _az 

_ ertekezleten Galambos János dr. ·ismertette~ Már·- sz3k; 
csoportunk. premizá]_á~i bizotts~gá~o'z k~r?it._ ·ugya-riígy· a 
szepte.mben nagygyrdes szervezo .btzottsagahoz- juttattuk el 
azt ~ Javaslatot is, -amely meghatározott programina.f.·gyOgy. 
_s~~resz ~o~gresszus, összehf·~-ását kéri, sőt erre már_ a kül.:C
dotte~et. ts m~gv~las;::tott~k. ~zakcso~ortunk ve~tösége· 
azonos .c~llal. de meg atfogobb targysorozattal már javában 
sz:r~ez~_.,a, s~pt~mb;ri nagygyűlés anyagát._ A Nagygyűlés 
el_okes~tte~et es stkeret az egész szakma-bevonásával kívánjuk 
btztosrtam. _Orvendetesn:k, kell tartar;-u!l~· htJID:. ~gy·· kon-_ 
gresszus _ vagy . nagy~yules megtartasanak szukSég~ssége 
akkor kezd orszagos viszonylatban is jelentkezni, amikor ·ezt 
szak~opor!unk vezetősége már- véglegesen'· ·elh'átározta. 
Lesfyan Pal (Hatvan) javaslatot terjesztett elő a .kivont 
gyogyszerekre vonatkozólag. J ava~latával -Tészletesén. azért ' 
n.ern Jo~lalko_zunk, mert ~ud~~ásunk szeiint ennek VégiégeS 
hsztaz~sa ,az ~- ü. M· reszero1 már folyamatban ·van;_ ~ 

, Kifo~~solJa, hogy _a gyógyszergyárak tetszés szerint 
valtoztatJ,a~_ r:erncsak a ~Y:~gy~zerek alakját, -hanem-_ azok 
csomagolasat Is. -Ez a korulmeny nagy visszatetszést kelt 
~ betegek körében. ·- ·' 

KALMOPYRIN PULVJS ELTARTÁSA. 

A GyógYszertári Központ elfogadta GeSzti -Inire--fni~kOlci 
g)rógyszer~ár~ezetö újítását: _a_ gyOg)rszertárakbim le:vö·_·és 
felesl~ge~:_ vált fa tartál )Tokat több helyell rézsútos,· _kívülről 
befel~ !eJt~ fur~tokkal kell ellátni, hogy. ezáltal a megfelelő 
s~ell~z.es btztosttva legyen. -A lyukakat aiért kell rézsútoSan 
fura tm, ~ogy a tartályból _a kalmopyrin. pulvis. ne .szóród
hasson ki. · - - · - -_ ' 

.- .. Ezzel J:apcsolatosan érdemeS utalni arra, hegy ·á' Süt
geto • problemák megoldása a legkülönbözőbb· helyeken 
menny1re azonos síkon történik .. -Ezt- bizonyítja _Geszti Imre,_ 
elfbgadott újítása-mellett Kovács- Sándornak, _a .-budápesti. 
306-os gyógyszertár_ beosztott gyógyszerészének hasonló 
újítása is.· KováCs felülröl_-a_fatattály Jedelébe. fúd. -rézsútos 
lyukakat, ezen,kívül a fedél bélső részére kis, elálló:kórongO!i 
szerelt,- amely a kellő szellőzés -biztosítása __ ·mellett __ a port_ 



a_--szenityezödfstől iS megvédi;- Ez· az--újítás· is _kötel ~-két 
hónapja -készén -áll~ Kövács kartárs ·elmondja; hogy'' eddig
két--_ okból· nem ·-adta ·be· újítá_sát a vállalathoz,- Eiőbb·_-_nieg 
akart_ győződni annak· gyakorlati- ·alk-alrhasságár'ól .-_és:- ~l~~m 
javaslatot iS készített; ,hogy változtassák- meg ·a· IV.-Gyógy- ' 
sí.erkönyvriek azt ·a rendelkezését, amely szerint ·-~:-- Kalmo
pyrin pulvis-t·papírdoboiban kell- eltartani--.--. -TermészeteSen
tudjuk', hogy· a ··beérkezett újításokat zároS· hatáfi9ö alatt 
el-- kell bifálni, de éppen ·ezért kellene ·felhaSználnunk · az-~.ir'á
nYí-tott újítáSriknak, ·a konkrét feladatok megadásánák 
előnyei h '(sz.) 

NÉHANYAN FÉLREÉIHETTÉK, 

heÍy~ebb~~- -~em. értették meg azt a közlésünket, hogy 
vannak olyan;Ugyek, amelyek csak fegyelmi úton dönth~tők 
el. Ezek- az: ügyek nyilvános. érte~ezleten csak akkor:;_ tár
gyalhatók, h~ . megelőzőleg .a vizsgálat érdekében minden 
felmerült a'datot .. és,.vádat tisztáztak . vagy bebizonyította·k. 
Ha a -vád-.való:nak-bizonyul. akkor; de csak akkor, ázt:rrieg 
kell: ·tudni az_ ért_ekezlet- minde1,1 részyevőjének, az egfsz 
szaktnának •. Ilyen_szempontból a szaksajtó. is hibát._követett 

·el, ;,nnik-ór , __ egy ,bizonytalan utalással megemlítette ezt a.z 
eseteLés-:ezzeLa --nem 1eljes ,köilésével' azt a látszatot."kel
tett~; .-:rnlhtfia ,a. szabad _bírálat ellen. foglalt volna állást. 
JielOtt nyilvánvalóan az a- cél -vezetett bennünket,_ hogy 
hasonló ártalmas- és .idöelőtti: .vádas~odáSokkal ne .-akaP,á~ 
ly_oz:iuk ·a- tiszta és- tárgyilagos- bírálat szabad gyakorlá~áp.!J.k 
kifejlődését... Konkrét adatot -~em ,k~~lünl~ _-ugya,~ •. ,- de 
talán \gy ,is sikerült az elvi kérdés tisztázása. (sz.) 

A GYÖGYNÖVÉNYTERMELÉSBE, GYűJTESBE · 
VONJ AK. BE A GYúGYSZER?5ZEKET -

- Ezt· állapították i meg•a Győr-Sopron megyei Gy. iV • 
gyOgys:terészeL-májusi értekezlefükön, ahol Halmai 'János 
dr.·>·egyet~- docens-intétetvetető tanár: .az új,.gyógyszerkön,yV 
fáfmakrignóziai -részének,s~erkesztéséről beszélt .. Párhuzamot 
vont··.-a---1'\IJ.és- V.· Gyk. megfelelő -fejezetei.között,_.s rámutatott 
a IV~-'Gyk~:'hiányosságaira, ·ahol túl rövid a drogoK-leírása,' 
nincs utálás a drogOk gyűjtési -idejére és.szárítási, módjára. 

A 2. SZAMú GYÖGYSZERSZOBA 

megi:tyHt a,zSz. T.,K._ .Trefort~utc~i. rendelöjé,n~k.· 
ben._ Az L sz. Gyógyszerszabához hasonlóan tit 
gyógyszerkülönlegességeket .expedi~lnak és-ezt a ~,~g~~;,,: 
is egy gyógyszerész és egy_technika látja el. Az ( 
szoba létesítése azt bizonyítja, hogy az 

szertárrészleg kiállta a próbát és azt f?~~llhl~~ol':Ne:~.~~~·~: 
állítani a ·szocialista egész~égügy, a betegellátás 

Felhívás előfisetőinhhes ! . 

Folyó hó 15,én kiküldtük ért~sfÍésünket elő·. 
fizetésének -áÜásáról. ,_Kérjük,_~ még e hó 30-ig 
az est:idékes előfizetési- díjat szíveskedjék át• 
utalni; hogy a lap küldését 

f:lavarta.lanul bff:liosita-;"i t~:dju_h-. 
Előfizetés hiányában _kény-telenek v_agyunk _a 

. 1~pszállitást besf:IÜ_nt~tn-t. 

KIADÖHIVATAL 
Előfizetési- osZtály, 
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