
AMPlJLLÁZOTT KÉSZITMÉNYEK MECHANIKAi 
SZENNYEZETTSeGÉNEI{ csöKKENTÉSE . 

Feladat: AinjJ~ll~zott ·kés~í~~én:Yek gyé.i-t'á~ára olyan .t'Í·Ietodi}{a 
kidolgozása mely mellett a. mechanikai szenn}reiöctes követke~té. ben 
jeléntkező ~elejt cvizes oldatoknál ·a- letöltött-· ampullák -~%-.a· -~Ui 
szoritf!ató. (A 4% 1-10 ml-es' ampullákból számftott átlagér_téket 
jelent•) . . . , . 

1. __ 0vegtechnikai ~érdések 

Ampullagyártási te_chnológi_a, amely mellett kikiiszöböllietö 
az üres ampullák. mechanikai szennyeződése (üvegpor, szál stb.). 
javaslat az ampúllák fenekelésénél esetenként jelentkező barna 
elszfnezödés megszüntetésére. javasla_t· az ampulla testt';b(,ln (csőben) 
levő -fekete· zárvány ok (sa lak) és rozsdafoltok megszi,j.ntetésére. 
(A pályázó ~l tal megmintázott a,m_pu~lák l és .19.- ml~e~ek legyene~, 
az- ampullák összehasonlítása mosatlantt.l fog torténm.) 

·2._ Ampullavágás 

kell 

Készülék· az ampulla pontos· hosszméretre vágásához, kűlön-ös ;~~~~~~~~~~~~~~~;~~~;~~~;~~~··~ tékintettel a szilánkosodás elkeriilésére. . : . ' 4. 

3. Szárftqs, szállitás, tárolás 

javaslat megfelelő edényzet alkalmazására, amelynek hasútá-
lata eseten mosott ampulla szárítása, üzemen belüli szállítása és 
cea 24 óráig való tárotásánál a szilánkosodás és szennyeződés 
kiküszöbölhetö (1-20 ml-es amp~UáK r.észére). · 

4. -Oldatkészltés 

· javaslat racionális injekciós oldatkészitő edényzetre, különös 
tekintette_! a semleges gáztérben készitetldő oldatokra. 

5. Szar.és 

javaslat _racionális sziir.ési métodiká.ra, kÜlönös tekintettel 
-nagyméretű oldatok szálmentes szűrésére. _A berendezés alkalmas 
legyen oldatok neutrális, gáz alattr szíirésére is. 

.-Pályázat határideje: 1956. április 30 •. · · ·-
.. Pály'adijak: I. díj.lO OOO Ft; 11. dij'6000- Ft; III: dij 4000· Jlt. 

11.-

ASZEPTII(US 'FELTÉTELEKET ''KíVANó. MUNKAK 
\'~-ÉGZÉSSRE. ALKALMAS HELY~SÉOEK STERil. LEVEGű

ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSITÁSA 

1. A tervezéSnél olyan helyiséget célszenl alapUl venni, melynek 
légtere 30 m•, abban· 2.,.--3 személy dolgozik- és két Bunsen égő ég. 
2. Munkaidő 8 óra: 3. A légcserét 6gy kell megoldani, hogy minél 
kisebb Uigmozgást okozzon. 4. A helyiség megfélelő oxigénnel való 

: ellátásán és káros gá%termé~ek eltáVólftásán -kivül, legyen automa
tikusan szabályozhatO_ a: hőmérséklet (18-24") és páratartalom 
(5o-80%) is. _·K.eressen a pályázó olyan megoldást, amelyik a-fenti 
-célt nem- egyedül 1-égcserével·oldja meg. -5. A helyiségek sterilitását 
bakteriológiai ·módszerekkel ·-fogják ellenőrizni úgy,- hogy a .beren
dezés, működése közben' a munkaasztalokra elhelyezett normát
méretil . P:etricsészében 20 perces expozíció után legfeljebb· egy 
_telep fe'jlődhet. 6. A helyiségek. kondicionálása. enyhe túlnyomássat 
oldandó ·meg Ugy,- hogy esetleges beszivás ki legyen zárva. 

Páty.ázati hatát-idő : 1950. február 28. 
Pályadíj: I. 'dij 8000 Ft·; Il. dfj 5000 Ft i Ill. d[j 2000 Ft 

III. 

BERENDEZÉS_ PORALA~BAN_ FORGALOMBAHOZOTT 
GYÓOYSZERKÉSZÍ'I:Ml!NYEI( STERIL AO.I\GŰLASARA 

1. Á .pályáZó t~lj_es vagy ·fél automata sZerkesztésével pál)rázh_á~. 
2. A mérendö súly 2~1000 mg között változhat. Pontosság határatt 

· a:: Ph. cH. v~ .előfrásai adják meg. A 'pályázó a mérendö:anyag s~em
·nagyságát megszabhatja.-·3. A gép. tegye, lehetetlenné a ~szereléridö 
anyag bacillftris és ·egyéb_---mechanikus·_ szennyeződését-- anélkül, 
hogy' a_ dolgozók egészségét az e- célra alkalmazott berendezés:'' :az 
iparágban. megszokott· mértékét, meghaladóan igénybev.enné- VRlO:' 

,_ -~~J:~ly~J.t~!.n-A~- J·~ . .Kty~r.ato_.~, _)1-,0_gy __ a_ , j_~_vaSoi~ _ _- beEe.m~_ez_é~- egyar~nt-
alkalmas legyen tapado,. h1grösZkópös porok aszeptikus adagolá.S~ra 
is. Számolni. kell _a gyógyszeriparban·jelenleg por formában ·f{jrga

.- !omba· hozott összes_ -készitményeltre (antibiotikumok;- -vitaminok; 
.hormonok). 5. A- berendezés: teljesítmény~ a fenti ·követelméily_~k 
.kielégítése mellett,is .érje __ el aD_gyógyszeripar jelenlegi. teJjesftpl_ény~t 
(munkaóránként 25-30 bemérés- és lezárás). 6; Egyéb tekintetben 
az __ általános feltételé~, -az_ lr~nyadók. ' 

Pályázati· hátáridő: 1956. február ·28. 

Pályadíjak: I.--dlj soÜÖ--Ft; ~II. -dij 4oóo Ft; III. 'Ö}-];",290~:-~t. 

IV. 

TABLETTAGYÁRTAS TECf.INOLÓOIAJANAI( 
KORSZERűSITÉSE 

a) Az eddig alládmazott eljárások csop'ortosftása-és a;ok .I:c:fiti- , 
kája ab_ból a szempontból, hogy az. alkalmaz-ott módszer menny.tben-, 
alkalmas,.az alapanyagok table!~áZá~ár~~ -·.A -~ri.~i~ai _megítélés .--J:udo- -

--mányos 'és gyakorlati alapon .torténJék 'és külonosképpen terjéd]en 
- kl- az alapanyagok esetleges bomlásá~~-.- Pl Azoknál :'l csopor~okrlál, 

ahol az-eddigi eljárással nem volt'ktelé$ft!)_a tab~ettá_k .mlnösége1 
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KöNYVISMERTETÉS 

JSSEKUTZ: GYOOYSZERT;\NÉSGYÖGY!TAS J. ;; 

Az Imttlár· nenizetközi·_--híruévnek ~r_vendö' _Issykutz_: 
Gyógyszertan c. kézi- és 'tankön)_'v leguJaPb ki~das,a·_-._u~ 
formában jelent meg. - Régi :igenye _ mar,;a .s;akm~~~' 
hogy a klinikai farmakológiai rész a ~or~zeru .~yogysz~reles 
igényeinek megfelelöen .- csaknem bz ~vi-,szunet uta~_-_:-.-
i mét kiadásra- kerüljön. A _jól ismert· -gyogy,szertan~o~yy 
i 955-ös kiadása· ennek a régóta hiányol t Gyogyszert~~ ·e~ 
Gyógyítás c. műnek elsö köteteként jelent ... ~;,.g,, a _kllmk~l-
farmakológiai része pedig előreláthatólag a JOVO evben:-kerul 
a könyvesboltokba. • .. ' . 

Ez a kiadás az elmúlt évi hasonló _konto,sben megJelent 
gyógysZertani résszel szemben is sok ÚJ donsage t t~talm~ .. 
Megszakott dolog már szá!ll_?':lkra, hogy a szerzo a leg
gondosabban figyelemmel ~1sen ne~cs~k ~ hazai -:- h~!l~m 
kellő kritikával a világ gyogyszerkincset ts. ~nn~k -a-k-orul
tekintő mimkáhak eredményekép_p~? m~alálhat1uk -~ leg
-újabb magyar készítményeket, UJ gyog~szereket, _ ?,S_~ze~ 
tételeket stb. -Külön fejezetet szentel a kon_rv a le~utes~ 
érzéstelenítésnek, a hypertoni~ _legúj~bb gyogyszeret~.e~ ~,s 
minden egyes fejezetet a legujabb trodalom szemszogebol 

, egészl!se~~tz akadémikus legújabb mu\'kája hű tükrét adja 
annak a több évtizedes odaadó_munkának, amelyhez ~eg 
további sikereket kívánunk. - ·p "lz ·G ·t' • d 

· ' rz usz av_ r. 

A. P. OREHOV : 
ALKALOIDKÉMIA · 

-:-MáSOdik:jivíioü és_:bö_:\riieü -kia~~ _;á Szovjet T~dom'Ariyos 
. Akadémia Kiadója, Moszkva 1955. 

Alekszandr .Pavlovics Orechov (1881-1939) az. idősebb 
szovjet tudósnemzedé~. egyik .legkimi'gaslóbb, alakJa. Fllo· 
-zófiai- doktori -éttekezeset J909~ben vedte meg, m<y-d -~vektg 
;dolgozott. a genfi és . párizsi . egyetem,_ eken. _ ~tt?l_ ·: kez4.'!e 
-számos vizsgálatot végzett a mol~k?l!ln belült atren~-~~o
déssel kapcsolatos kérdések.· feldentesere .. 19~8-ban. A. P. 

· OrechoV -hazáiért a- Szavjetunióba _és.-.nagy ~tkerrel ta~ul~ 
·mányozt~f hazája;.gyógynövényf!órá]~t. yezetese alat~ _tobb 
mint ·800 új abb g.yógynövényfa]t vlzsgáltak me~, mm!~gy 
100 új alkaloida· tartalmú nöyényt fede~tek. fel es 10 olya_~ 

-"csril-ádban mutaitak :ki, alkalotda--tartalmu fa] okat, m~lye~?l 
-áZelöU nenl tudták, hogy alkaloidát t~rtalmazó faJoka_t: Is 
magukban foglalnak. . . -.-_ -~i 
.. · . Az "Alkaloidkémia'' első kiadása 1938-~a~ Jeler:t 1!\eg. 
AZóta Világszerte nfintegy 300--újabb alkalmdat I_zolál~a,li a 
növényvilágból, ebből is több mint 80-at a S,zovJ~un_~6ban. 

:'EZen kíVül minte~ 12-0 ·alkaloida szer~ezetet -stl<-erult :ez 
idöszak. alatt megállapítani,_ ebből_!.öbb,:mzt;t _49-et, a .~-Z<?VJet
uiitóbtin; Ebből is látható, hogy a rriu masodtk litadas~ t~1)~en 
dőszerüvé -vált. Az anyag átdolgozását, R., A. Kt>nJ?V_cilova 
pfofesszor;· a kériliai tudomány~k_ dokto~a es -1- A. Kono~';!_o~a, 
a· kémiai _tudományok kandidatusa veKeztek_. _ -. --.~-"_ó_~ , 

:_ A--szép-egészvaszon kötésben, igen J? -paptros~:m, JQ.l<talb
tíisban . 6000 példányban megjelent konyv terjedelme. 860 
-oldal;- :Uelyböl --a tárgy- és- névmutató,. valammt a tartalom-
jegyzék kereken 40 oldal. , . . , . .· · 

--""':'<:·:----A SZeizö az első kiadás előszavaban ramutat a:ra,_ hogy 
·--a~sterves-_';'·kémia ~-:.:..=..··-R:··--'·Wil-stiitterszerint~--~,~egyre--i;H~~b--.-a 
biplÓ~ irányába tolódik el._. _Ez~-- bizonyítja a,z ~~' ,Jíogy 
mihden· .évben viszony-lag-nagyobb es nagyob~ s::amu -~!:mk!l

: fogí~lkozlk a . ctikrokkál, I eh érj ékkel,. glu~oz1dakk~l, s~ten· 
nekke!,. antibiotikumokkal stb. cN~m utoiso h~e! foglalnpk 

- el ezen· a , területen -a_~ alkalm~a~kal~ fog!alkozo _ mu11~.~k,_ 
melyekbó1 ·az utóbbi -evekben evenkent atlag tobb.-.. Inint 
150 "elenik-rheg. Annak ellenére azonban, hogy~zen.a ter~_~eten 
ilyeA sok mű látott az utóbbi években napvilagot, ~~lójaban 
az "igazi szerves kémia" csak most . van megszJ!:le!őben? 
hiszen a növénytanban leírt mintegy 160 090 novenyfaJ 
közill csupán kb •. 4500 fordult meg a vegyeszek .kezeb~n 
és sok területen -~a -sem s'?.kk~l t?~~et t_ud~k~ mt?! szaz 
évvel ezelőtt. A könyv elso ktadasatg ahg tob b mm~:- 500 
alkaloidát irtak le, de ezek közül is csupán ml'!tegy:.lOO 
kéiniai -szerkezetét fi_llapftották- meg. Ezen a területen __ az 
utóbbi években a_ fe]lődés JJ.atárpzottan __ Jll~ggy_ort?l,llt, -1llmt 
azt a fentebb közölt ·adatokból is láthattuk. 

az 
külöh 
melyek 
csoportba vann3_k beosztva. 
az alkaloida és' az azt terme15 
legyen, minden e~yes alkaloid~ istnertetése 
szerző mindama novények nevelt, me,Jyekb<m 
kimutatták. 

ORVOS·EGESZSf:GűGYI DOLGOZÖKSZAKSZERVEZETE GYÖGYSZEimsZ:SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAFJA. 

Felelős szerkesztlf: Székely Jenő 

Szrirkesztőbizott$ág: Andriska József dr., Aube~ LásZló_ dr., Csotí.t'os Mátyás dr., Kádár Tibor dr., Kedvessy GYörgy dr.' 
'Király Ilon8:.dr., Kemenes Jánosné, KoVács László dr.,~ Kun Ferenc, Ligeti_Viktor, Szentmiklósi Pál 

Országos Egészségnapok 

.. Szűkszavú kis hírt .olvasok a Szabad Népben 
arról, hogy á Hajdú rnegyei Bárándon egészség
házat avattak és e~zel kapcsolatban egészségn,apot 
tartottak. Ez esz~rnbe juttatta egy tégebbLelgon
dolásornat, nevezetesen, hogy milyen jó lenne a 
vasutasna p, bányásznap stb. mintáj ára 

. ' . 

rendezni! 
Országos Egészségnapokai 

Az Országos Egészségnapok (OEN) célja nagy 
ál talánüsságban felvázolva : 

egyrésirőf'az ország egészségügyi és egészség
védelmi helyzetének, szervezetének, 'intézményei
nek éS azok munkájának javítása, ápolása; az 
egészségügyi dolgozók serkentése jobb rnunkára, 

másrészről az egészségügyi é"_ egészségvédelmi 
(továbbiakban eü. és ev.) intézmények és berende
zése~, _valamint ' az eü. · és ev. dolgozókJontos 
munkájának és eredményeinek ismertetése a többi 
dolgozók előtt, · · 

továbbá az összes dolgozók, . az egész ország 
eü. és. ev: ismereteinek fejlesztése, az összes dolgo
zók• bekapcsolása .az ·oE N programjába:. az ország 
eü .. és ev. viszonyainak megjavításába és eü. kultúrá
jának emelésébe. 

·Az OEN:t az Ei;. Szakszervezet s;zerveztui és 
rendezné az. Eü .. Minisi!ériummal karöltve:. . 

Mil1deríekelőtt az egész országban szakcsoj)ótt
rnegbeszéléseket kelf tartani; rnelyeken az eü: .dol
gozók beszéljék meg és saját elgondolásaikkal 
bővítsék az OEN célkitíízéseit, prograrnjál'és rész
vállalásukaL Az egyes . szakcsoportok válasszának 
maguk közíil. megbízottakat, akik viszöhtössze
ülnek a többi szakcsoport'rnegbízottal, öss:Zéegyez-

. tetik a szakc~opor.tok cél ki tüzései t és progral)lját, 
majd megyei megbizottakat választanak :A megyei 
küldöttek az országos egészségnapi értekezleten 
rnegbes~élik, megvitatják, ki.dolgozzák az országos 
programot. Az országos prograrnot a rnegyd kül
d(Íttek szélviszik a megy~kbe, onnan a helyi kül
döttek az egyes helységekbe. Így minden helység
ben, a legkisebb faluban is, az országos program 
keretébe .illeszkedő, de a helyi körülményeket 
és . lehetőségeket figyelembe vevő , egészségnapi 
program. alakítan dó, ... szervezendő . és . tartandó . • az 
összes egészségügyi szervek · és dolgozók, a párt, 
az. MNDSZ, .. a Vörös kereszt, a DISZ,. MSZT, 
iskolák, sportegyesületek stb. részvételével és köire
rnűködéséveL 

'Az OEN célkitűzése# és programját tehái inagak 
az, egésiségügyi dolgozók fogják kimakítatri. A,'(< 
alantiakban csak saját elképzeléseimet írom le: 

·a) 6 hónappal az OEN előtt minden egészség
ügyi dolgozó tegyen felajánlást az OEN-ra : · 

- saját munkaterületén munkája megjavítá
sára és ezáltal az egészségügy tökéletesebb szolgá, 
latáta; · 

- saját munkahelyén az eü. viszonyok, beren
dezések, munkavédelmi intézkedések és berende
zések javítására, gondozására, célszeríísítésére, foko, 
zottabb tisztaságra, figyelmeztető rajzok, feliratok 
készítésére, dolgozótársai ilyenirányu tanítására stb; 

- egészségügyi vonatkozás ú oktató előadások 
tartására, saját vagy. kapott szöveg alapján; · 

- újságcikkek írására a napisajtó vagy szak
sajtó részére, ifjúsági és gyermeklapok részére 
eü. vonatkozású versikék, tnesék, rajzok,,rejtvéhyek 
stli. készítésére; · 

- egészségügyi és egészségvédelmi hibák fel
tárására az illetékes szervek figyelm~ztetése által, 
bármely vonalon. vagy vonatkozásban;, . ·.· .· 

- más rnunkaesoportokhoz tartozó dolgoz<)!<, 
iskolák, tszcs-k; .vállalatok egészségügyi patro" 
nálására, oktatására, felvilágosítására, · ösztönzé
sére. fokozottali b egészségvédélernre és ilyenirányú 
vállalások . tételére stb. · 

b) 3 hónappal az OEN előtt kezdőrljön meg az 
OEN. fontosságának, célkitíízéseinek ismertetése, 
előadásokon, rnindenféle sajtótermékben; . napi
lapokban; képeslapokban, szaklapokban, ismeret
terjesztő és tudományos folyóiratokban, ifjúsági 
és gyerrneklapokban, plakátokon és filmen, .azon 
célból, hogy minden dolgozó csailalwzzon egészségügyi 
vonailwzású felajánlásával az OEN célkitüzéseihez. 

.. Ugyanilyen célból aktiválandók a pártszer· 
VE).Zetek és törnegszervezetek, iskolák, óvodák; stb. 

•. : K. i·ki ,IJéz~~n kij~ül; q .f11!1!!p mtJ.n{IJ/!gijf~f~fJ'é~ 
munkahelyen, sot otthonaban ts es tegyen ege.szsegugyt 
vagy· egészségvédelJnivoiliitkozasú felti]ifidást d ifatga 
vagy dolgozótársai egészségügyi vagy egészségvédelmi 
viszonyainak megjavítására; az egészség fo!wzoltabb 
'pédelmére. · · · 

(Ebben a versenyben kerülnének felhaszná
lásra az egészségügyi dolgozók cikkei, előadásai stb., 
melyek az előző a)ponf alatt vannak részletezve. 
A jobb előadásokat sokszo~:osítani kell és rnindenütt 
előadatniolyan. dolgozók által,. akik nem saját 
szerzernényíí előadást vállalnak. lde csatolandó az 
E ü. Miriisztériúrh propagári:dá ímyaga is.) '·• · 
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Ebben a. keretbenfelswlítanilól! az pssi~~ 'váflii
latok, gyárak, ·ütemek, állami. gazdasáf{o~·, .ts.zcs-k, . 
kisz-ek iskolák óvodák, bölcsődék, napköZI otthonok, 
vasát ~tb., stb.: hogy az OEN,re külöt;ös gof1l!dal 
vizsgálják felül egészségügy~ és egészségvedeff!!' ? tszo
nyaikat és berenilezéseiket, es tegyenek fi!la]anlasokat 
ázok megjavítására, a kötelezően tálmenően .is, ahol 
azt a dolgozók érdeke megkívánja. __ . 

c) Egy hóna~pat az OEJV. el~tt_kezdodJen_ek az 
eg.ész országban altalános egeszsegugyt szet;úek, az 
eü. és ev. szervek, a párt, a szakszerv~ze! es .a dol
gozók bevonásával mind az eü. és ~v, mtezf[\e_ny~~: 
nél mind a vállalatoknál, gyarakban, lJllamr 
ga~daságokban tszcs-knél, iskolákban,. óvodák
ban, bölcsődékben. stb., stb .. annak megállápítá
s~ra hogy triilyen mértékben felelnek meg ezek áz ~ü. és ev. követelményeknek és a dolgozók 
érdekeinek. Beszélgessenek az ottani dolgozókkal, 
fedjék fel az esetleges hibákat és beszéljé~ meg 
a. teendőkeL Ahol kiváló rendben van m1~den, 
ott a vezetőket, .vagy ily irányú munkájukat 
kiválóarr végző dolgozókat a szemlebizottság .i:er. 
jessze fel ki tü11 tetésre. • · . . . . • 

. Kívánatos, hogy külön bizottságok _tegyenek 
baráti . látogatást . a magánla~áso~b~":. Js, fal_un. 
nézzenek körül az udvarokon es. haztaJI gazdasag
ban, besZélgessenek a• dolgozókkal, hallgassák;n;~g 
esetleges idevonatkozó panaszaikal; vagy tarJ?k 
fel esetleges hibáikat és adjanak útmutatást azok 

7_, 

A QYAKORLÓ QYóéiYSZERÉSZ MÜHELYÉBÓL 

Evés __ előtt -v,Rgy evés .Után • 

A gyógys~~rek~ ái~éteiekor gyakran; megkérdik a b~tegek 
a ·gyógyszetésztó1~ ho_gy -~vés· elő!t yag~ eVés_ ~.!tán. K~J!:.~ 
gyógyszerüket bevenm. Bar a legtobb-gyogyszernel mmde~y 
mikor veszik be, némelyiknél· azonban lényeges,- hogy ·mikqr 
_keri:il a gyomórba. · _ .-- . ' ,/ 

A kérdés megítélésénél legalább nagy·vonalakbanism~r· 

nünk t•~ll~a~z;~f;fu~~~::: mech.~nizmus*t, v~gyis_ .a .. táplálék útját a · 
A 

;s!z~~&~ó~~~~~é~a nye1ŐGS9 :kö_r~örös izq~zatárw.k -v:á~hlk:tit_§ c .élernyedese t_olja ·iefelé-_a falatot a_gympqr-
gyomorszájnál·igeit_ erősen csUkódó. körk~rö~ i~otll, 

a·z· utat':Ez .. az·_ízom~.-csak gyéng~bh ingerékre;·_.:Kis:·: 
érintésére _nyílik p1eg. Ha .. er§sebl?,. _durVább· . .b~atáS 

akkor még erősebben záródik. Ilyen ?nrvább ing~r .l~e! 
eg~ nagyJalat, vagy roncsolóoldéit,_pL lug. Ha-valakd~gko 
oldátöt' iSzik a -roncsolások nagy fé~e· ezért jelentkeztk .·a. . 
n)relöcSőberi.' .. · · · : . ·:· :. :-- · . _ -: .·: 

, .. ..-Mikor a .falat a .. gyomorszájon áthaladva. a .gyotnorba.
J\ltOtt, -a_ gyom~rmo,zg4s ,hatása_ alá, ·k~~ü!~ E'!:_·a··s~a~·~tyos · 
p~_risztaltiku~. ~ozgas ~ a ·gyomorsz~]toi kunduio _oss~e-_ 
·.hftZOdásök -..:..... a gyomortartalmat a . pylorus fele terehk. 

: ., *A.Baranya megyei Szakcsoport házi hírádójából; 

vagy teltSégérzetet ok0z:. · Különöseri áll ·ez a :Vas:--; arZén-, 
brQm- és jód-sókr;I, vm, a digitalis-készítményekr~,--Az-;éfke~ 
zés végén_lenyelt gyógyszer·- ,különösen ha ·az· folyadék·-..:..... 
majdnem azonnal_ a_ vékonybélbe __ j_u-t._és ... onnét felszívódik. 

A gyógyszer. felszívódását késleltetheti, ha azt étkezés 
elején vesszük-be. Ekkor a gyógyszer felszívQdását a -többi 
bevett anyag - étel - és a meginduló sav elválasztá$ akadá.,. 
lyozz~. . : . . , · 

Etvágyjavítókat étkezés előtt-fél-egy-_ órával előbb kell 
bevenni. Ennyi idő szükséges. ahhoz, hogy eze.k _a: sZerek 
reflektorikus úton a gyomor iz~m tónusát és savviszonyait 
megfelelő _állapotba, hozzák. · . , · 
_ Étkezés ·előtt ugyanannyi idővel kelL·szedOL"áiOki:it 
a szereket ·is, melyeknek , a savelválasztás: gyeligítése. vagy 
a gyomor-izmok görcskészségének megszünteté."?e a-feladatuk. 

A gy omorsavra érzékeny szereket- pl._hor.mo.n,·.vitamin 
készítmények - olyankor kell szedni, amikor a gyomor 
savmentes. Ez általában 3:_4. órával étkezés ·Után,_- illetve 
~gy órával a következő .étke'zés előtt következik ~e.. _ 

Savhiány e:;;etén a sósavat úgy kell szedni, ·hogy._az-adagot 
félpohár vízben elkeverve kortyonként -az egész,-· étkezésré 
elosztva fogyasztjuk. el.. . . 

, Ha ·nem tör-ődünk· azzal, hogy .a szer· ·k_élle·m:etléllül 
hat a gyomorra, hanem rnindenekelőtt'györs hatáStakarunk 
elérni, akkor' a.gyógyszert·vagy ür~s gyomorra kell-bevenni, 
vagy .. pedig egy közepes étkezés legvégén._ __· _ _ ,' 

Ures gyomorból közvetlenül általá:ban ,a; vízben nem 
oldódó szerek "----- lipoid-oldékony -anyagok ... - sZa1i~ilsav 
készítmények, alkoholos és- éteres készítmények_··-~zíV~dn"ak 
fel.· Ha tehát ezekkel· gyors· hatást akarunk elérni, .. akkbr 
két étkezés. közőtti üres gyomorra vétetjük 'be. .· · 

Ezzel szemben vizes öl da tok- alkálibromidok és jodidok 
----:-nem szívódnak fel -Q.res·gyomorból. ·Minthogy ezeka-bélből 
szívódnak fel,_ minél előbb .. oda kell jutni{lk:.· .. EzekeL)ehát.az 
étkezés végén. kell .bevenni, amikpr is_ gyorsabban-.-jutnak 
a bélbe; mint. a különbéri íires gyomorbóL · 

,. Ezek figyelembev_:ételével adjunk tanácsOf a betegek 
kérdésére, természetesen- sohasem az ·orvos_ -utasításával 
ellerí.tétben.Sok beteg lényeges dolognak tartja, _mikor·vegy{!_ 
be a gyógyszerét,. ezér-t sokszor bizalmatlan,:ha ene-a:kér-désre: 
-nem kap 'választ;· sot némelyi];<. még akkor is;' ha azf:.haUj8; 
mind_egy mikor vesii be. Ezért ha_·mód varr rá, adj.unk. hatá- . 
rozott választ, hogy evés előtt vagy után, esetleg evéS -közben 
vegye-e· be gyógyszerét.. · · · · 

A 801-es ·gyógyszertár 

HaláSz Antal 
gyógyszerész 

. terD.J-elési· értekezletének any~gálJól 

A RECEPTuRA fuDoMANYos E:s GYAKORLAn 
PROBLÉMÁI 

Előadta Rinzay Bera, a. gyógjrszerkészítő' .. vezetője. .. •. ' . 

A receptúra t~domáriyos ·és aZ ezzel öJs~efllggO gyakbr-
1-ati problémáiról egy 'rövid előadás··kerefében- öSszefpg1aló 
képet adni nem lehet. Ehhez a témakör ·túlságosan nagy·_-és 
szerteágazó. Arriif most meg akarok kísérelni,_ rlli_ndössze-az, 
hogy egy-két-.-példa- .kapcsán megvilágítsam azokat·1 a· törek
véseket, amelyek a.-· gyógyszerész recepturai tevékenységé-t 
tudományos színv:onalr_a· akarják emelni. · 

Több mint egy fél évszázada arinak; hogy· a· gyügy'Sier::
különlegességek ·gyáripari előállítása egyre növekvő mérték; 
ben kezdte háttérbeszorítani a gy:ógyszerész ősi munkakörét: 
.a receptútai 'gyógysZerkéSzítést · Úgy_-látszott, h_pgy_.ei:;ter!ii_é~ 
szetes és feltartóztat]latatlan folyamat;- és világszerte' a gyógy
szerészet teljes megszűnéséhez,' illetve ·merkantilizálódásához 
vezet. ·Nem ·így történt ! ......... · ... -. , .... - Nálunk a 
magisztrális vények-- .'arányának , csökkenése,.: -úgylátszik, 
miiltha megállt volna. Ebben több ok is közrejátszoft, de 
talán nem tévedek, ha a főokát abban látom; bpgy· a k,ét 
"neogalenikus"· gyógyszerkészítményen, , a tablettán és 
inj_é_kción _1.\ív'~t --::-:-_ .. a~elyek;et_ _a _gyógy_~z;erlp_~r_,,:~:i<lgyr_é~zb~n 
kisajátított-.-:-. a többi recepturai gyógyszerforma kevésbé 
vagy egyáltalán nem alkali:nas a nagyüzemi előállításra. 

A ·lényeg -'az, .hogy a magisztrális i-et;epttiránaklovábbra 
is van létjogosultsága; ahogyan nem veszít, nem veszíthet 
a jelentőségéből maga -a.. gyógyszerészi hivatás 'sem;. · 

A GYÓGYSZERÉSZ 

-Ennek a_ megállapításnak azonban le kell vonni a. követ
kezményeit. Az első teendő :. _az ·empirikusan -kifejlődött 
recepturai gyakorlat tud9mányos megalapozása, kifejleSz
tése racionális gyógyszerészi technológiává. Ez gyógySzerészi 
leladat . 

A másik feladat : hatástanilag és technológiailag egyaránt 
helytálló vényelőiratok szerkesztése, ami a Fo-No további 
fejlesztését, bővítését, javítását jelenti. -Ez viszont azorvos 

_ .. es gyógyszerész közös feladata. Mindkét irányban rnamár 
komoly munka folyik. 

Az első úttörő lépést az V. Gyógyszerkönyv szerkeszt6-
bizottsága ·tette m~g, amikor a Gyk. általános részében külön 
fejezétben foglalta össze a galenikus gyógyszerkészítésre 
vonatkozó utasításait, és ezt a magisztrális recepturai munká
latokra -is kiterjesztette. Ezt azonban csak kezdeményc;zésnek 
tekinthetjük.- A magisztrális receptura korszerűsítése komoly 
tudományos kutatómunkát igényel, és ez kellő alapossággal 
csak erre berendezett kutatóintézetekben végezhető el. 

· Ily-en intézet az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet, 
amelynek munkássága megoszlik a gyógyszerészképzéssel 
.kapcsolatos oktató feladatok és a -· tuOományos klltatás 
között. Es ilyen intézményünk a nemrégen léfesiilt Eü. Min. 
Ag. ellátó Igazgatóságának Műszaki Fejlesztési Osztálya, 
amely ·tudományos kutató intézet jellegű és jól felszerelt · 
laboratóriumok áll~nal< rendelkezésére. És ·ilyen a vele 
karöltve működő Allandó · Gyógyszerkönyvi Bizottság is. 
A receptura ·elméleti- és gyakorlati' kérdéseinek tudományos 
szinten való megoldása eg)rik fő fel-adata ezeknek az intézmé
nyeknek, amit mi gyakorló gyógyszerészek különös 'meg. 

-elégedéssel-vehetünk tudomásul, .. De vajon elég-e,-ha ezt 
csak tudomásul vesszftk? · , 

A gyógyszertárak gyakorló gyógyszerészeire ·ebben .. ·a 
munkában aktív segífőszerep vár. Tudom, hogy- indokolt 

-az az. ellenvetés, hogy a .g)iógyszertár' nem kutatóintézet~ 
és a recepiurázó gyógyszerésznek kísérletezése'kre sem ideje_, 
sem kellő felszerel~se nincs ... azonban munkája közben 
megfigyelésre és .tapasztalatainak összegyűJtésére minden 
gyógyszerésznek van ideje és alkalma. Szaklapunknak 
"A /gyakorló gyógyszerész műhelyéből" CÍJ11Ű rovatában 
gyógyszerészek tollából .megjelent" közlemények mutatji;Ík, 

·,hogy ez nem elérhetetlen kívánság, megfelelő személyi adott
ságak mellett. S;wmélyi .adottság alatt értem elsősorban _a 
,gyóg;y:?zerész elméleti felkészültségé-t és képességét arra, 
hogy ~zt a gyakorlati kérdések niególdásábá~ alkalmazni is 
tudja. A kettő- ugyanis nem jár mindig együtt. 

De lehet-e. egyáltal-án tudományos szempontokat_ érvé~ 
nyesí t eni a magisztrális reCeptkészí tésnél ? Me rt· ez a· kérdés 
is felmerült ! Ha erre válaszolni akarunk, nézzük meg_ első
sorban azt, hogy milyen természetűek azok a problétp.ák, 
amelyek\ recept-urázás közben előfordulhatnak. 

A g)rógyszeré$z-techriológia feladata: adott gyógyszer-
. alapanyagokból a leghatásosabb gyógyszerek elkészítése. 

Ez a definició már magában foglalja a hatástani szempontok 
figyelembeVételét. A gyógYszerhatástan pedig a , biológiai 
tudományok körébe tartozik. A gyógyszerészne-k tehát ke11

1 
hogy .-általános _biológiai tudással niegalapozbtt hatástan~ . 
ismeretei legyenek. A gyógyszerforma, amelyet a vény alapján 
készítünk, az elér~ndö gyógyszerhatáShoz igazodik,- és első-

, .sorban ~z szabja meg a gyógyszerformától megkívánt köY:etel
ményeKi::t, hogy milyen úton, a szervézet mely kapuján 
át juttatjuk be a gyógyszert. Ismernünk kell tehát a felszi
-vódás- a reszorpció- feltételeit. De ismernünk kell további 
.útját is a ·szervezetben, amíg eljut ahhoz a sejtcsoporthoz, 
ahol ·megkötödik, illetve ahol hatását kifejti. A gyógysZer 
ezen az útján a szervezettel olyan'kölcsönhatásba: lép,·:~miely- · 
főleg a .sejtek·h~tárfelületein játszódik-le·, s atrielyet a·tizikai 
kémia törvényei irányítanak. .Sőt magának ·'-a- -g-y-ógyszer~ 
hatásnak a kifejlődése is gyakran tisztán a:dsiorpcióS -
tehát fizikokémiai folyamatra vezethető vissza. 

A gyógyszerésznek tehát a biológiai alapismeretek 1-nellétt 
. a fizikai kémia·Iesz. második segítőtársa. Ennek főleg az-a résZe, 
1 ·amel'y az anyag felületén lejátszOdó folyamatokkal. foglaf'

kozik : a diszperz rendszerek fizikai kémiája, másnéven- a 
kollodika lesz segítségére az élő sejtekben végbemenő nori-nális 
és kóros folyamatOk, valamint a. gyógyszer és méreghatás 
·megértéséb~g_. Hiszen, mint tudjuk, minden életjelenség 
"3Z anyag kolloidális · állapotával van összefüggésben:· -

A mai atomfizikán alapuló fizikai kémia rendkívül 
szemlélétes, és egyáltalán nem támaszt olyanmagas igényt 
a matematikailag iskolázott, elvont gondolkodásra, mint 
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a régi termodinamikai fogainiakból levezetett klasszikUs 
fizikai ' kémia. Ez a gyógyszerész számára . ~agyon meg
könnyíti, hogy a legal~pvétő~b fi~ik~ ~émtal fogalmakat. 
felsőbb matematikai kepzettseg _ nelkul ts megszerezhesse._ 
s- hogy a szükeb b értelemben vett kémiai ismer~tekre 
szaros_ kapcsolatban a gyakorlatban szerzett anyag1s~er~ttel 
- mennyire szüksége van a gyógyszerésznek a recepturanal, az 
inkompatib)litások elbírálásánál - azt talán nem. ~ell ma~ya?~ 
ráznom. Hogy mégis fontos voltamellett--:-- utalJara emh}em:_ 
meg, annak oka csak az, mert az előbbiek az~k '!- tu~ot?a~y
ágak, amelyekben a gyógyszerészek elméleb k1~epzese 
egyre· fokozódó követelményeket támaszt. · 

Most pedig tartsunk 'fútóiagos sz~mlét a .recep!ur~nál 
előfOrduló gyógyszeralakok f~let!. Csaknem mwdenutt ~~~~- _ 
-bukkannak olyan gyakorlati kerdesek, amelyeknek megoldasa 
- bármilY egyszerűnek lássék is :- természettudorl"!ányos 
gondolkodást igényel. Ezekbó1 a - Yégh .dr .. k~rt~rsu!l~ 

: Szavaivál élve - tárán heverő tudomanyos problemakbol 
cSak egynéhán )ira ·~karok most rámutatni. 
. Az·. V. Gyógyszerkönyv egy sz~munk~a · új gyógyszer
totmávcll ismertetett meg: a korszeru szem~sz~h olda tokkal, 
és ezzel egészen új fiziko·kémiai szemléletet ~s ~~~t be~ ;e~ep
turába. Az izotónia, izohidfia !ogal~ai,_ ~ kennat -s!~bthzalas, 
a . nomogtammokkal való szamolas, bar ne~. u~. dol!fok, 
a gyógySzerészi táránáL való alkalmazásuk meg~s _ttJs~er~leg 
hat. A szemészeti oldatoknál felmerül t gyakorlati nehezsegek 
'ellenére ezek mégis irányt mutatnak arra, hogy e~t a szen:lé
letef a receptura más területén is éryén:yesíts';k.· _így --PL
meJ5van a törekvés-arra,. hogy az orr- es gegegy~gyaszatbary 
használt oldatoknál (rinológiai készítményeknél) hasonlo 
szempOntokat vegyenek figYelembe. ' , ___ .-

Az. injekciók _magisztrális_. készítése, a _gyóg~szert~b~n 
biiOnyós esetekben elkerülhetetlen. K~t _Ir:Jek~t5Js ,ke~z!~
ményt- a Fo-No is felvett. H<?g:t -a steril I~J~kcm, kes~Itese 
mennyi elméleti és gyakorlati rsme~etet krvan, ~ !lltly~n 
felelősségteljes munka, azt nem kell reszlet~~nem. ~ozr~mert, 
hogy ·ezek sz~kszerű. ~).ő~llítására ~ól:· ·gyogys~ertar ~-~s~~ 
gyógyszerész nincs ke}IC?keppefl: fel~esz~lve,_ s ~~':~~ a keszdes,. 
mind a: kiszerelés modJa Tendszermt 1gen. pnmthv. 

be riézzük _meg a mihdenhapos -r~Ceptur};ti rr;unká';lk~~~ 
k_·po_rOk,_ porkev~rékék átnedvesedése, ;elfol~os9dasa sz!nte_~ 
ol )ran_ kérdés~ amelyet --a gyógyszerész az, o,I~adaspor;t~ok~e:: 
nésriek az·eutektikus'keverékek keletkezesenek, a kn~t~ly-yrz
tarta1triú anYagok gőztertziójának, és· mindenek folott .. az 
anyag "kériliai _viselkedés~nek ism~retében __ érthet meg ~s h~rí~.-' 

-har er ese-ueg. Há. t-lid]a pl. azt, hogy a mentol es .hm~l 
elfolyósodását más Ok idézi elő, mint az acizál-a~ofen kev~r~--
két; és ismét más okból vizesedik meg ~ nátnumb.r,otpt}iC?t. 
Va:gy jodidot. tarta~mazó P?rkeveré~, ,úgy ennek efhantasat 
is esetenként mas .uton Jog] a keresQl es 

a keriőcs. A kenőCsÜkkel és általáhari_·a· deiirúiio!ó'giái készít
ményekkel, azok hatástanával az ut-óbbi években_ igefi-sokat 
foglalkoztak. A természetes állati; _ növényi zSiradékok, 
viaszok és vazelinféleségek mellett· tért hódítottak--·a· :SZii1te
tikus müanyagok is. Ezek között pl. a Carbowax néveri'ismert 
polietilénglikolokat tartalmazó, nálunk Sajnos csak . az· iro
dalomból ismert, müanyagok jutottak ·nagyobb, gyakorlati 
jelentőséghez. E müanyagok oly tulajdonságokkal .rendel
keznek, amelyek mind a hatástan, mind a technqlógiai--köve
telményeket tökéletesebben kielégítik A bőrgyógyászatban 
ugyanis a. gyógyszerek vívőanyaga a gyógyszerhatás_ szem·
pontjából fontosabb szerepet játszik,_ mint ·pl, .a .. belsőleges-
gyógyszereknéL Feladata, hogy a magábanvéve igen·: rossz 
felszívó4ási felületet nyújtó -bőrbe, annak mélyebb rétegeibe 
belevigye a benne inkorporált hatóanyagot, amelyet a -kenőcs-· 
csel, bedörzsöl ünk. 

Recepturai szempontbóllényeges _tudni, hogy á-kenőcs_~ 
terápiánál legtöbb esetben. megkívánt penetrádós · ha.fá.S; 
ami .ala~t a bőr mEilyebb ·rétegeibe való behatolóképességet 
értik, főleg két tényezőtől.függ: a.kenöcS·alapanyag.tulajdon
ságaitól és a 'benne levő hatóanyag eloszlásának ._módjától. 
A kenőcs alapanyagat a bőr .annál könnyebben szívja_mag4ba, 
Ininél közelebbi kémiai rókonságban van ~ bőr legfelső hám
sejtjeit átitató zsírokkal és zsírnemű· anyagokkak Tehát Jeg~ 
könnyebben az állati zsírókat és legnehezebben- áz ásVányi 
termékeket. ·' 

A kenöcsben levő gyógyszert pedig, a behatoló-· alap
anyag annál könnyebben viszi magával, rninél nagyob~ annak 
diszperzitása. Ez természetesnek i.s látszik,_'és azt gon~olhat~ 
nánk, bögy a kenőcsalapanyagban feloldott· gyógyszer_' I esz 
tehát a· leghatásosabb gyógyszerforma. AzonDan eltekintve 
attól, hogy- a legtöbb hatóa.nyag nem, -_vagy alig_ ó19ódik .a 
gyakorlatban -használatos kenöcsalap·anya:gokbátf;-,·.·~_z-"erre · 
vonatkozó vizsgálatok"inást mutatnak. A legjobb penetráclós 
hatás az emulziós. kenőcsöknél mutat}{-ozott, amelye~ben_a 
vízben oldott hatóanyag emulziós alakban van diszpérg'álva; 
Ezeknek van továbbá a -Iegjobb gyógysz~rleadóképe"sségük, 
yagyis ezekből- súvódik fel legkönnyebben -a bennük· levő 
hatóanyag. Itt· isrilét :egy- fizikokémiai fogalom- -iSmeretében 
találjuk meg a magyarázatot, ez az ún. megoszlási hánYados, 
amely kifejezi az-anyagoknak -a--különbözö; egymással-érint
keZő oldószerekben való oldhatóságának viszonyát. Nemcsak 
ebben az esetbén,- ha@m a gyógyszerek :fels:Zívódásánál 
általánosságban is igen .fontos ennek- az isrilerete. 

A gyógyszerészi Íeé:hnológia tehát tÖrekedni fog_ reh~Í6i~g 
emulziós ke·nöcsök -késZítésére: De ahol éz lehetetien ?-'Ott· 
a_ hatóanyagot.: magas 4iszpefzitású szuszpenziO ___ alákjában 
juttatják _az alapanyagha .. Ez szükséges az egyszerű Jedő
kenőcsöknél ·'is (cinkp_aszta, bórv_azelin),. ·ahol pen~trációs. 
hatást nem ldvánunk. Magas diszperzitású kenőcsök:egyszerll 
el dörzsöléssei . neni késZíthetök._ Korriplikáltabb · :eszközök, 
kenöcstnalmok- Viszont· a recepturánál_ nem. alkalrnazliafók. 
FelhasZnálhatjuk azonban.azt a lehetőséget~ ·amelyet a vizes.:. 
9ldatokban létrebózott kémiai reakció útj&n frissen elöállított" 

-csapadékok nagyfokú diszperzitása nyújt. Ezek az ún. pu1ti~ 
form k~nőcsök fó1eg a szemészethen régebben is használatosak 
voltak. Ilyen megoldáSra példa a Fo-No egyík készít~énye: 

,az Ung. ád congelationem,- ahol firíom- elosilású -~lomjödid 
keletkezi~.· Ez.az el járás alkalmasnak látszik arra, hogy~a szusz
penziós kenöcsök hatóanyag~nak _diszperzitását tovább 
fokozzuk _ Ha __ llgyani~ a _csapadékképzqdés {m. -~éfl(S~oli9i,9.q}{ 

. jélerrlétében nagy viszkózitású közegben-megy végbe,~·a kivált 
szemesék nagysága a kolloidok méretét nem fogja -rneghaladQ.i. 

Erre a modern kenöcsterápiában -különbell iS. kedvelt, 
vízzel lenioshat6 emillZiós .; kenőcsa,Iap_anyagok; ,vagy,_)neg~ 
inkább a ·vízben kolloidállsan oldódó kenöcsalapanyag-ok 
(glicerines zselatin~ vagy tragánt,- vagy karbowaX) volnánák 
alkalmasak Itt elsősorban' a---bőrgyógyászatban gyakori 
kénes kenöcsök célszerűbb elöállítására -gondolok. 

Mindezek az őssz~l újból _meginduló, továbbképz-ő 
konferenciákon részletes ismertetésre kerülnek. Ez· .a ·.na-, 
gy on vázlatos, és természetesen nagyon hiáriyOs ism~rtetés 

_ .. csak azt_ céloztá, --hogy ---táirányítsam -kartársaim·.,.,figye1mét 
a mindennapos recepturai 'munkájukbah rejlő· elméleti 
problémák gyakorlati _:Yont09Eágára, és árta a lehetőségre, 
högy ebbe .a· 'gyilkran,.igen· sablonosnakJátszó munkájukba 
Js be _lehet vinni tudományos szemléletet-és ezzei-nagyobb 
érdekességet is. 

A GYÖGYSZER.ÉSZ . 

ROGATSY GUIDO DR. \HOZZÁSZÓLÁSA 

Ez az előadás nemcsak azért érdekes, me~t rá~utat 
azokra a tudományágakra, .-melyek tanulmányozásával 
minden gyógyszerész gyarapíthatja elméleti felkészülts~ét, 
hanem mert érintette azokat a problémákat, melyekkcl 
mindennap találkozunk. A jó gyógyszerész magával viszi·. 
azokat a problémákat, melyekkel munka közben továbbra is· 
foglalkozik, magyarázato! keres rájuk, rnert egy jó szakember 
munkája nem ér véget a napi nyolc óra ledolgozásával. 
A gyógyszerészet hivatás kell hogy legyen, és ha így dolgo
zunk, a pálya sohasem fog elmerkantilizálódni. 

A magisztrális gyógyszer helyes elkészítése mindig 
gyógyszerészi feladat marad, mert a beteg gyakran. egyéni_.,, 
gyógykezelés! vár, keres és idegenkedik attól, ami sablonos. 

A gyógyszertári gyakorlatba'n gyakran előforduló prob
léma, hogy a gyógyszer meddig marad teljes . hatásértékű,. 
Erre a kérdésre a gyári készítményeknél, amennyiben azok 
állás közben változást szenvedriek, a lejáratJ. idővel a beteg 
választ kap. Más a helyzet a magisztrális készítményeknéL 
Nem mindegy, hogy egy szemcsepp, egy infuzum rögtön, 
avagy 15 nap múlva kerül fef.,, illetve továbbhasználásra. 
Nem mindegy, hogy egy kenőcsben az alkatrész~* oldva, 
vagy. a hosszabb áUás után kikristályosodva kerülnek a· bőr 
felületére. Bevezetendő lenne : a könnyen bomló és ·változást 
szenvedő gyógyszereki-e a határidő-címke- ragasztása. 

A szuszpenziókkal kapcsolatban fel kelJ fígyelnürt_k 
hazánk nyersanyag-kincsére, a bentonitra. Ez az ;,~.nyag 
.a vulkánikus tufák és lávák átalakulása útján keletkezett. 
A boius-szal rokon a-dszorpciós és diszperzHív képessége 
annál lényegesen nagyobb. Alkatrésze montmorillonit· nevű 
anyagásvány. Hazánkban Mecse~ben, Bakonyban, Mátrán, 
Blikkben, Tokajhegyalján, Rendben, Mándon és .. Sümegen 
báf!-yásszák. Azelőtt várnkülföldről voltunk kényttüenek 
beszerezni, amíg a helyi lelőhelyeket fel nem tártuk. Tulajdon
sága a nagy duzzadóképessé~, ·melynek következtében 

. eredeti térfogatának l3cszqrosara megnőhet. Sajátsága a~ 
tixotoropia, vagyis vízzel összekeverve kocsonyává mered, ' 
majd összerázva folyékonnyá válik. Ezért igen jó en!dménnyel 
felhasználható vízben rtem oldódó . gyógyszyrek diszperz 
szDszpenziójának stabilizálására. ., 

A legkülönbözőbb iparágak már r~gen nagy mennyiség" 
. ben használják, sőt a cseh gyqgyszerészet Z;,~.thurecky cikke 
nyomán szintén ·atkalmazza. Az Eü.- Minisztérium Műszaki 
Fejlesztő Osztályának oda kellene hatni, hogy ez a hazai 
gyógyszertári hálózatban is megfelelOerr alkalmazást nyerjen. 
A lüktető élet adja mindennapi problémánkat, és ha minden 
gyógyszerész tudományos szemmel nézi tevékenységének 
minden ágát, ezek révén ·fejleszti magasszínvonalúvá gyógy
szerészi munkáját, nyugodtan tekinthetünk hivatásu.nk 
továb hi fejlödése elé. 

SOMOGYI GÉZÁNÉ VIZSGALó GYóGYSZERÉSZ 
HOZZÁSZóLASA 

Lehet-e egyáltalán tudományos szempontokat ervenye
síteni a magisztrális receptkészítésrtél? - hangzott el a 
kérdés az előadásban. Rimay kartárs hangsúlyozta, hogy 
a gyógyszerésznek a' .biológia mellett a fizikai-kémia lesz 
segítőtársa. 

Akik foglalkoztunk tanulmányunkban a fizikai-kémiával, 
lliég kellett állapítani, hOgy alapjában véve a f~lelmünk 
e' tárggyal szemben jórészt alápialan volt; mer,t a támaszto~ t 
igények nem voltak teljesíthetetlenek a ItJatematikai_lag 
iskolázott gyógyszerész részére. A fizi~ai~kémla. rriaLfejlett
sége. melíett jelentős eredményeket tud felmutatni. A-gyakor
lati szakembereknek is igen fontos segédeszköze. Jelenlegi 
kémiai vegyiparunk sok-sok eljárása fizikai-kémiai jelen
ségeken, vizsgálatokon nyugszik. S ahhoz, hogy meglásSuk, 
mennyire kezd tért hódítani a fizikai-kémia a gyakorló 
gyógyszerészetben, ne Gib bs-Helmholtz és Clapeyron:._ · 
Clausius .egyenleteinek levezetésén szörnyüködjünk, hanem 
olyan oldalról vizsgáljuk a dolgokat és kezdjünk el 'velük 
&erkedni, ahol a mi gyakorlatunk is találkozik ezekkel. 

A mi gyakorlati munkánk szempontjából -értékelhető 
ajól ismert Nernst-féle megoszlási törvény. Sok-sok gyakor
lati folyamatnál játszik ·szerepet. A fémkohászatban ez a 
megoszlási törvén-y szabja meg, hogy az egyes alkatrészek 
milyen arányban mennek át a megolvadt salakból a fém .. 
olvadék ba. A megoszlási -.egyensúly. játszik nagy szerepet 
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~'·, , a gyógySzerészetben az- -extrakcióknál. Ha nagy té!.fogatú 
oldatban· kisrriennyiségű hatóanyag van oldva,- konnyen 
koncentrálhatj uk, ha olyan kismennyiségű oldászert keresünk, 

·:'--amely sokkaljobban oldja-a kérdéses oldatban levő anyagot. 
Jellemző gyakorlati .példa erre; híg vizes oldatban levő jódot· 
hogyan koncentrálhatunk? Ezt - a rnűyeletet klor-oform 
segítségével oldjuk meg, rnert a megoszlás~ hányados-a klor:o
form és a víz között 130. Teh-át a két fázis összerázásakor 
áddig fog a- klOroform ba a -jód átmenni a vízből, míg a -kloio

.formban a jód konceiitrációja 130-szor akkora lesz,- mint 
a vízl,)en. Így a jód legnagyobb·- részét kivonhátjuk a vízből. 
Ez a törvény. jelentős, ha híg 'oldatból akarunk valamilyen 
anyagot.·kivonni. Nemcsak Nerst.törvénye, de idő-_l;lelyhiány 

{'<.-._,__ miatt itt meg nem említett fizikai-kémiai törvényekjsmerete 
·arra mutatnak -és késztetnek 'bennűnket, .hogy ne csak:,úgy 
tegyünk említést a hallottakról, hogy)gen tanultunk, hallot

__ tunk-róluk, hanern igyekezzünk ismereteinb-t agyakórlatba 
átvinni. ' 

Az 1301-es gyógyszertár 
term.elési értekezletének anyagából 

Réti MáftÓn gyógyszertárvezető megnyitó szavai útán 
Szabó-_ Q:yuláné gyógyszerész tartotta meg -előadását. Elő
adásának címe "A szív ésa digitalisglikozida" volt. Kitűnő 

. felkészültséggel és nagy ruHnnal, -szabad. előadás. keretében 
, foglalkoZott a -szív és az erek működésének érthető magya-
· rázatávaL Az elmondottak megértését rajzzal és·_táblázattal 
.segítette elő. Mondanivalóját úgy- építette fel, hogy a gyógy
szerésZ és technikus orvosi megvilágításban lássa legkényesebb 
drogunkmik, a digitalis-nak életfontosságú hatáskifejtését. 

~
Pi;·-,__ ·Foglalkozott a digitalis _glikozidák kémi á jával és érthetővé 

;.~.~ .•. :;·.· _:,;: ~ft~eg~ó~~~~~~t~~y~{ó~fas~~~~&t~hák digi t1~lis ha tdás~tt 1b~zbt~-1. V ámos Gyilia gyógyszerész oZzászó asa a ig1 a is-_ o 
t~_;;::.,·_,-._ készült különlegességekkel_ foglalkozotL K

1 
iemdelttel·.a gyóglyt· 

f : szerkönyv azon intézkedését, amely kétfé e igi a IS _leve e 

[
~.:.'_.f.· .•.. ·.;~ ... ·.· .. ~- tett ·hiVafalos~á._ A-digi~alis ·purpurea-! és a: ~igitalis-lana~a~t. 
. . -A: ·Purpurea l_eyel.a Qumt~ rendelkezese szennt a- fontosab~, 
~:::·.,_... mert egyrészt csak ezt kell kötelezően tartani, másrésit a 

-cikkely "megjegyzés" -e kimondja, hogy ha az orvos nem jelöli 

tf.:~ .. ~·?·:·,···;:·~.-.·.J.·.. . A~K -~ti!~?~~n-:s di~it:~~~~~~t1~~-~~k puk~~~é~~n~ÍU af~a;l~ft 
;;~·--:.r- rendszabályok azonban, mindkét .féleség-re. egyöntetűen, 
~~::;!5 :'. különbség rtélkül kötel~zőek, 
· -A recePtárius gyógyszerész szlimára azonba~. hellit$_(lk 
~~r . -~a_ _-récephira anyagának ismerete fontos,_ hanem· a kéSzen 

~
• ... ·.-- kiadott -különlegességek ismerete is kívánatos. Tájékozóttnak 

kell lenni a reCeptár_iusnak ·az aZonos hatású különlegességek 
)J: ·tömegében, mert nem egyszer_kerül abba a helyzetbe, hogy 

!· ... ·.· .. ··.·.·.··.·.·.· .. · .. ··· .. -- " szakértő vigy -laikus tőle vár felvilágosítást, t4jékoztatást. --- Már pedig a helyes tájékoz.tatásnak a név ismeretén kívül, 
{--- a-_ta:rtafom ismerete_-és bírálata az ·alapja. 
~~;.;-.:~.;;.· ... --- h · Ez alóLa ddigitalis hkészítdn:é?tye

1 
k sora. Se

1
mt; klkve~1el. Ezek'~~t-

l~ . aSz)Josnak gon olom, a a tgl a is_specta 1 aso ro egy_, ts 

l
t:· - ·c:sópOrtQsítás keretéb1n · megemlékezünk. _ _ 1 

:.;.~ .• • ... -;,•·.·.~-.:- Csoportosításunk alapja a: kétféle 4igitalis fajta, m~j~:-a 
~- -_ spe.cialWis hatóanyagának egész 

1
leVélkivónat vagy _izolált 

- ' --- alkaloida -volta. Elsőnek. nézzük meg,, van-e _ _olyan .. mirid:két 
1::_~:· levélból készülf'kiilöniegesség,- ainely az egész levelet tartal-
itL,_-,: mazza.- A digitalis purpurea-ból a digitalis drazsé 0,05 és O, 10 g 

~ -·-~eYrf~~;tt.ah~~ó0~Ta~~t ~rfJ-flf~-~~ót~wl~,d!t!~B?{~ti\e~t~~~?,:----~:.-:-:·: ,~~,--.~--·""' A_-digid3rin a _ digitalis purpurea: hatóanyagát tartalmazta, 
~:'>,-- · kiVOnat jellégü volt .. -. _. 

1
-_::: A -gliközidákat tartáÍrnazé különlegességeket ismét két 

~{·'.·.·.:.·.,·.• ....•... -: .csoportra. pszthá,tjuk, ._úgyinint_ a7_; _egy_ glik~zidát és :a_ több 
~'"-·· glikózidát tartalmazó 'készítmények ._-csoportjára,. . . -

· Egy digitalis·purpure;;t glikozidát a digitoxint tartalmazza 

r
:;_:_::· .. ;, a·carditalin. Egy. digitalis -I ana ta _glikozidát, a C-lantosidot, 
.-<--- az -Isolanid tartalmaz, ez a·-készíhnény, mennyiségi eltérlissei 

_.-_ aionós a Cedilanid-dal.. Több digitalis purpurea -glikoz!da 
-_.:; van _a D igalen és a Digifolin nevű, nál unk már f.orgalorn~n 

i-~ ... ~.:-:.· _ _-;· nem leVő készí-tményekben. _- Digitalis lanata glikozidákat, 
;.;:··. ~·a nálunk forgalomban-levő készítmények kö:lül, a Neoadigan 

és- a Lamlclarin tartalmaznak. 
A felsoroltakon _kívül még sok névv:el -taíálkOzunk ·a 

-,· gyakmlatbap., arniket az -elmondottak ·alapján megfelel:ő 
helyre_ tudunk sorolni. -
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V ÁMOS GYULA HOZZÁSZÖLÁSA 

Réti Máiton kartárs versehyt ajc1nlott 
megközelítőerr azonos létszáinnm~!a:~~~V~~~~:~k~~k""v"n""v 
azonos forgaimat leb(:myolító J; 

hasznos lenne - mondotta - egy 
-verseny. Külörl jó célt szolgálna 
kidomborítása;-hogy rnelyik 
a legjobban. -Az ilyen 
alkotni a jövő patika 
szerelését, méretét. A 
kell lebonyolítani olyan 

dolgozókat kölcsönöznek i;r:~~~~~~!:~[;~:~~:~i~,d~1r:~!iltl\ patikák. Ez a közvetlen 
alatt is gyürnölcsözne. Az esetleg 
kölcsönösen értékelhetnék. 

A ébresztette bennem 

dolgozója. 
kapott. 

szeinek csak az eg:vetem és· néhány nagYon 
szerint magára hagyott;-vagy maradt gyógysZerész~~:;~~?~::~, 
ilyen otthont. Ezekben a patikákban azonban, ahol ~ 
dolgozik idősebb -és· fiatal, és néha 
"öreg", olyan viták alakulnak ki 
am~~ly~k __ ·:elé)b_l:Jre. f_{)gjá,k vinni 
erre bátorí-tani kell a kartársakát 
munkában éppen az apró dolgok a 
ből nőnek ki a .szakmát oecstllt<eDIJE 
alakulhat ki az a szellem,-- ami a 
t_artja egySzerű kereseti a!,tpnál, 
hogy öt semmilyen 
kulhatnak' ki azok a 
lesznek a megírandó 
kezdeni és az itt sz<';;,~d~~áJ; 
ként éppen~ azt kell be-állítanunk: ki meimyit 
milyen példát mutat -ebben a vonatkozásban is 

A gyógyszerészeknek nyújtotLelőnyökeLcsak az<>K,•eW>,> 
kefl felsorakoztatni, akik még nem dolgoztak ilyen 
patikában._ Akik ·rgy. dolgoznak, azok nap--mint nap 
mit jelent ilyen kollektívában dolgozni, megasitott ffillfll,a;· 
területeken működni, természetesen felVáltva. 
az ülőtára _ dolgozói kímélő ~lőnye, a laboratéri us ~uuwo., 

k~dás,~, .a _j~! d?Igozó technikUSok ·segítsége és- a _·biztonságOt 
w;v:elo.ellenorzes.-Mert maga _az a tény, hogy.-3:gyógysZerész
n~z1 n;-e~ a rec<;~tet, _már az elírástól. az olvashatatlanságig, 
biZtositeko! _nyuJt arr~·- hogy hibásan::Irt vényt,_.nem __ készít 
e~ a recep!anus. Termeszetesen a -helyesen..írt_recept esetleges 
teves elkeszítése még így. sin,cse~. biztosítva. De az, -hogy 
csak a ;e~e~tt~L _foglalkozik es okozben senki.nerrt zavarja, 
~_ogy modJa es Ideje van nyugodtan gondolkodni, Szinte-kizár~ 
Jak a helytelen elkészítés, a hibás mérés1ehetőségét. M{ndezek 
ellen a g}'ó~ysze\~~ és, a tec~nikus állandó toyáQbképzésével 
a k~ll~khvan ~elul1s-vedekez1k. Erre is az ilyen,típusú patika 
nyuJÍJ8 a __ Jeg~obb, alkalma~ .~s lehető~éget. A továbbképző 
kenferenclak es, rnas tanulasl- alkalmak-'is-·bizonyítják--:-hogy 
a szinte "félelrrietes" méretű és újdonságokat · tart~lmazó 
y. Gyk:_ mennyir~ ismertté vált a kartársak köfébéQ.'. Hány 
o!let szuletett mar at- V.- Gyk. rendelkezésének megvalósítá
s~ra. Ezt nem lehetett volna elérni magukra hagrot~ _dOlgo·· 
zekkaL - -

Az 1404-es. gyógyszertár 
terinelési értekezlétének an)'agábŐi 

a 
TAPASZTALATCSERÉN ROMÁNIÁBAN 

Elmondta: : Farkas Gyuláné gyógyszertáryezifő 

t;J)~~ri sza~_ad.~ágómat a ,'szomszédos .testVEirhe_rllz~tnél, 
Romantaban toltottem. Erdely-_ több városáhah: . .-néhány 
kisebb éJ nagyobb patikába · ellátogattam tapa,sztalatcserére 
gon~olvan, hogy az ott szerzett -újítások fölhasZriálásáVaÍ· 
megJavíthatarn munkánkat__, amivel végső fokon a SzDcialista 
egészségügyet építhetjük · 

A _legszemb~öt~öbb kül_önbség;· }Imi t ott láttam; _ -h,ogy 
cs~ pa -~~zetet~ ve~y _van, m1vel a biZtosítottak a gyógyszer 
t~lJes osszeget --fizebk;--- -ugyanúgy_ mint a--Szovjetunióbarr 
Vl~zon! ennek ellenéb~n ·a-gyógyszerárak jóval alacsonyabbak 
mmt Itt, pl. _ az am1d.awfen grammj:a forintba átszártiítVa 
1,20, rezorcin grammoriként --,5Ei Ft, -'stb. - __ , 

- Minden ~ényt bernáSolnak ai :erre :éi' célra ·félfel<:üüett 
nyi~vánt~rtó _kö~yvbe, _!gy a _.b~teg .. bármikor megismételtet~ 
heh a gyogyszeret, csup an a regr csomagolás! -kell felmutatnia 
tehát a . d?.lgozó nem, voriódik_ ~~. a . termelő munkából ___ ~még 
arra, az t?or~ sem, ~Ig a -rendelomtezetbe_-elmegy _éS-_gyógy
szeret fehratJa, ter:neszetesen ez csak a megismételhető gyógyM 
szerekre vonatkozik. Ez egyúttal az orvosi mtmkát is teher
~en}e~ítL A nyilván_t"artó könyvbe vqló bevezetés _alapjáU 
tortemk az anyagelszamoltatás a vezetővel szemben- tételesen 
és szűr.ópróbaSzerűen. · ', · 

., Az admini~z~rá~iónál- naponta vezetniök ·bill egy_)tcilön 
~or:yvbe·a}~.ltarerteket,_ ~hol-~zen;_pel -a -napi- regg~li-,n)í'itóM 
ertek, hozzajon"az -a~napt aruszallítas--értéke, ebből- kv-onódik
a J?-~pi bevét;l, e'f a ~áróérték _és másnap ez a ·njitóérfék, 
~ehat a lel±arozas barmely pillanatban _jöhet, naprakész 
allapotban _vannak_ az -aznapi leltárértékkel. _-. ;_·· ~-

A gyógyszerfáta-k h'árom- havoríké.iit tefVet készítenék, 
a -~er;r !últe}jes~tése_ es~té': a gyógyszertár· kollektfváJa- a· túl
telJest-tes ar~nyaban premmmot-kap; amit a- fizetésarányában 
osztanak szet, rneghatározqtt kulcs szeriní.-A prémium-fokO
zott te~je~ítmény!e.buzdítja a gyógys~ertár dolgozói t;_ hatá_sa 
~egnyllvanut_rneg a betegekkel- való udvari_as-bánásJnódban · 
I.s. A;- udva_rias bán~~mód, köyetkeztében a beteg táv~záskor 

A GYűGYSZERÉSZ · 

ÚJ SPECIALITAsOK HATÁSTANI JELÖLESE 

Az újoi:man megjelenő specialitásokról a körlevélleközli 
az, össze~, s~ü~séges ada~okat,.. ,úgy mint név, törzskönYvf 
sza!f!, ~el?a.I~1~0 megn~vezese,, ar -stb., és ezek között szerepel 
~~ md1kac10 IS. A gyogyszeresz midőn bevezeti a taxáb-a-----az. 
UJ specialitást, a fenti adatokat rnind bevezeti az indikáció 
kivételével, erre ugyanis nincs jelölés. Gyakran előfordul 
hog_y- a gyógyszer nevébó'l nem lehet követkeZtetni a hatás~
tam. csop?rtra, és ily<:_nkor ,a gyógyszerész egyéb teendői
mellett kenytelen a korlevelekből kiböngészni a szükSéges 
adatot. · · 

A gyógyszerárszabás~an r?ár . eredetileg_ felvett gyágy
szerek a 483 oldal~n ~ata?tar:n .~soportokra vannak gyüjtVe, 
egy-egy c;soporto~ rornat szam j elol; pvasolom, hogy ·a gyógy- , 
sze~ egy_:b ,adatai m~llett ezt a számot, is közölje a körlev~l •. \, 
amit betrnank a gyogyszer neve melle és ebből pillanat(.)k 
alatt azonosítható lenne a hatástani csoport. ' 

Sáfmási Gyula gyógyszerész, 
az 1404-es gyógyszertár dólgözója 

A .TÉGELY·KÉRDES 

.... A gy~gys~ertárak tégelyellátása annyira. javult, "hogy 
foloslegesse valt az impregnált fadobozok használata, de 
ezzel még ·a tégely -probléma· nem oldódott -meg. 

A tégelybetétet az illetékes fórum 1,50 és 2-50 Ft árhan 
~llapította meg._ Az 1,50 Ft-os értékhatáron az 5Ü g-oS tégelY 
all. Az. 50 g~os tégely azonban úgy van kalibrálva, hogy csak 
a nagy fajsúlyú kenőcsökből_ fér bele 50 g (pl. Pasta_-.zinci 
o.~ydati_ stb), rné':~se~nk szerint ?-ll g az a keÍ1őcSmennyi~
~eg, a_mi ~ tegelyb?l kimarad. A kimaradt mennyiséget expedi
alhatjuk Impregnal t fadobozban, de ez nem mondható eszté
ti,kusexpediá~ásnak~ másik megoldás az, ha a kenőcsötnagyobb 
tegelyben adjuk és annak betétárát számítjuk fel. Vall azon-., 
ban olyan beteg,_ aki kifogásolja, hogy 50 g· kenőcsöt 2 50- Ft:os-
betétü tégelyben kap. ' . 

_! avasalom az ill~tékes fórumnak, hogy a tégelybetétét 
egysegesen -2 Ft-ban allapítsák meg. Ezzel nem érné a VáÜa
latot veszteség, mert a kisebb és nagyobb tégelvek fogyása-:· 
körülbelül- azonos és az ár kiegyenlítődik, a közönSéget sem 'éii · 
veszteség, mert , a b~tétösszeget ·mindenki visszakaphatja~ 
de nagy nyereseget Jelentene a dolgozó gyógyszerésznek 
akinek rnunkája ezzel. könnyebbé válna. ' 

Veress Gáqor gyógyszerész, . t; 
az 1404-es gyógysz_ef.tár dolgozója 

A GYÓGYNÖVÉNY BIZOTTSÁG MEGALAKULÁSA 

Az Egészségügyi Miniszter 8362/G/5-3/!955. VIL 2. sz. 
rendeletével Gyógynövény Bizottságet alakított meg·, a: haZai 
gyógynövényeknek a gyógyászatban történő fokozottabb 
alkalmazása érdekében. A Bizottság feladata különféle 
gyógytea keverékek kiválasztása, ezek k6rházi, rendelőM 
jnté~eti k~próbálásának biztosítása, javaslattéteL az egyes 
bevalt teaknak a Formulae Normales-be való felvételére 
valamint a gyógynövények alkalmazásáyal járó fokozott'abb 
gyógynövényigények kielégítése céljából· a begyűjtés és 

ugy- ercz~ett,_hog_y fehg_mar_ meg is gyógyult.__ _ ____ -_,_, _____ :-~--~-' 

Munkaverseny csak a nagyobb állami ünnepek aik~in;-á,;~i 
v~n,- amikor is 4-5 hasonló típusú gyógyszertáf -megálla
pttott versenyfel tétel- szerint-hívja ki egymást,. az: eredményt _. 
versenybizottság értékeli. A verseny jUtalma ír3sbe1i -dicsétet' 
pén~jutalom nincs, mer_t _ezt a prémium helyettesíti._ -' 

, A gyógyszerek eltartás~nál hozzánk- ViszonYít-va---az a 
feltűnő különbség, 11Dgy-a csak külsőleg használ-atos kereSztes 
szereket teljesen elkülönítVe tartják. · 
.. A SJ:yógy$zertár -'Z állala to~ iga_zgatói és ai- EgéS~ségügyi 

Mm1sztenl!rnban a Gyogyszertar Vállalatok és_gyógyszerészet 
i-r-ányítói- -c~ak- gyógyszerészek.:_, 

termesztés szorgalmazása. . 
A- Bizottság elnöke az első ülésen ismertette a bővebb.~

feladatokat, melyek között szerepel: a hazai gyÓgynövények 
jegyzékének_ öpszeál!ítása, e.z.e~ ~.özül a __ g_yó.~yításra -al,~I
rnasabbak klvalasztasa. A kulfoldon - kulonosen a Szovjet
~nióban és a· baráti államokban ·- .használatos·--gyógyteák- __ -, 
Irodalmának, gyógyszerkönyveknek és dokumentációs anva
_go~nak tanulmányozása -a hazai alkalmazás és rneghOnosít:ás < 

\~élJ ából. A hazai gyógynövények tanulmányozása nemesítés-;· 
"es hatóanyag-növelés- céljából,( a gyógynövény-ügy• tanul--· 
mányezása annak korszerű színvonalra emelése érdekében. 

Körülbellll ezeket látta-qi, hallottam és_ tapasztalta~:; 
lehet, hogy még:sok minden van, ami elkerülte a figyelmemet 
de időm rövid~ége és a:! otfani kollégák elfoglaltsága _-rniatf 
nem sikerült több tapasztalatra szert- tennem" -

Felkérjük orvos és gyógyszerész kartársainkat, hogy 
é'zekb~ a témakörökbe tartozó problémáikkal, terveikkel 
forduljanak a Bizottság elnökéhez: Halmai János dr·. egyet. 
docel).shez (Egyet~mi Gyógynövény- és Drogismere ti Intézet,' 
Budapest, VIII. Üllői-út 26. Ill. em.), közöljék vele továbbá 
idevágó komoly eredrnényeiket, valamint negatív _meg-·'
figyeléseiket -is. - · 
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. AGYÖGYSZERÉSZ 

.A. galenúsi laboratóriumok gazdaságos termelése 
_ H ozzitszólás' LiáET J-- VIKTOR: "Szemelv_ériy'ek-- a_ galenusi laboratórium mun,kájából" c'imű cikkéhez .;....... 

l . . . 

lrta: RAGETT Ll J A NOS dr. 

. Lapunk 1955.· évi 9. számában Ligeti Vikt?r 
igen tanulságos cikkében részletesen fo~l~lkozJk 

··a ri:tegyei galenusi laboratóriumok termelesi _rer:d
jével és gazdaságos működésével. A n~gJ: kérdes' 

·. komplekszumból elSősorban azokat emeh k;; n;elyek 
. . a felhasznál t anyaggal és a termelt keszaruval 

végtermék súlyát, a Plumbum aceticum .ba:sic1:miC 
solutum esetében a végtermék súlyát ki kell szanu
tanunk, az Unguenium ·stearini e:et~g~~~~t~?:~f' 
gyakorlati tapasztalat útján kell a 
a végtermék súlyára beállítanunk. 

· ·"kapcsolatosak. . . · 
A Plumbum aceticum basicum solutum esetében . 

a végtermék súlyát a gyógyszerkönyv nem 
meg, azonban azzal a megállapítással, -"'"""
előírja, . hogy a kész ·· készítmeny 17,2-

· .. ·. · · Önként vetődiK fel a kérdés, hogy a megyei 
· grilenusi laboratóriumok üzem:kn~k számíü;na~-e 
vagy sem .. Ha azokat ~· körulmeny:~et nezz?k, 
melyek szükségessé tettek a labo:atonum?~ lete
sítését, azt látjuk, hogy a galenus1 lal)orat'?numok 
ti/la j donképpen .felnagyított mér~tű gyógysz~rtári 
laboratóriumok és awkhoz hasonlo feladatot latnak 
el. JVÜnt ilyenek ipari üzemeknek sem számít,anak, 
i parengedéllyel nem rendelkeznek. . . 

Ha azoriban a térmelt menríyiségeket, továbbá 
a korszerű termelésheZ szükséges munkaeszközi)ket 
nézzük úgyfeltétlenlll arra a megállapításra jutunk, 
hogy i ga1enusi laboratóriumok az üzemi méretű 
előállítás szabályai szerint dolgoznak. . 

· . Feritiekből logikusan következik, hogy a gal~
nusi hlbor.atóriumokra az V. Gyógyszerkönyv azon 
megállapítása vonatkozik, mely kimondja, ~ogy 
az üzemi méretű előállítás módja a gyógyszerkonyv 
egyes cikkelyeiben ·.előírt .· utasításoktól eltérhe.!, 
.a kész készítménynek azonban mindenben azQnos,-

. nak kell lennie az egyes cikkelyek előira ta szerint 
· előállított készítménnyel.· (I. kötet l 75. Iap.) •... 

. --.A galeliusi laboraíoriumok tehát üzemi m~re~ű 
. előállítás .során ·á felhasznált alapanyagokat es 
.iseg~cianyagokat illetően eltérhetr;ek a ~yógysze~-

könyvi · élőírásoktól; csupán a vegtermeknek kell 
gyógyszerkönyvi minőségű késZítménynek lennie., 
Ha eal a tételt alapulfogadjuk el, akkor a gazda: 
ságos termelés, vagyis a munka lermel~kenységének 
fokozása. és az önköl !ségnek csökkentese szempon t" 
jából csupán az alábbi alapszempontokat kell 
figyelembe venni : 

l. Készítendő (számított) menrtyiség. · . ·. 
2. Ténylegesen termelt . mennyiség és annak 

értéke. · '" 
3. A felhasznált alapanyagok, segédanyagok 

és azoknak értéke. 

nü\lk.. Alab<lralórium · . rendje is ezt 
teszi s~ükségessé, hiszeli m~éndeléseit. az ~ny~g-. 
raktártól "kerek" mennyisegben kapJa; es Igy 
állítja be az egyes gyártási mennyiségeket, charge· 
okat. is. (Pl. 10 kg, 50 kg, 100 kg stb.) Világosan 
következik, hogy azokban. az esetekben, melyekben , 
a gyógyszérkönyvi előirat nem adja meg.a készí· 
tendŐ · mennyiség nagyságát, ott . a végtermék 
mennyiségét vagy számítanunk kell, szükség es~! én 
pedig a, gyakorlati tapasztalat útján kell a helyes 
megoldást megtalálnunk PL a Sol. jodi spirituasa 
esetében a . gyógyszerkönyvi előirat megadja a 
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ólmot tartalmazzon, meghatározta közvetve 
végtermék súlyhatárát, mely 1400 g 
anyagat alapulvéve 1328~1353 g közölt 
Vagy üzemi méretben !40 kg kiindul,ási ""'"""'""! 
dolgozva a végterinék súlya 132,8-135,3 
ami egyezik a Ligeti Viktor cikkében közölt taJlasz,. 
talali adatokkal. · 

Hogyan jutunk el ehhez a számhoz? A · .· 
mény kétharmadházisos ól ornatelátot tartalmaz,, · 
túlnyomó részben oldott állapotb~n. .. 

2 (CH,COO)zPb + Pb(OH)2 keplet alapJan 
molva a 17 2-18,2% ólomtartalomnak 24, 7~ .. · 
26, l%. kéth~rmadbazisos ólomacetát felel · · 
A gyógyszerkönyvi előirat IOOOg oldászert 
Ez az oldószer-meunyiség 328-353 g kétharrnta~:.• 
házisos ólomacetátot fog oldatban tartani az aláb 
egyenletek alapján számítva: 

753 : 247 = 1000: x 
x= 328 

739: 261 . 1000: x 
x 353 

legfeljebb 8%, hamutartalma pedig legfeljeb!) IS% 
lehet. · ··.·' 

Világosan .. következik . fentiek ből; . hogy .. az 
eltérő minőségű és százalékos összetételű alap
anyagok alkalmazása eselén a végtermék mennyi
sége is különbwő lesz. 

Ha figyelembe vesszük a galenusi laborató
riumok üzemi termelését, ahol a fentiekben elmon
dottak szerint csupán a végtermék mlnősége a 
lényeges körülmény, a felhasznál L. alapanyagok 
minőség tekintetében eltérhetnek a gyógyszerkönyv 

. egyes cikkelyeiben lefektetett minőségi követel
ményektől, Igen sok esetben csupán technikai 
minőségű áru áll a galenusi laboratórium rendel
kezésére, amit előzőleg a laboratóriumnak át kell 
dolgoznia. Előfordul, hogy más kiindulási anya
gokból van csak lehetqség a készítmény előállí
tására, stb.· Példával megvilágítva a gyógyszer
kőnyvi · Alumínium aceticum tartaricum solutum, 
alumíniumszulfát és kalciumkarbonát helyett elő
állítható timsóból és nátriumkarbonátból is az 
alábbi reakciós egyenlet alapján: 

2 KAI(S04)2 +3 Na2C03 .+ 3 H2Ó = 

=- 3 Na2so. + K2SO• +3 co2+ 2 Al(OH), 
Az oldatokat melegen .. elegyítjük · .. és a .leváló 
alumíniumhidroxid-csap<~dékot . Siűrőre · gyűjtVe, 
vagy Iecentrifugálva szulfáh;nentesr~ mossuk, majd 
ecels<~vban és borkősavban -oldva .. a· .gyógyszer
könyvr minőségű készítményt nyerhetjük beá!Iítás 
után. · · 

A kiindulási anyagok megválasztásával, mint 
láttuk, lényegesen befolyásolható .. a .. gazdaságos 
.termelés. Minél nagyobb a felhasznált anyagok és . 
a termelt mennyiség értéke közölti különbözet, 
.annál gazdaságosabb a termelés. 
. A számított mennyiségetalénylegeslmtetmelt 
mennyiség nem minden esetben• éri el, melynekoka 
az alapanyagok minőségén kívül a gyártás lé<:hnoló
giájában is kereshető. Technikai újítások, megfelelő 
gépi berendezések alkalmazásával' a gyarhís során. 
mutatkozó veszteség (párolgás, porlás, edényzet be 
való betapadás, szűrés. stb.) ~;~minimurnracsökkent
hető. _ , · · . . . .. . . • . . · 

Es nem·utolsó szempont a technológiai. fegye, 
Iemnek, vagyis a gyártási szabályoknak maradék-
talan betartása. · 

Ha .a fenti körülményeketfigyelembe vesszük, 
akkor a termelt mennyiség a számított rnennyiséget 
megközelíti·ésígy minimálisie.sz az akülönbiizet; 
amit gyártási veszteségnek nevezünk. 

Előfordul, hogy magasabb százalék tartalmú, 
vágy alacsonyabb nedvesség tartalmú alapanyagok 
alkalmazása során a termelt mennyiség több lesz 
a számított mennyiségnél. Ebben. ai esetben terme- .. 
lési többletről beszélünk. 

· . A galenusi Iaboralóritimi gyártások során csak ' 
ezek a szempontok játszanak szerepet, a gyógyszer
tári laborálásoksorán alkalmazott értéknöyekedés 
és értékcsökker!és ll. galemisi laóorafónúmoknál 
figyelmen kívül hagyható, miután a laboratórium 
elszámoltatási rendje szerínt a laborátóriumot a 
könyvelőség a felhasznált anyagok értéke szerint 
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terheli és az átadot! készáru értéke alapján mente-· 
síti. 

A giJZdaságos termelés szempontjából lényeges 
szerepet játszik a felhasznált segédanyagok értéke, 
távábbá a gyártásra fordított munkaidő és egyéb 
ráfordítás stb., ezeknek tárgyalására azonban 
Ligeti Viktor cikke most nem terjeszkedett ki. 

Még egy kérdést kell tisztázni és ez a készit
mények beállításának lehetősége. Ligeti Viktor 
hivatkozott cikkében lándzsát ,tör a gyógyszer
könyvi határértékek alapján számított közép
érték mellett. A gyógyszerkönyv a készitmények 
határértékeit a készílés során adódó összes hiba
lehetőségek, valamint a tároláskor esetleg bekövet
kező, még elfogadható értékcsökkenés figyelembe
vételével állapította meg. (l. kötet 175. Iap.) 

A galenusi laboratóriumi gyártás során a gyógy
szerkönyvi középértékek elérésére való törekvés 
helyes szempont lehet, azonban éppen· a fent 
elmondottak alapján nem minden esetben érhető 
el. Egyes esetekben a gazdaságos termelés vala
mennyi szempontjának figyelembevételével csupán 
a gyógyszerkönyvi alsó halárt sikerül elérni, más 
esetekben viszont a termelt mennyiség a gyógy
szerkönyvi felső határt éri el. 

Ez utóbbi esetben nem követ el hibát a galenusi 
laboratórium, ha a készítményt a számított mennyi
ségre beállítja a készílés során alkalmazott össze~ 
tételű oldó, ilietve hígító szerekkel. 

Helytelen gyakorlat volna azonban a gazda
ságos termelés érdekében annak helytelen érte!- · 
mezése folytán a termelési többJelre való törekvés. 

.A helyes út a számított mennyiségnek elérése. 
A termelési többlet esetleges fennforgása eselén 
a galenusi laboratórium vizsgálja át az egész. 
termelést, mert igen sok esetben nem magasabb· . 
értékű alapanyag felhasználása, hanem helytelen 
gyártási technológia (elmérés stb.) idézte elő a 
termelési többletet. 

És itt kell megemlítenünk azt a lehetőséget, 
ami a galenusi laboratóriumok vezetőitől igen nagy 

. rátermettséget és elméleti, továbbá gyakorlati szak- ,r· 
túdást kíván, a hibasnak minősített készítmények 
megjavításának lehetőségét. Örvendetes ·tény az, 
hogy ez a tudomány ma már az egyetemi galenusi 
oktatás programjában is szerepel. 

Az alapanyagok minőségétől nagyon sok eset
ben függ a gyártási technológia. Sok esetben. elő-· 
fordul, hogy a gyártási eljárás alapanyagonként 
változik és ebből kifolyólag sok esetben felmerül 

· a már kész termék megjavításának vagy .?fdolgo
zásának szükségessége. Ez a körülmény is lénye' 
gesen befolyásolhatja a gazdaságos termelést. Nagy' 
üzemek "kitermelési" százalékokkal dolgoznak és 
ezek a kitermelési százalékok a galenusi labora
tóriumok működése során szintén kialakulnak. 
Ezek a kitermelési százalékok lehelnek a galenusi 
laboratórium működésének fokmérői, és helyes 
volna, ha a gyógyszerkönyv készülő Addendum-a 
az egyes galenusi készitmények cikkelyeiben szihtén 
megadná a kitermelési százalékokat, mely> segít
séget jelentene nemcsak a galenusi laboratóriumok, 
hanem a gyakorló gyógyszerészek számára is. 
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Néhány Fo-No készítmény készletben tarthatóságánal.: Yizsgálata. 
Jrta:. KOVACS LASZLÖ dr. 

A gyógyszertárak megnövekedett forgalm~nak 
gyors és gondos ellátása érdekéb~n a gyógyszereszek 
arra törekednek, ·hogy lehetőseg szenni a. gy~k
rabban előforduló összetett gyógyszereket elore 
elkészítve. készletben tarthassák A gyógyszerek 
eltartásával részletesen foglelkozik Hunfalvi' 

A gyógyszerek eltartása és felbaszriálhatóságuk 
határideje" című füzete. A füz~t. össze~ogla!óan. 
tárgyalja a gyógyszerek eltartasanak altal~nos 
irányelveit, részleteiben azonba!) csak a _Gyogyc 
szerkönvvben hivatalos készítményekkel foglalko
zik. Szükségesnek látszik, hogy a készletben tartott 
összetett gyógyszerek eltarthatóságával is foglal
kozzunk. A gyógyszertárakban jelentős azoknakaz 
összetett gyógyszereknek ·a száma; amelyeket ·~ 
helyi sl'ükséglet figyelembevételével egy-egy _orvo~! 
előirat alapján tartanak készlet ben, de legaltala~ 
nosabban a Fo-No készítmények eltarthatósága 
érinti a gyógyszerészeket · 

· Az !954. évi gyÓgyszeresz nagygyiílésen N iko
licsl foglalkozott a. Fo-No készitmények eltartható
ságának és a "Rendeléskor kés;ítend?" utas~tások 
kérdésével. Ugyancsak Fo-No kesz1 tmenyek keszlet
ben tartásának kérdését érinti Dávid és Tanay 
néhány "A Gyógyszerészben" megjelent közle~ 

· ménye is. ·.. . . ·.·. . 
. A gyógyszerkészitmények, eltartás . közben. le
zajló váltázásainak vizsgálata során a Műszaki
Fejlesztési Osztály laboratóriumában több Fo-No 

. készí_tmény készlelben tarth<Jtóságát _is . vizs?"álat 
tárgyává tettük. Vizsgálataink értékelesekor figye
lembe vettük, hogy a gyógyszertárban hosszabb, 
rövidebb ideig történő eltartáspn túl a gyógyszer 

/a betegnél is még változó ideig készletben marad. 
Az eltartásnak ezt az időtartamát elsősorban 
a. gyógyszer felhasználásának a módja és az ad~

'<lt golás ·nagysága szabja meg. Pl. A sósavas pepszm 
oldatot az arra .rászoruló betegek rendszeresen 
használják, ezért ·a szokásos 200 g készítmény 
- a naponta .2-szer l evőkanálnyi adagolás! 
számítva - 8-10 napon belül biztosan teljes 
egészében felhasználásra kerül. Tehát elegendő, 
ha csak rövidebb' ideig is marad. a gyógys~~r 
változatlan. Ilyenkor természetesen a gyógyszer t . rendeléskor készítendő .. Más esetekben a gyógysz<;r 

~,~ · , "tertaszetes·rrasználatáta"korülméhyek··nertí · ti'szlk 
feltétlenül szükségessé. Az izzadás elleni oldatot 
feltehetően nem mindenki fogja rendszeresen alkal
inaimi, · így a gyógyszer felhasználásának ideje 
elhúzódhat, ·és ezért arra kell törekedni,. hogy . a 
gyógyszer huzamos ideig is változás nélkül eltart-

ható legyen. Előfordulhat, hógy,. a készítmény 
alkotórészei közölt lezajló kémiai folyamat az eiké: 
szítést követően rövid idő ·alatt teljes 
végbe megy, de lehet időben elhúzódó lass~ 
mat is. Az első esetben - am1kor a reakciO 
felhasználást megelőzően lezajlik - a hc,ssz;abb 
ideig történő készletben tartásnak ak:_,d,tlya 
A második esetben azonban a 
függőerr vagy rendeléskor ~ell a gy?,gyszert ~"'~- , 
szíteni, vagy csak meghatarozott. rov1debb 

. tartható előre elkészítve a szükségletnek m<~gl<elelő 
mennyiség. . . , . 

A jelen közleményben a Fo-No kesz.ltmenyek 
vizsgálata közül n_éhány olyant 1sme~!etunk, am~" 
Iyek a gyógyszertarakban gyakran elofordulnak es 
amelyeket a legtöbb esetben készletben 1startanak 
Az ezekbó1 történt mintavételezések azt mutatták; 
hogy a minták kvantitatív ~zempontból nem n;!n' 
den esetben voltak kifogastalanok; feltehetoerr 
eltartás közben szenvedtek változást. Hogy •. a 
valóságot minél inkább :':'egköze}í~sük, .. vi~sgála
tainkJ:ian igyekeztünk a gyogyszertan korulmenyek" 
hez hasonló kisérleti helyzeteket biztositani. A több 
adagot tartalmazó edény dugój~t ~ a_ g~ógl_'sz~r 
kimérése közben bekövetkezhelo parolgas es legter 
cserélődés médékének szabályozása érdekében -
az első hónapban 2~3 percnyi időre kétszer anr:yi
szor nyitottuk ki, mint . ahány adagot az. eden y· 
tartalmazott. Az első hónap után a dugót hetente 
kétszer nyitottuk ki 2-3 perces időre. Az_ egy~s 
készitmények vizsgálata során nemcsak a valtozas 
mértékéf ill. az eltarthatóság idejének idejét igye-. 

. keztünk ~eghatározni, hanem az előiratban eszkö, 
zölt- a hatást nem befolyásoló- kisebb változ
tatásokkallehetőleg a készítményben lezajló válto' 
zások megakadályozására is t?r~kedtü.!Jk; . _ . 

Az alábbiakban paraJel-meresek kozepertekeJ
nek feltüntetésével közöljük egyes vizsgálataink 
idevonatkozó megállapításait. . 

M ixtura amirheúmaiica · 

A Fo-No a készítmény eltarthatóságára vonat
kozóan utasítást nem ad. Összetételét tekintve 
kémiai változást nem várhatunk; feltételezhető 
azonban, hogy párolgás folytán az NH3-tartalom. 
csökken. Azelkészített mixturát ép parafadugóval 
jól lezárt világos és sötét üvegben tartottuk el. 
Az üvegek dugóit .a leírt módon időnkéntmegnyk 

· !ottuk. Az NH3- tartalom változását O, l n savval 
történő közvetlen titrálással ellenőriztük Az ered
ményeket az I. táblá~at foglalja össze: 

I. láblázat 

l 
lElkészitéskor l· l nap· 18 nap 38 nap 

l 
62 nap 

-~~j Világos üvegben 
l 

1,17 
l 

1,17 l, 13 l, l o 
l 

1,05 1,00 ,:J:: t:: E l, 17 1,17 l, 16 1,10 1,05. 0,95 z~~· _ · Sötét _üvegben 
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. A· táblázat adatai azt bizonyítják,· hogy a 
készítmény mind sötét, mind világos üvegl5en 

. három hétig gyakorlatilag változatlanul eltartható. 
A. negyedik héten a zsírsavak részbeni kicsapódása 
volt megfigyelhető. A csapadék összerázással jól 
szuszpendálható. A~ egy hónap· alatt .bekövetkező 
változás még éppen elfogadható, huzamosabb 
idei eltartás után azonban a csökkenés már nagyobb 
mértékű. · 

Ezek alapján a szükségletnek megfelelömeny
nyiség. egy hónapi készletben tertása engedhető 
meg. Helyes, ha a készítményt "Használat előtt 
felrázandó" címkével látjuk el. · 

Spiritus antirheuinaticus· 

. A Fo-No készítmény eltarthatóságára Vonat" 
kozóan utasítást nem ad. Az összetétel alapján 
jelentős változás nem várható. Murányi és Takácsi 
Naggyal2 · végzett vizsgálataink alkalmával azt 
tapasztaltuk, hogy az ecetsav-tartalom az. etil
acetát-képződés következtében csökken. A sötét 
és·világos üvegben.- a bevezetőben vázolt módon 
- eltartott készitmények változásaibari -eltérés 
nem mutatkozott. Eltartás közben a készítmeny 
ecetsav-tartalmát O, l n lúggal közvetlenüL titrál va 
ellenőriztük A vizsgálat eredményeit a IL táblázat 
tünteti fel. · · · · ·· · 

Megfigyelhető a sav-tartalom időben l>~ssú, de 
állandó csökkenése. Három hét után á csökkenés 
5%, öt hét után,pedig 8%. 

A bekövetkező változás indokolja, hogya siük
ségletnek, megfelelő mennyiség. is leg! eljebb csak 
l hónapig legyen készletben tartható. · 

Az "A Gyógyszerész" -ben 2 közölt vizsgáláti 
módszer. csak a szabad ecetsav mennyiségének 

· meghatározására ad lehetőséget. Az elkészítés 
· helyességéről csak ákkor kapunk megfelelő képet, 
ha a készítmény savtartalmát a közvetienjitrálás 
me!! ett visszaméréses módszerrel . is . ellenőriztük 
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Solutio comra sadorem 

A Fo-No a készítmény eltartására vonatkozóan 
utasítást nem ad. Dávid. Agoston 3 megállapítása .. 
szerint az ecetsav és a formaldehid igen gyorsan 
reagál egymással és négy nap. után mind az ecet
savnak, mind a formaldehidnek csak 50%-a marad 
változatlan formában. Dávid megjegyzi, hogy az 
oldatot - a lernérendő kis mennyiségek miatt .:..... 
célszerűen nagyobb mennyiségben kell elkészí. 
,t eni. 

E nagymértékű változás ismerétében !elmerül 
az a kérdés: célszerű-e a készítmény nagyobb 
mennyiségű készletbentartása? Vizsgálatot végez, 
tünk az irányban is, hogy az arányok eltolódásával 
nem lehet -e csökken t eni a változás mértékét. Vizs
gáltuk a fény befolyását is. Az egyés készítmények 
eltartása, a bevezetésben említettek szerint, sötét 
és világos üvegben történt. Ellenőrzéskor az összes 
szabad savtartalmat haláraztuk meg O, l n lúg 
segítségéve!, fenolftalein indikátor jelenlétében. 
A nyert értékeket HCI-ben fejeztük ki. A vizsgálati 
eredményeket a III. táblázat foglalja össze. 

A t_áblázatban Jogialt eredmény_ek, Dávid 
megállapításával megegyezően, azt mutiitják,. hogy 
az összes szabadsav mennyisége az el?ő napon 
igen. nagymértékben csökken a következő napon 
további, de már lényegesen kisebbnértékű változ~s 
észlelhető. Az elkészítéstől számított két nap után 
a készítmény összés szabad-sav tartalma gyakor, 
latilag már nem változik. Hasonló változásokat 
kaptunk abban az esetben is, ha az ecetsav tartal
mat 60% -kal megnöveltük (1,50 g hígított ecetsav 
helyett 2,50 g-ot használtunk.) Ugyancsak nem 
befolyásolja a változást a sötét vagy világos üveg: 
ben történő eltartás sem. 

Mivel a készítményben a változás két nap 
alatt gyakorlatilag lezajlik, a szükségletnek meg
felelő menriyiséget célszerű előre elkészítve, készlet
ben tartani. 

II. táblázat 

T 
CH,COOHI 

Világo_s üvegben-tartalom- · 
% Sötét üvegben 

l. 

2. 

3. 

5. 

Világos üvegben 

Világos üvegben 

Sötét üvegben 

6ű'Í;íCH~COÖH 
Világos üvegben 

/ 
60% CH,COOH · 
söt~t üvegben 

Elké.szí:, 10. 18 38 

l 
68 

téSkűi:: ·nap nap nap nap 

.s,oo 4,89 4,80 4,58 
l 

4,25 
4., 94 4,69 4,54 4,10 

... [fl, táblázat 
Az ö:;szes ·szabAd-sav tartalom HC,l%-bim kifejezve 

Elkészí-

l 
J 2 3 4 

téskor nap i -nap nap_ nap 

1,26 !,16 
' 

1,38 1,20. 
J 

\ 
1,20 1,20 l, 19 

1,38 1,22 l, 19 1,19 1,19 

1,57 

l 
1,34 1,33 1,33 1,32 

1,57 1,33 1,33 1,32 1,33 

99 120 • 

l 
150 

nap nap nap 

3,94 3,69 
l 

3;60 
3,78 

5 14 21 
_nap nap nap 

1,14 l, 14 

1,20 1,20 

l, 19 1,19 

l· 

1,33 
l 

1,32 

1,32 l 1,33 
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Spiritus jodosalicylatus 

A Fo·No előírása szerint az oldat rendeléskor 
készítendő. A Ph. Hg. V" a szalicilsav cikkelyéöen 
megjegyzi, hogy a sav. jóddal ·inkompatibilis. 
A jód és szalicilsav egymásrahatásakor különbözö 
jód-szubsztituciós termékek és jódhi(irogén kelet
kezik. 

A jódos-szalicilszeszben bekövetkező váltd
zásokkal Dávid• még a Fo-No megjelenése előtt 
foglalkozott. Vizsgálataihoz a Fo-No előiratától 
eltérő töménységű (3% jód és 4% szalicilsav) 
készítményt használt. Ugyanezzel a kérc\éssel foglal
kozott Grubers · és a 709-es gyógyszertár munka-
közössége6 is. . . . 

Dávid megállapítja, hogy a jód és szaHeilsav. 
közölt lejátszódó folyamatban törvényszerűség 

··nincs. A bomlás-folyamatok a jód és szaliéilsav 
arányától, a. fényerösségtöl. stb. függöert Változó 
mértékűek. Következésképpen megállapítja, hogy 

' a jód és szalicilsav együtt szeszes oldatban készlét-
ben nem tartható. . . · . . .. 

Gruber megállapításaszerint a jód és szaHeilsav 
közölt lezajló reakció 12 óra alatt gyakorlatilag 
befejeződik, és a . továbbiakban. változás már nem 
KÖvetkezik be. Egy negativan értékelt vizsgálatkor 
megfigyelte, hogy káliumjodid jelenlétében.asza
licilsav nem befolyásolja a jód mennyiségét. Az 
észlelt megfigyelésre magyarázalot ·nem ad, 

A 709-es gyógyszertár mutikaközössége a fenti 
megállapításokhoz hasonló eredményekről számol 
be. Kiemeli, hogy megfigyelésük szerint káliumjödid 
jelenlétében jód!ogyás 11em észlelhető. · 

A fer)ti megállapításokból is nyilvánvaló, hogy 
a jód és szaliciisa v közölt lezajló reakció egyensúlyi 

· ; helyzethez· vezet, amelynek beállta után további 
változás n~m .következik be: A Fo-No "Spifiius 
fodosalicyldtus" készítményének vizsgálatakor en' 
nek az egyensúlyi helyzetnek megállapítására, ilL 
megfelelő összetétel változtatással a jódozódás meg
akadályozására törekedtünk. 

A jódos szalicilszeszben a jód és a szaHeilsav 
kqzött, leegyszerűsítve, a következ_ö reakció zajlik 
le ( Messihger és Vortnumn .szerint) : 

OH OH 
l l . 

l· r . +3J,~ . +aH.J . /.·. "-COOH .· . J-O". _:.J 

"._/ . . 

l 
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Eltartás közben · tehát a jód 
csökken, a savasság ellenben növekszik. Az 
őrzés! Gervay és Kelemenné7 által közölt mé•ds:,er·• 
szerint végeztük, azzal rr különbséggel, 
összes jódtartalmat és a szalicilsav me:nnvi 
nem állapítottuk meg. A mérési 
szabad jód és összes sávasság megállapítása 
a IV. táblázat tünteti fel. 

Az első mérések Dávid, Grubet, ill. a 
gyógyszertár munkaközössége megállapításait IgalZOl;.,; 
ták. A jódtartalom csökkenése három nap 
tősen meglassuL 20 nap elteltével ~d~~z~~:1~~,~~~~······ 
helyzet áll be. E változások a k 
rendeléskor történő elkészítését tennék 
gessé. A kis mennyiségű jód lernérése azonban 
biztosítja a megfelelő pontosságát és ezért .tnh.h •··· 

oldalról érkezett javaslatnak megfelelően a 
helyett számított mennyiségű szeszes iócl-oldat 
alkalmazását javqsoltuk. A szeszes 
levő 2% káliumjedi d jelenlétében a szubsztitu' 
ciója meglassul, mert az oldat d-ion koncen- · 
trációját megnöveltük A készítményben levő 
jódnak megfelelő mennyiségű. szeszes jóclol,da1;· 
alkalmazásakor 0,4% KJ-t juttattunk az oldatba. 
A táblázatban feltüntetett adatokból 

hogy ebben az· esetben a szalici!;s~a1v:~~t~~~~~:; ;; jelentős mértékben csökken. A 
igazolják, amennyiben l% J 2 mellett 0,4% 
0,5% KJ van az oldatban a jódtartalom rnrokr,r-<•• 

latilag nem változik. Hasonló a h. e~~~~:íd·l "~;r;t•n~:: 7't"} 
és 1,0% KJ esetében is. (0,65% a KJa 
szükséges számított mennyiségű KJ-t 

A fenti adatok Gruber és a 709-es gy,óg!Jrsztrrtár 
munkaközössége által tapasztaltakra . 
adnak. · 

A vizsgált oldatokat jól záró ü:,~g<!~;rf~r't~~· 
parafadugós sötét és színtelen üvegben 
el. A különböző módon eltartott oldat[co~k~;~~~:~~~!k~···. 
a meghatározási hibahatáton belül: n 
Parafadugó használata esetébeun0;ii~t:t"j'~ megtámadja a parafát és ez t• jódv<,szle'. , 
séget okoz; . 

A vizsgálatokteredményeinék fi~~:~~~~~~;;~~;:k\ 
lével a "Spiriius jodosalicyldtus" 
megváltoztatására a következő jav·aslatc>! """u'.· ., 

Aciduín saHcylic'!lni: 
Kalium jodatum 
Solutio_ jodi spiritucsa 
Spiritus dilutus 

0,90 g 
0,10 g 
6,00 g 

23,00 g 

A hígított. szeszben feloldjuk a ~ál}~~JJ~d~·~~J 
és a szalicilsavat, majd a szeszes 

lV. láblázat 

J-2 J-2 KJ% ,% % % 

l. 0,0 1,0 3,0 0,53 3,28 3,30 0,47 
2 .• 0,0 . 1,0 2,85 0,58 3,04 3,08 0,51 

0,92 3. 0,4 1,02. 3,06 0,97 . 3,14 0,95 3,20 
4. 0,5 1,06 2,96 1,08 2,93 1,05 1,06 2,97 
5. 0,6 COl 2,98 \,01 2,97 1,01 1;00 2,99. 
6. 1,0 0,97 2,90 0,98 2,99 1,00 1,00 2,99 
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elegyít jük .. Az ilyen összetétel ű .. jódos-szalicils~esz 
- üvegdugó~ üvegherr fénytől védve ·ee_ hosszabb 
ideig változás nélkül eltartható. A gyógyszertár 
szükségletének megfelelő mennyiségben· előre el
készíthető. 

Megjegyezzük, hogy a jód és a szalicHsav 
közölt fenálló összeférhetetlenség oldatokban a jód 
mennyiségének megfelelő 50% káliumjodid hozzá-
adásával megszüntethefő. . · 

~-

Osszefogldtás 

Az élt~rthatóság szempontjából vizsgált Fo~No készit
mények közül a "Mixtúra antirheumatica"' és "Spiritus·anti
rhewnaticus" egy hónapig tartható készletben. A "Solutio 
contra sudorem" és a javasolt összetételü _ .,Spiritus _ jodo-
salicylatus" hosszabb ideig_ is .készletben tartható. . 

,,., . . 
1 
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át a receptet, miképp adta át az orvosságot, és mit 
mondott a pontosan előírt használdti utasítás mellé · 
gyermekeknek, szülőknek, nagyszülőknek, milyen egy: 
sze r ű, t iszi a szavakdi. M ekkora veszteség számunkra, 
hogy ilyen drága, becses emléket . hem őrizherünk 
meg az egyre több hősi tettel; áldozdtos munkát 
számontartó ·szakmai archívumunkban ... De mert 
ő .nem hagyta reánk az élő szó sugárzó üzenetét, 
mz vigyük hírül, mi adjuk át a fidtalságnak egy 
nagyés szép elhivdtás oltkaldtlan szeretetét. , 

A szegedi· nagygyűlés 
. - A Csóngrád megyei Gyógyszerész-szakcsoport 

_ ' felhívása - · 

A Csongrád megyei Gyógyszerész Szakcsoport 
szereleltel üdvözli a nagygyűlés részvevőit. A szak
csoport minden tagja azon fáradozik, hogy az 
előadások magas színvonalú dolgozalai az őket 
megillető környezetben bizonyftsák a magyargyógy
szerészet tudományos munkásságánakegy évi ered

. ményeit Természetesen célu1 .tűztük ki azt Ls, 
hogy a nagygyűlés ne .csak tudományos életünk 
megnyilvánu1ása legyen, . hanem az előadók és 
hallgatók között kialakítsuk azt. a szivélyes és 
·b.aráti légkört, amely ezt a nagygyűlést az elmélet. 

·és· a gy<;~korlat nagy találkozójává avafná. Méltóan 
GÁBOR MIHÁLYNÉ, l ahhoz, hogy ez lesz az elsö olyan tudományos 

. .számvetésünk, amely az E ü. · Minisztérium .és a 
Gáborné_ Ehrlich Júlía.-13!uiapesten 60éves Szakcsoport közös rendezésébenfoglezajlani,Ennek 

kor. ában efhúnyt. Több mint nérry. évfizedet töl.tött. szem előtt tartásával a részvevők számára az alábbi 
"' programot dolgoztuk ki: · a. tára. mellett,. ebből csak Obadán egy negyedévszá' 

zadot. Agyerekek és a szülők évekig keresték ,,Juci . 1955. október Nn de.ll-kor·érkezés Szeged 
nénit", amikor átment innen a lakásáho?; közelebb. pályaudvarára. Innen külön villamos viszi a kar
fekoő Attila utcai gyógyszerlátba. ·. Aholcsak dolgo- .társakat a Hungária és Szeged (Royal) szállóba, 
zaft, ott szinte egyik napról a másikra szívébe zárta ahol előre gondoskodunk névreszóló elhelyezésük
a lakosság. Sohasem hivalkodott a párttagságával ről. Ugyanitt· megválthatják színház-. és mozi
de a szavai is gyógyítottak, d tekitífete is órvosság jegyüket is szombat estére, vagy bármelyik szára; 
volt. Milidenkl szetefte, neki ésak barátai voltak, kazóhelyre foglalhatnak asztalt. Az előadások szín
Egész élete kommunista példamutdtás: hogyan• lehet helyén büfet áilítunk fel a nagygyűlés részvevői 
és . hogyan kell elmélyíteni a gyógyító írt készítő számára. 
g!Jógyszerész és a. gyógyulni (lkaró nép kapci!vláiát Pénteken, október 7-én este. 8 órakor a 
és ezymásrautaltságát? Csak egy hétig vqlt }Jefeg, Hungária-szállá rózsaszín termében ismerkedési 
és mondják : az utolsó napon, amikor még benn vacsora lesz; 
dolgozott a pdtikában, milyen körültekintö,a.nyai A nagygyűlés tartama alatt a gyógyszertár
gondossággal törölt fényesre médeget és kiiiúiJGi, 'Vállalat központja, valamint a gyógyszerészképzés
nehogy egy ott felejtett p.orszem · megüljön · valalwf. sei foglalkozó intézetek az elöadások után is ügye
Mert az a porszem nemcsak őt vádolná,' hanem !etet tartanak, . hogy az érdeklődöknek segft-. 
azokdi a gyógyszerészeket is, akiknek az.elliúnfjtlíról. ségükre legyenek az Egyetem meglátogatásában, 
nem írtunk külön,külön, de akik úgy mentek el . yalamint a vállalati központ új létesítményeinek 
közülünk, hogy egy élet muhkájában elfáridif kezük- megtekintésében. 
ben orökre megállt a keverő. Gáborné.elvesztése arra. Közöljük továbbá, hogy a nagygyűlés három 
is figyelmeztet, hogy reájuk is emlékezzünk, őket is napján a Gyógynövény- és Drogismereli Intézet, 
migsirassuk, az ő sírjukra. is letegyük [l hála, a . ben (Eötvös-u. 2.), az előadások szinhelyén mű
szeretet, egy szakma, egy nép megbecsülésének" hervad• köd ö kongresszusi iroda minden felvilágosítást 
kaldtlan virágát .•. Milyen kár; hogy ."a gyermekek is megad a. hozzáforduló kartársaknak • · 
körülrajongott Juci nénijének egy hétköznapi· tíz- .A viszontlátásra a szegedi nagygyűlésen : 
percél nem vettü/i. fel viaszlemezre: hogyan vette ·október 7-én 1 
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Gyógyitás gyógynövényekkel a mai terápiában 
·Irtá: 'dr. ·~ed. R. F. WEISS; megjelent a SchWeiterishe Apatheker Zeitung 1955. június 9-i 28. 

A -gyógyszereS terápia és a gyógyszer-szintéi~s hat~lrhas 
eredményei lenyűgözőek. Nemcsak a sz~lfona_!llld~k es az 
aritibiotikumok csoportja, hanem sok_ ma~ terul~t ~s f?_ntos 
új-készítményekkel gazdagodott a szmtettku_s kemw_ UJabb 

·eredményeként. Gondoljunk· csak a marlern ür~osztahka~ra, 
a hipot~nzivákra, ~z an~i~~agul~~so~~a,, .~z , tz?mr~lax.tan
ciákra, es a mesters~ges ,-,teli almot ·ei01dezo keszttmenyek~~
Az újnál" újabb anyagok tömegével kapcsol~tban felmerul 
az a kérdés: vajon mit hasznosíthatunk ebbol a gyakorlat
ban? - Nyilvánvaló, hogy számos terület~n, ? tov~b-~i 
special~zá!ódás felé ha!adunk:. -A~\nt a narkotJzálasra kulo~ 
specialtstak vannak, ugy szukseges les~, _hc;>gy pL az. anh
koalugensek alkalmazásával is szakkhmkak, valami12t ~ 
célra kiképzett orvosok foglalkozzanak.1 Azokkal a torek
vésekkel kapcsolatban, amelyeket ,a modero __ gyógy~s~at 
a belgyógyász~t terén _is elérni kívan, ~g~r~ tobb knh~a 
hallatszik. Jellemző· erre, hogy az USA-boi ls - ahol pedig 
a-mi véleményünk szerint a gyógyászat specializálódása a leg
előrehaladottabb--:------- jött ilyen irányú figyelmeztetés. _Mérték
adó helyen, tekintélyes közlemény;kb;:m beszéJ.nek 31r_ról 
a veszélyröl, amelybe a modern gyogyas;at kerul a~al!al, 
hogy egy ,,új ~ábeltoryryot'' állít ~el. 2 Ma mar gyakr~n elert!-J~k 
ódáig hogy- a gyógyaszat annyi szakra forgacsolods:Jtt -szet, 
hogy 'az egyes szakek már meg .s_~fl2 ér}ik etpmás!:- ?s épp;n 
az-USA~ból je:Ien9k;, hog~ a, kozo~seg, s~eles, kor,~~en ,t_e!t 
hódít a_ .specialistaktol V?,~ O tavolodas, es ISm~t eloter be, leP. 
a gyakorló. orvos szerepe.· A szakorvosok ~zama az_ utobbi 
éVekben jelentékenyen csükkent, jöve9-elmuk -azonban nem 
emelkedett; arányosan a gyakorló orvosokévaL Terrnészete_s~n 
ott is kialakult -. akárcsak nálunk :-.az általános gyakorló 
orvosnak egy új ·típusa, aki a belgyó?yá~zatban széleskö!ű. 
kiképzést -nyert, _hasonlóa~- a ~elgyo~ya~z .. sz~k9rvosho~;3 

. ·A fentiekben vázolt kifejlődes okm kulonbozoek,_ El,so
sorban is nagyon sok esetben az a· helyzet, hogy az eredmeqy 
flerrt állarányb~m a költségekkeL Ehhez hozzájá~u~:mé~- a:r; _ _j~-, 
bögy az újonnan felfedezett gyógys~er.ek kozul tobb~el 
káros mellékhatá_st tapasztalta_k. Mmdenese!te :.neg~l)tt 
a vesZélYességi zóna, és az nincs arányban az elerheto gyogy
hatáss·al. -~ Így enuek ·következménye sem marad,hatott~:_-el. 
Ez részben abban is megmutatkozott, hogy· extrern gyogy
módok ·sőt sokszor különc' eljárások terjedtek- el, és azok az 
orvosok széles körében élénk érdeklődésre találtak, rnint ·pL 
a:z 'AKUPUNCTUJ.t 4 Ez nem így· tenne; ha ·az- új súntetikus· 
gyógyszer-ek valóban _.azt a. hatást biztósítariák,. mint amilyen, 
ígérettel kecsegtetnek . . .. 

!;:bben. a· helyzeiben van ma a Byógynövény~er_á~i,?:- is. 
Közbülső' helyzetet foglal eJ a "nagy farmakot;r~p1a es ~r 
egyszerű kezelési módszerek között, amelyek a reg1 ,-,matena 
medic;I" -ból fejlődtek ki._ Ami a· fitoterápiát éppe~ -a- -~ai 
időkben, ebben ·a különleges helYzetbe~ m,dokolJ?- es szuk
ségessé teszi, az éppen a saját értéke. Ma_ mka~?·. mtpt v~laha, 
feltehetjük-azt a kérdést, mi is ·az a-fltoterapw es mtt fog 
a gyakodat számára nyújtani? · · 

A helyútét .legjobban akkor értjük meg, 
"""'"''' .negatív oldalát né~zük. Killön:han?"~ú~ 

1~~-~··········~~~~~~~~~;;il[~~~al:fJi~to~t~eirfápia _semmiesetre sem a. gyogy--történő b~!~~;;:$I:b~~i~-~-~~--__}~~--;{ő __ . 
"h3fafinas irodalm·a~ f!1_élyel 

- az utóbbi- két évtized termelt ki, tulajdonképpen az igazi 
f{toterápiának majdnem_ többet ártott, min~ használ~. Első,: 
sorban -a~:ért, mert -minden jószándéka ellenere megd?bbe~to 
riJ.ódon: kritikálatlari -volL Jóllehet· bizonyos kezd emenyezest 
innen szerzett a·fitoterápia ·.:....éS ezt köszönettel nyugtázza ~. 
de ·nem tudta magát rnindig 'kivorini annak a körülménynek 

i ·w. R. Merz (Egyet. Női klinika, Básel) Schwei z. -Med. 
Wochenschr. !954, No. l L, 315. oldal. 

z V.·Busch. (Carn'égie intézét, Washington) Public Health 
Repór!s: B.d. 68., No .. 2. 1953. · · 

s Az új _orvos típ11s. (Kartei der praktischen Medizin) 
Deutscher Khrtei-Verlag, Bad Salzuflen. XX. 1954. No~ 15. 

4 Az AKUPUNKTUR elnevézésÍí módszerröl bővebbet 
az Orvosi Hetilap 1955. július -17-i száma (196. old.) közöl.-
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oly gyakran_ előfordul, a tudOm~nyos meg~llapoz_ott?ág. j _ü isiSőt komolyan .-óvakodni kell attól, hogy egyidejűleg túlsok 
a gyakorló tapasztalatok függvénye. : .' > .különféle gyógynövényt kívánjunk ilyen· módszerekkel fel-

Fef1:ti k~t. alapelvhez csatlakozik a fitoteráiJiának ·egy:_:" t; dolgozni. Hosszú idő szükséges ugyanis ahhoz, hogy legalább 
igazi bwlógim vonatkozása.: .nevez~tesen egyszerűbb és-~({ egy néhánynál eBenőrzött eredményekhez jussunk. A lassú 
áttekinthetőbb készítmények felhasználásának előnyben résZe-1~ és óvatos előrehaladás sokkal jobb szelgálatot tesz a. _-fi-to
sítése. Ha ez egyáltalában lehetséges, kiind!!Iásként · mindig.~.:~~{_ terápiának, mintha az eddigi eredmények fölötti öi-ömünkben 
a friss-növény használatos. A Jdss növényból készült'. készít--~:;{ rnost egyszerre túlsokat szeretnénk elérni. Nem szabad attól 
mény mindinkább előtérbe kerüL A titoterápia tehát_ elSő- -· sem visszariadnunk, ha egyes növényeknél annak meg-
sorban és a l,eginkább közelíti meg a ter1pészethez köz~lálió állapítására kerül sor, hogy nem tartalmazzák az ígéd ható-
_gyógyszerelés fogalmát, rnelyet a biológim gyógyászat joggal anyagot. Az ilyen kritikai szemlélet mindig a legmegfelelőbb 
kíván mindig újra előírni. Ez azonbanterrnészetesen.távoi~ól eszköz arra, hogy valóban előrehaladást érjünk el. 
sem jél en ti a_ kritikátlan, _ vag~ akár_ a_z_ ~gy~ldalf!_ álJásp_ont Egy jó példa arra, hogy mennyire csak a pont-os farma-
képvise~és~t. _ _ - · ·_. .. - · . · kológiai és klinikai felülvizsgálat biztosítja -a]'-ár egy. régi 

Nyrlvanvaló, hogy ~ ammt említettuk o- napjainkban gyógynövénynél is a kutatás eredményét, az Ammi visnaga 
a titoterápia hatalmas· fellendülésnek indult. Ez_ három esete. Ez- a növény a Földközi-teriger keleti vidékén fekvő 
főokra vezethető vissza .. Először is sikerült a:gyógynövények országókban, az arab Khefla név alatt közismert gyógyszer_ 
jelentékeny részénél a hatóanyagtartalmat sokkal -jobban volt. Allítólag már az Ebner~ féle _Papyrus is megemlíti. 
megismerni, hatásukat" pontosan körülírnL Ehhez --jön ~ Egyiptomban mint a húgyutak kőkólikájának' jó gyágy-
másodszor -- egy egész sor gyógynövénynek beha tó klinikai szerét ismerték és értékelték A Nilus partmenti állarnokban 
kísérletezése·. Ezalatt a hatásképeSSég vizsgálatál--~rtjük a bilharziózis következményeként ez ott igen gyakori. Ilye~ 
egy jól megfigyelt beteganyagon, -lehetőleg klinikán vagy célokta a Khella-t már Sauerbruch i-s alkalmazta berlini 
kórházban. Magától értetődik.: ·e célr:a minde~ niod~rn klinikáján, csökönyös, TI)indig recidiváló vesekőesetekben. 
diagnosztikai -eljárást igénybevettek, hogy az-: -anyagok ő ezt az anyagat Egyiptomban ismerte meg, és onnan szállí~ 
hatását bizonyítsák. Végül, harmadszor a fentiekhez-kapcso- tották is neki, amíg a háború a további szállításokat lehetet-
lóclik áz _is,- hogy,ma már- ha még nem is·minden -'-·de leriné nem tette. Egy háború utáni. véletlen megfigyelés 
sok gyógynövényból készítettjó és megbízható készítménnyel azután további eredményt hŐzott. Anrep, az egyiptomi 
repdelkezünk, amelyek be vannak -állítva _egy -bizon)[os farmakológiai laboratórium munkatársa közzétette, hogy a 
állandó ·hatóanyagtartalomra. Egyes ·esetekben még ezen Khella-t .ő maga is hevette húgyút bántalrnainál, ·de_ugyan-
készítményeknek az exakt standarizálását is-siketült 'meg~ akkor egyidejűleg észrevet,te, hogy az Angina pectoris-a is 
o1danunk. , _ elmúlt. Anrep nagy érdeme, hogy ellnek ,a véletlen megfigye-

A gyógyszergyártó ipar vitathatatlan érdeme,- hogy lésnek utánanézett. 9 Farmakológiai kísérlettel bebizonyította 
ezen a. területen iránymutató munkát végzett. A nagy hogy a -Khella a szívkoszorú , erének kitágulását okozza: 
gyógyszergyárak jó kapacitásó tudományos laboratóriumok- Mivel e kutatásokról szóló referátumok a farmakológia 
kaLrendelkeznek,-melyekhen a gyógy-növ~nyeke,t.hatóanyag- vezető szaklapjában jelentek meg, ezzel megkezdődöt{_" az 
tartalomra és hatásmechanizmusra nezve ep pen· olyan egész világon a Khella .probléma intenzív ·kutatása. Ma már 
pontosan megvizsgál ják, mint . a mader~ farmakóterápia tudjuk, hogy a Khella egy' spasmolitikusan ható anyagat 
szintetikus készítményei t., Nyugodtan állíthatjuk, .hogy ezen tartalmaz:. amely -éppenúgy hat a koronáriákra, mint a 
a területen· a gyógyszerészeti kutatás és, a gyári _-.-funk~ió légkisebb bronchuszűkra, és ezzel az Angina pectoris és .az 
egy új ágaza.ta fejlődött kL . _ ... F _ , _ _. • ___ _ Asthma bronchiale új értékes gy6gys·zerének birtokába j utot-

.. , qondoljunk cs_ak a_ Crataegus-kut~tas _h~talt!l~s-_fellen- tunk. Ennek a farmakológiai kutatásnak a hiányában az 
dulesere. Ugyan. kt gondolt volna meg. nehany _evtizeddel Ammi visnaga ·ma is megmaradt volna a népies gyógymód 
aze1őtt arra, hogy· az egyszerű__ galagony_a_,_. hazqi _nQ:v:ény- egy egyszerű gyógynövényének, mint amilyen lényegében 
világunk képviselőjeként ·komoly és értékes -gyógyszert éld addig is volt. 
az orvos kezébe. Ma az ~állandó_ azonos hatóanyagtartalomra A titoterápia ezen új felfedezéseire joggal lehetörik 
beállítoU készítményeinek fo_rt:_Iájáb~n :- mi,nt, a C,raiaegutt, büszkék. Ezen újonnan felfedezett, illetőleg feldolgozott 
va~y az p_xacant e]nevezesu, gyogysze~~e::mtmenyek., _- gyógynövényeknek a használatát be kell építenünk a terápia 
mar_nern_ ?I~ny_o.zhat ~ ~yakor.!?-or:vc;>s'?~ mm~~nn~p_I~gyogy-__ - egészébe._ Ezzel a fitoterápia egészen új orvosi per~pektívát 

,.,sz~rrendeleseb'?1- ~gy~mgy a ti_toterapia?an ;mndtg l}~ -~asz- nyert. A gyógynöv~nyekkel való gyakorlati gyógyításnalc 
n~Jt Conyallana altal~nosan ehsm~rt, SZJV.gy_ogy~zerre--le~~!t a feladata most már :az kell, hogy legyen, hogy ezeknek az 
elo, ame.~y Convalyt neven stan4_ardtzalt ~~zli,_!lleny _fpr,fl13J_<;J-~ új növényi gyógyszereknek a felhasználhatósági területét 
ban k~rul most forgalo:r;nba. -~gy a _k?z?n~~&'e~ __ 9IP<J._IJcfu• élesen körülhatárolja, és a felhasználásnak pontos irányt 
-(hyp_encum~; ·a -_saro!h~n~us e~. a;- manatovt~8 (~arduu_s szabjon., Ez érvényes try,inden növényi gyógyszerre, h9gy 
. ~an~~us) _Is t~l]es e~teku tag] at va Jettek m~~ gy?gy~z~r- a terápiaban a megfelelo helyet biztosítsuk részére. 
kmssunkn~k.. MpJ:1_egytkn_~k megvan a maga sa Jai,_ JOl_ korul- A fitoterápia már ma is komoly eredményeket tud 
ha tarolt md1kacws -teru~ete. A _vadgesztenye' (Aescul-us felmutatni a szintetikus készítményeken alapuló farmako-
hiposa~tanpm) ~a fehér zászpa-cyer~~trumal_bum) is-k}i~du~? ter:ápiával szemben. Egypár vonatkozó utalás megmutatja, 
pontpit kepeztek egy komoly rneretu kutato munka _lfanya- rnife is gondolunk ezzel kapcsolatban. 
?ak. Azolivában újabba'n ":"érnyomás-,;sö~ke_nt~_hatóal)-yag~_t Az antihisziaminok felh'asznál~sa ma nagy területen 
Ismertek; ~el,. amely ~z Olw!J.sat ryev~ _kesz~.t~enyben :kerul folyik. E tekintetben szó van nagyobb számú szintetikus 
felhasznalasra. Ily rnodon meg ,mas g~ogynovenye~et IS fel- készítményről, amelyeknek _aránylag egyszerű a szerkezeti 
k?t31ttak, ~~elyek .J?a t13domany?s--·es. ~y~korla!t·-fel~~sz~ felépítése. De éppen az antihisz1.aminokb,ll történő helyi 
nalasunk kozepp~mtpban a~lnak. __ Mmdegytk ~kes __ bi;onyit,ekc: kezeléS a kevésbé ki-elégítő, minthogy ezzel kapcsolatosan 
·ann~k~ hogy mlt leh;t -,k1ho~m az, egyszeru_ ... koz_~p--~~~~pm kellernetle_n bőrirritációk fordulnak elő. Fontos, hogy Ht 
florabol, ha ezzel a temay·al mtenz1ven foglalkoznak. B1zo- visszaemlékezzünk arra, hogy a mi _jó öreg kamilJánkat 
nyára szán;os t_?v~bbHelfedezés is előttünk áll, merí még ~ok újabban értékes antiallergiás anyagként ismertük meg. 
o~ y an _gyogynoveny, v,1;1n_, _ amely~ek __ al_apos feldoJg_o!asa A kamilla illóolajának hatóanyagát tartalmazó azulen 
biZonyara ~egh?zna _a ma~a gyumolcseL,,_pe,-helye~;b,b, gyuiladáscsökkentő -tulajdonságát már a --farmakológia régi 
ha a kutatas, eppenugy ,,_mmt a gyakorlati felha_sznalas, mestere _Heubner és iskolája is farmakológiai kísérlettel 
a l~gkö~e!ebbi jövó'ben egyelO~e IJ-éhá?,Y ~gyógJ-:12övényre . bizonyiÍotta.10 Így a kamilla hatása - összevetve anti
korlatozodik, ezeket azonban Igazan ]Ol ·tsmerJUk,-rneg. ·~hisztamin jellegű tulajdonságával - új megvilágításban áll 

7 • . _ • , · .. , il k \.előttünk Antiallergiás hatását ,rnind belsó1eges, rnind külső-
. __ Hyper~cu~ perforaturr:- ,L _(Gu_~tiferae) .. -evelo, _nal, n 'leges felhasználásánál kifejti. Erdekes körülmény, és egyben 
Is el9ford_ulo noveny._ (l VJragzo noveny f~l~fe{y:ttt _r~sze a titoterápia álláspontjának elismerését _jelenti az a leg-
s~olgal_tatp a Hypenel herba vagy , H~p~r!c1 suml1!taJes utóbbi közlernény, amely szerint ·a szintetikus azulon nem 
~eve'; __ Jsmer~ d~?got:,_~ ?rogo! sebek gyogyitasa:ra_~asZ:n~ltak, fejti ki a bőrgyulladásos megbetegedéseinél ugyanazt a 
Idegfajdalmaknal, sa·uieseknel. 

· -BSilybum Marianuni (Compositae) a FöldkijZi-tenger 
vidékén és. N)rugat-Ázsiábati. honos. Levele_- Cardui_ -Ma!iae 
folium, termése Card ui 'Mariae semen- v. fructus néven. kerül 
a kere~kedelembe. Májbaj és epekő ell~n szakták használni. 

'G. V. Anrep. Lancet, 1949. L 557; J. Pharm. 1949. I 
1654. 

lo Heubner 
329, 1933. 

és Grabe, Arcb. exp. Path. u. Pharrn. 171, 
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kedvezö~hatást, illint amilyent a' természetes á.zulon,' illetőleg 
ma:ga a kamilla kifejt.11 :-·-·· . 

Az arteriális hipertónia·komolyabb eseteinek kezelésénél · 
különös jelentőSéget nyertek a hexametónium típusú ganglion
blű'kkólók. Ezekkel majdnem tetszés szerinti vérnyOrnáS..:
süUyedést lehet elérni. De· mindez még nem igazi kezeléSe 
a vérnyómás-betegségnek. At tudjuk ugyan hidaini a jól 
ismert; veszélyes vérkeringési zavarokat, de a gyógyszeres 
hatás mindig tüneti, és .nem befolyásolja magát az alap
betegséget. Ugyanez vonatkozik a hasonló kémiai vérnyomáS
csökkentésre is., Ezzel. szemben -a fitoterápia né,hány olyari 

· értékes készítményt biztosít számunkra, amelyeknek az a· 
nagy előnyük va.n, hógy veszélytel enek. Ilyen pl. a Rauwolfia, 
amellyel kapcsolatban- a jövő rotitatja majd meg, hogy be
váltja-e a hozzáfűzött reményeket. A Veratrtmf albwn- is 
egy olyan antihipertóniás kéSzítménynek _ látszik, ·. amely 

_ még _sok reménnyel kecsegtet _ és kedvezően befolyásolhat 
súlyos eseteket is. Az OliVa-level eket, mint újonnan- felfe~ 
dezett hipertónia_ ellenes szert, fentebb- . már ernlitettük 
A fehér fagyöngY (Viscum album) értékéról a vélemények 
jelentősen különböznek. Nem_ szabad azonban. szem·· ·elől 
tévesztenünk, hogy . egy_ komoly gya_korlati előnnyel mégis 
rendel}(ezik. Bár a közfigyelem inkább a vérnyomás -Ieszorí
tása-_ elérésére koncentrálódik, ennél fontösabp a vérnyomás 
stabilizálása _egy elviselhető értéken, mellYel az álla!Jdó 
ingadozások kikúszöbölhel.fjk. A paJ?.aszok fő okait., ugyanis 
et_- képezi._ Éppen erre a feladatra felelt -meg a legjollb-an 

-a Crataegus. -- A magas · vérriyom~s elleni_ ki!zdelemb_en, 
tehát a szintetikus gyógyszerekkel szemben a- titoterápia ;""is 
igen figyelemre méltó anyagokkal rendelkezik. Ezen ·a :-terü,:. 
leterr még-miodig érvényes az a tétel,· amit már töbh ·niint ~ 
10 évVel ezelőtt felállítottam: -amit az_ arteriális ltipertonia 
területén terápeutikusan el kívánunk érni, az nagyjából · 
eltfrhetö· egyszerfí növényi szerek segítségéve1.12 

Az antibiotikumok területén jelentkező ki-íziS viÚíg~~_Sá 
Vált.- Kétségtelen, hogy· ezek a túlnyomóan, ugyancsak·növérJyi 
eredetű anyagoJcegész _?ereg komoly és súlyos befegségn~l 
pótolhatattanná -váltak.-: További_ előrehaladásukat azopbaJl 
gátolja az a körülmeny;,)l\>gy felhaszná!hatóságuk túl gyako
ti_Vá Vált olyan- egiszef.üC_;~-~tegségeknél is, amelyekner·egy
általában nein· indokoltak: Ellenkezőleg: egyre inkább 

. felismerjük azt,-: milyéti':veszély áll elő azáltal, hogy m-a ·már 
mindeQ egysze'rü .megli_ülésriél- és· hasoriló megbetegedésnél 
antibiotikumot -alkalmazunk. Ezáltal megbénul a .sz;ervezet 
védekezöképe~sége; a-mi feladatunk azonban éppen az VOlna, 

, 11 P. Ziers és W. Kiessling (Egyet Börgyógy.· Klinika,, 
Heidelberg) Deutsch. med. Wechenschr .. 1953. No. 33, 1166 
'Old. . _< 

12 ·R. :F. Wéiss. Dié ,Pflanzenheilkunde in der ·arztlfCheíi 
Praxis. VorleSungen an der Berliner Akadenúe für arztl. 
Fortbi!dung Hippokrates-Verlag, Stuttgart, 1944. 

hogy- a védekezőképességet meifelelő enyhe mé<tékbleneiri, 
jük. Ezen a téren meglepőerr jó eredményt 
növényi gyógyszeranyag. PfannenstieJU 
amely a thujához hasonló nö1rénvi 
kísérletileg bebizonyította a 
és a széleskörű gyakorlati kipróbálás 
Winter kísérletei a kapucinus virágon 
is azt mutatják, hogy egys~erü 
a grippés betegségek legkülönbözőbb 
lényeges eredményt lehet elérni, -és hogy ezek az 
a gyakorlati felhasználás során teljesen kielégítőnek 
nyultak. Egy amerikai gyermek-kórház összehasonlító 
!etei azt mutatták, hogy hűléses megbetegedéseknél 
biotikurnak alkalmazása nem jobb, mint az egyszerű ""'·_,,,,_. 
teáé.16 . , 

ManaPság egyre nagyobb különbség mutatkozik az -

János orvosi gyakorlatban, illetőleg a1 ~kl~~in~i~k~ák~o!;n~;lk~~~~:~~; terápia, tekintetében. p: 

. Fordította : Kempler. Kurt 

"Pfannenstiel. Ther. Woche llL 19/20. 1953 .. 
1" Tropaeotum maius (Tropa€;olaceae), nagy safkarityúká}. 

spanyol sarkantyúvirág, egyéves növény. Peruból került 
Európába. Dísznövén y.- , _ 

15 Treismann és Har d y (Chicago)_ Med .. _KL 195"3. Nr. 32.-' 
1156. old. J· • · . . 

A. nátJ.•iumlaurilszulf'át recepturai jelentőségéről 
. ' 

Irta: ELLO ISTVAN dr. 

Ai V. Magyar Gyógyszerkönyv új cikkelyként 
vette· fel a nátriu!lllaurilszulfátot, (Na,LSJ,- , ,. 

·····*·NaLS· fehervagy gyengen-·,sargas ··'szmu;· 
laza kristályos por. Vízben körinyen, kissé opálosan 
oldódik Vizes olda ta erősen habzik .. Pora beléle
gezve. a nyálkahártyákat izgatja. 

A főként laurilsavattartalmazó kókuszolajból 
állítják elő. (Minthogy a kiindulási anyag· nem 
egységes, a végtermék NaLS mellett egyéb alkil: 
szulfátok nátriumsóit is h1rtalmazza.) A savat 
katalitikus hidrálással alkohallá alakítják, ezt kén
savval észterezik, végül. a kénsavas' észtert • lúggal 
semlegesítik Mivel a kén-atom€s az alkohol szénc. 
atomja oxigénerr kerésztül. kapcsolódik, a vég
termék szulfái és nem szulfonát(sokszor helytelenül 
"zsíralkohol-szulfonát" -nak nevezik, az utóbbi-,eset' 
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ben viszon t az S03-csoportn~.k~k:ö~z.~v~ettl~en~u~--~;~·i 3',\f]rT:i~~;i híd nélkül kellene kapcsolódnia). A N 
a következő egyenletekkel 

. . H 
CH3(CH2hoCOOH ----+c c..na\'-'n2J1o'-'n2cJn-.,->, Ni -

->- H2S04 >- CH,(CH2hoCH20S020H--+ 

NaOH ·, 
->-. CH,(Cfl2hoCH20S020Na. 

Ennek a modern felületaktív anyagnak !!vé,,;rv' 
;;zerkincsünkl?e ikta.tását a szappanoknál 
szélesebbkörű felhasználási lehetősége 

A közelmúlt évekig a gyógyszerészetben KUJ:lO'' ,. ' ., 

leges készítmények hidrofil (0/V) emulgénsekértt 
csaknem kizárólag. az egyértékű kationokkal képe· 
ze_tt ,s~appi!nokat alk!':lmazták Ezek emulgeáló 
kepesseguket molekulaJuk anionaktív csoportjál
nak (pL CHa (CH2) n - COO·) köszönhetik Isme
retes azonban, hogy a szappanok vizes oldala 
lúgos kémhatású, ennélfogva · a velük készült 
emulziók külső, vizes fázisa is .lúgos. A szappan
emulziók csak lúgos közegben stabilak; semleges 
vagy savanyú kémhatás az emulzió el bomlásához 
vez~t {pL a szalicilsav a stearin-.kenőcsöt elbontja). 
(l. vizben oldódó szappanok többértékű kationokkal 
mkompatibilisak, mert többértékű fémmel vízben 
oldhatatlan szappanná alákulnak át és az eínúlzió 
az i;werzió során elbomlik (pL az alutníriium
acet!'llartarátaz ammóniás liriimentumot élböritja): 

Az utóbbi években egyre nagyobb tért hódí
tanak a vízzellemosható (O/V . típusú) kenőcs
alapanyagok Erre a célra azonban a szappan
alapú ún. stearát-kenőcsök, éppen fentvázoltinkom-
patibilitásaik miatt alig alkalmasak . ·, , . 

Az alifás alkilszulfátok (!auri!· oleil- cetil
stearil·szulfát stb.) nátriom-sói ·.ezeket az' inkom: 
patibilitásokat az esetek túlnyomó részében ki-. 
küszöbölik · · · · ·· · 

· A szapp~nokhoz hasonlóari a N aLS is anionÚws 
tí_pusú emu! g· ens (CH_ /C_H)· .. CH os· ·o· ~- . · · 'N. '~') · , a . 2 ro 2 s .•• _. • • • a .. 

· ·. ' anionaktív-csoport · . kation 
Vizes o}d,at~ köz.el!tőleg semleges, (pH .. ··.· 6...:__8)
Emulgealo-kepesseget sem savanyu közegben (a 
~za~a-~ la~rilszulfát. is oldódi]( vízben),; sem több
erteku kal!onok mellett (ezekkel képzett sói vízben 
o~~~atók) _p em veszti, eL, Rendkívüli körülmények · 
koz?tt (er?sen-s~v:anyu1 vagy erősen lúgos közegben 
vaJo tartos hev1tes u_tan) azonban hidrolizáL 
. Mint mondottuk. a N aLS gyógyszerészi fel
használása· nagy felületi-aktivitásán ·emulgeáló és 
mosóképességén alapszik Ebből a 'célból tartal-
mazza a Pulvis dentifridus albus is. • , · 
· Sokkal nagyobb gyakoriali . Jelentősége ... van 

azonban a NaLS emulgeáló-képességének a vízzel 
lemosható ún. komplex-emulg?ns kenöcsök esetében. 

·A komplex alkotórészei· közül az egyik álkolíol
csoportot tartalmazó lipófil emulgens rendszerint 
c~ til- . vagl; s_tea:ril -al~ohoL A másik emuig.ens 
hid_rof~l amomk!-ls, katiomkus, vagy nem-ionikus. 
Amomkus emu! gensként elsősorban a· NaLS hasz· 
nálat?S: Kat}onikt;s emulgense~kel (kvate:ner 

, ammomum-szarmazekok:. pL cetilpiridi~iumklorid 
(Sterogenol), .. benzilalkilámrríóriiumklorid) készult 
komplex -emulziók stabilak ugyan, de nem tetsze
tősek Nem ioniku.s emulgerisek a Tween-.ek Crill.ek 
ezek a legtöbb anyaggal kompatibilisekA,Lanette:
viasz néven ismert komplex emuig.ens 90% ceto
stearilalkoholt és 10% NaLS-ot tartalmaz. ·· 

A két emuig.ens (lipofil és hidrofil) együttesen 
alkotja az' "emulgens-komplexet", mely ·az O/V 
m_egoszlást _stabilizálja és kenőcs-állományú gélt 
~epez, .Az.Ilyen kenőcs-ál]ományú emu!ziók.O/V. 
tipusuknak megfelelően, vízzel minden arányban 
ele~ye~nek, , tehát a bőrfelűletről·. vízzel könnyen 
elta:yohthatok A hatóanyagok felszíyódása ilyen 
kenocs-alapanyagokból lényegesen gyorsabban kii-

A GYÓGYSZERÉSZ 

vetkezik be, mint zsíralapú, vagy V/O emulziós 
kenőcsökbőL · 
, _ A komplex emulgens kenőcsök, mivel a külső 
fazJsbannagymennyiségű vizet tartalmaznak, haj]a, 
mosak a kiszáradásra és penészedésre. A kiszáradás 
ellen jólzáró edényben· való eltartással és a belső 
zsír-fázis növelésével védekezhetűnk A penészedés 
meggátlására a víz-fázist megfelelő konzerváló. 
anyaggal lehet tartósítani (metilparaoxibenzoát 
fenilhiganyborát). · · · ' 

tétel ~ipikus komplex emulgens kenöcs pl. a következő össze~ 

15 g cetilalkoholt ( tdcohol cetylicus) 
l g fehér viaszt ( cera. alba) és _ · 

2.5 g fehér yazelint (vaselinum album) vízfürdön rnegolvasz· 
tunk -es kb. 70°-75°-ra melegítünk. 
Az elegyhez ' . . 

2 g nátriurnlaurilszulfát (natriwn laurylsulfuricwn) 
57 g vízzel (aqua destillata) készült és kb. 70°-75°-ra 

I_!Iel~!e!t old,atát;öntjük. A.kenőcsöt kihűl~sig keverjük 
es kihules utan VIzzel 100 g-ra kiegészítjük. 
(A desztillált víz. helyett célszerű konzei"vált ... vizet 

pL fenilhiganyborát : víz l :50 OOO alkalmazni.) . 

· Meg kell jegyezni, bögy anionikus emulgenst 
tartalmazó emulzióhoz konzerválószerként vagy 
dezinficiensként kationikus típusú emulgenst (pL 
kyaterner ammónium-vegyületek) nem szabad adni 
mert az utóbbi hatása közömbösűL ' 

__ A -· komplex k~nőccsel készült gyógyszeres 
kenocsoket hermetikusan. záródó edényekben 
(ragasztó-szalaggal lezárt tégelyben, legcélszerűbben 
tubusokban) kell expediálni, nehogy a vízveszleség 
következtében a kenőcs beszárad jon. · · 

, A Műszaki fejlesztési osztály laboratóril1máb~n 
mar sok tapasztalatunk . van a'. nátriumlauril
$Zulfátot tartalmazó, vízzellemosható kenőcsökkeL 
Viz~gálatajnkat nemcsak az tette indokolttá, hogy 

. a VIzzel lemosható kenöcsök szélesebbkörű beveze
tését, elősegítsűk, hariern az is,. hogy· Magyar
?rszagon a N aLS-gyártás . igén nagy · tételekben 
es, a, Ph. ~g- V .• nek megfelelő minőségben történik. 
K:Iserletemk eredményeiről a közeljövőben be 
fogunk számolni és reményünk van arra, hogy 
a folyamatban levő klinikai kipróbálás befejezése 
után egy új kenőcs-alapanyaggal gazdagodhat. 
a receptura. 

(Az E ü. Minisztérium Anyagellátási Igazgató
sag Műszaki Fejlesztési Osztályának laborató
riumábóL) 

A GYOGYSZERKÖNYVBEN ELOIRT FÉNYVÉDÖ-
ÜVEG KÉSZITÉSE HAZILAG . . 

~ , A befesten::Jő üveget igen alaposan ffie.gtli;ztítjuk 
':Pgyhogy az telJeEen por- és ·-szálmentes legyen. Előszö~ 
-iJarna zomá~1cfes~krkel lefestjük és vízszintes helyzet
h-E:n száradnr hagyJuk. Ha megszáradt, _úgy rozsdabarna 

P:rm_?l ~dal, (szinteti'kus zománc} átfestjük: fgy 
külso oldalaral fenyes, sima _ belső oldaláról pedig matt 
iell\letet kapunk ' . 

A szükséges ainyag: zománcfesték 1/4 -k,g-os ·_dOboz
ban (8.10 Ft); Primol-festélo '/4 kg--os dobozban (27 50 Ft)· 
l db 4 cm --széles, lapos ecset. Ezzel :a mennyiséggel kb' 
3, m 2 felületet festhetünk •be. , ,-_ _ . · 

BOTos Istváln ·gyógysZerész, Balatonlelle. 
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jBaktériulnok által termelt 
antibiotikumok 

(IV.-, befejező részlet Láng /3éia-dr. "Újab b antibiotikumOk" 
cjmű ei0adásábóf; me1yet a Gyógyszerész Szakcsoport ülésén 

adott elő.) 

Mint láttuk; a_ pe"nicilÚn~ é~ sztreptomicin-szB:rrn3zékok 
hatása a kórokozóknak meglehetősen szűk körére térjed, k_i. 
Nágyobb ·hatósUgara van a klórámfenikolnak és a tet-r~- . 
cikJin~csoportba tartozó antib,iotikumoknak. Ezeket az· anh

'biotikumokát- miht tudjuk- penészfélék és sugárgombák 
termelik. Van az antibiotikumoknak még egy népes csoportja, 
melyeket egyszerűbb mikroorganizmusok, baktériumOk ter
melnek. Ezek az anyagok_ rendszerint polipeptid szerkezetűek 
és halásuk még tágabb körben érvényesül, rnint az úgyneve
zett nagyhatósugarú antibiotikumoké. Ezek az ant~biotikum?k 
annyira általános hatásúak, hogy nemcsak a n:Ikroorg~Iz~ 
musok fejlődését gátolják, hanem a ~akroo_rgamzm~s _sz<;~ve~ 
teinek sejtjeit is károsítják. Eppe~ ~zert az tlyen an!Ihi,otiku~ 
mok parenterálisan· vagy_ perorahsan adagolva tulsagosan 
toxikusak ezért többnyire csak helyileg alkalmazhatók. 
Ilyenek a' talajbaktériumok által, termelt és _szií~ebb-_kör~ep, 
cs-ak ,külsőleg- alkalmazot-t .polimi.:dnek, bacttraqtn, itrotrtctn, 
tirocidin szubtilinek, licheniformin stb. Sok szazra megy az 
ide sorolható, eddig előállított .antibiotikumok száma, .melyek 
szerkezetét részben teljesen, részben közelítőleg sikerült 
tisztáZni; 

A /Polipéptid~Üpusú antibiotikumok közül a' gyógyá~ 
Sza:tban igen elterjedt a "Gramicidin Sz". Ezt a· ren~kívül 
érdekes szer_kezetü antibiotikumot Gauze és Brazsnydwva1 

állJtotta: elő egy Bacillus brev(s törzsből, I_Tielye_t a szerzőkről 
neveztek el. · 

A ·graillicidi_n Sz ("szovj'et gramiddiri")'színtélen, tÜal_a:kú, 
268-27_0°~bn (bomlás közbe.n) olvadó kristályokban_ kr1~tá~ 
lyosodik. Vízben úgyszólván -oldhatatlan; elle~ben ·mmd 
savakban, mind lúgokban oldódik. Elég jól oldódik alkohol~ 
ban is. 

f • ·A-- gramicidin Sz molekulája- 5_ aminosavból épül-'_fel? 
·melyek gyűrű al8kban csatlakoznak egymáshoz. ·Az a_lan_ti 
ábtán bemutatott. pentapeptid~képlet és -annak dimérje }elei 
meg Jegjobban a s:lerkezet felderítésére irányuló reridkívül 
ér~~kes. kísérletek során tapasztalt .reakcióknak. ___ , 

I. I-p,roliri· II. l-valin Ill. 1-ornitin 

v 
.-... IV_._-~ H~u_cin ~-Y' _d-_f('!nilalqriin_ 

A gramicidin Sz szerkezete 

A .-gramicidii1 ·sz_ mind :gramm~poziHv;. _rnind _ gram!ll_~. 
negatív ffiikroorganizmusokkal szemb_en hatasos, ·de -_--mmt 
a-- legtöbb polipeptid antibiOtikum -:- általán?s -alkalr~:tazá~ra 
túlságosan toxikus."-A szöveteket-azonban helytleg nem-IzgatJa, 
így kiválóarr alkalmas sebek-, gyulladt felületek, égésel~, test~ 
üregek helyi kezelésére; GyógySzertári forgalomba_ 4%~os 
szesz-es oldatot tartalmazó 3., 5 és 10 ml~es- ampullákban 
kerül,_ melyek tarlalmát használat elOtt vízzel vagy iz0!óniás 
sóoldatfal úgy keU felhígítani, hogy- az oldat ml~enként 
200-800 ·meg (gamma) hatóanyagat tartalmazzon. _Izzad· 

lQauze G~ P.:,_ A gramicidin Sz és alkalmazása·(oroszÚl) 
Medgiz,. Moszkva, 1952. 
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mányos = vagy gennyes .~~~r~~~~~j~~~~~:)~;~~~~it lecsapolt váladék helyére 
dezn'ek, azt· bizonyos idő 
kb. ·100 ml~nyi oldatot fecskendeznek -be 
hagyják a pleurális -(!regben. Szennyez.ett ""'''"··'' 
után a sebet nemcsak leöblítik, hanem 
oldattal átitatott tampont is helyeznek. A~ __ ·" uu•nu~~~ 
a sebre helyezve 12 órán át marad hatásos, ennyi 
tével a tampont cserélni kell. -

években· egyre többet 
Az antibiotikum~o~k~~~~~~~~1~~i~~~~i·~~,,~. ~~~'tRI ugyanis tömygesen 

szatban, _kiderült, hogy a 
hatás mellett - mint amilyen egyesek 
sége, a mikrOorganizmusok rezisztensé 
micin által okozott- idegr~hdszeri. zavarok 
stb .. - egyre fokozottabban tapasztalják, ""·"• ·'""'" 
ártalmatlannak tartott és ·a belső 
mód[a ·tenyésző gombafélék 
állatra és külörrbözö, gyakran súlyos 
gedéseket, _ mikózisokdi okoznak. Másik 

. az -általállas vitaminhiány, ami különösen __ nagy 
antibiotikumok-'- tartós adagolása kapcsán siokott 
Különösen gyakori a. Br2~vitamiri hiány._ Ezeknek 
minózisoknak ai .a. niagyarázata, hogy az emberi 
szervezet vitaminellátásában _jelentős szerepe 
csátorna természetes baktériumflórájának 

mikroflórájának egyes tagjai jelentös·~~E~~:·l~~~~~~~~~~~e1~ Mivel a _ hatósugar~i; 

vele 

Egyre 
sége is., A _mi szempontunkból 
antibiotikumokat gyártó tpar különö_s 
erjedéses ipar egyik- különleges: -ágazata, 
pedig hazai nyersanyagok felhasználásával 
gazdasági ipar. -

A . mezőgazdaság, sőt ·egyes nö'vényi részeket '"::;;'~~~;f 
iparágak hullad_ékanyagai között számos olyan 

2 Chain ·E. B.: ·Antibiót.: a. Cheri1öther:·, 4, 239 
s Antibiotikl, _Moszkva, 1954. 4._ sz. (Referáló szemle:). 
4. HánuiO UmecaWa-etc.: ·Antibiot. a. Chemother.; 4, 

(1954), 

találunk~ melyet -aZ-erjedéses iparak 'nyersanyagkéllt -felhas~
riálhatnak.. A · papirosgyártás -rtH~Uéktermékéként kelelk-eZö 
és _kevés elcukrosodott cellulózt tartalmazó . szulfit~lúgok 
például·. takarmányélesZtő -termelésére .. táptalajként.·,·haSznál~ 
haták:- a szulfitlúgon ·termelt "élesztő azonban más erjedés_es~ 
ipari folyamatok szerves nitragént tartalmazó táptalajához is 
félhasználható.tErjedéses~ipari módszerekkel nemcsak szeszt 
és ecetsava t,- hanem glicerint, :aceton t, magasabh-alkoholokat, 
zsírsavakat, utóbbiak észtereit, isiradéköt, citrotnsavat) glu~ 
kansava t, aszkorbinsava t,. B12~vitamint és még Szánlos. más 
értékes anyagat is- elő lehet. 4llítani,_ Emellett ai erjedéses 
i_p'arok rhellékt,ermékei,: min_t am~ly~~~k az_ éleszt~~~'- -~akar~. 

. . 
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má_nyozásra- és más erjedéses ·iparok ·segédanyagául ·is hasz~ 
nálhatók, -de legrosszabb esetben is értékesíthetők komposzt
trágya·- készítésére; -

Hazánkban az -erjedéses iparoknak kOmoly hagyományai 
varinak és az antibiotikum-gyártás területén is megtettük-.~ 
az első határozott lépéseket a penicillin- és sztreptomicin ._ 
.gyártás Ill:egindításával Népgazdaságunk fejlődésének szem~ 
pontjából mindig különös-jelentősége lesz az olyan-iparágak_ 
fejlé$ztésének, melyek hazai, -csekély értékű nyersanyagokból _ 
sok kiváló szakmunka felhasználásával értékes végtermékeket , 
állítanak elő .. Az ilyen iparágak núnél. gyorsabb .fejlődése 
jólétünk további növekedésének fontps _tényezője lehet. 

Az V. kla.dású Magyar Gyógys~~rkö~yv analitikai módszereinek ·ismertetése 

· I. Argentolttetriás titrálások 
Irta: LASZL_OVSZK,YNE G:ROMA ·ai ZELLA 

A Gyógyszerkönyv az analitikai eljárások 
között tartalmi meghatározásra, számos 'esetben 
alkalmazzá a csapadékos titrálásokat. . 

A csapadékos titrálások lényege az, hogy vizes 
oldatban a meghatározandó .ion a · mérőoldat 
ionjaival a titrálás folyamán áldhatatlan csapa
dékot képez. A mérőoldatot mindaddig kell a 
meghatározandó anyaghoz juttatni,· amíg a csa
padékképződés be nem fejeződik A mért anyag. 
mennyisége a csapadékképződéshez szükségesméfő
oldat-fogyásból szánútható ki. 

Ahhoz, hogy valaínely ·anyago! · csapadékos 
titrálással meghatározhassunk, a következő felté
telek szükségesek : 

· L a titrálás!,orképződő csapadékoldékonysága 
igen· kicsiny legyen ; 

2, a csapadékot kepezŐ ionok - teháf a 
mérendő ionok ésa mérőoldat ionjai ~ pillanat' 
szerűen reagál j anak egymással ; · 

3. a kvantitatív csapadék-képződéses reakció 
befejeződése, vagyis ·a titrálásvégpontja észlelhető 

·legyen.· 
A legelterjedtebb csapadékos titrálasob. az 

argentometríás mérések Ezeknél a meghatározá
soknál a mérőoldat O, l n, vagy O, O! n ezüstnitrát

. oldat. Ezze] a mérőoldattal különbö.ző halogén· 
tartalmú. vegtületeket: kloridoka t, bromidoka t; 
rodanidokat, ritkábban jadidokat szoktak meghatá
rozni. A fluor, bár a halogén elemek közé tartozik,· 
nem határozható meg argentometriásan, : mivel 
az AgF vízben jól oldódik. Ezeknél az argento~ 
metriás méréseknél a titrálás- folyamán oldhatatlan 
AgCI, AgBr, AgCNS, illelőleg AgJ Csapadék: ké]l' 
ződik · · · 

EZeknek a csapadékoknak az ohlékonysága 
igen csekély (l sr. AgCI kb: 500 OOO sr. vízben 
oldódik). A csapadékki'pződés pillanatszerűen kö
vetkezik be, tehát a fentemlített ezüst balogenidek 
megfelelnek a csapadékos titrálásnál felsorolt két 
első követelménynek . .. . . 
. A csapadékos titrálás elvégezhetőségének •har
madik. fel tételére, .. ajitrálás végpQntiáni!l< észle
lésére: az · argentometriában tqbbféle megoldást 
alkalmaznak· . · ·.. .. · . . . · . . . 
. Gay Lassac (1832) pl. indikátor né.lkül titrált 
ezüstnitrát·oldatot nátriumklorid-oldattaL A tit-

rálás végpontját az jelezte, hogy a titrálás kezdetén 
kolloidáJisan leváló.AgCI a végpontban kiflokullált, 
vagyis a leülepedett csapadék félett az oldat fel
tisztult A módszer annyira pontosnak bizonyult, 
hogy ennek-segítségével határoztákmeg T, Richards 
és R. C. Wells az ezüst, a klór és bróm a!omsúlyát 
(1904, !905,. 1906-ban). 

Fr. Mohr (1856) a titrálás végpontjának ész
lelésére káliumkromátos indikációf alkalmazott. 
Et esetben az ekvivalencia pontban becseppentett · 
ezüstnitrát mérőóldat az indikátor! képező ]\2Cr04~" 

· gye! kevés vörös Ag2Cr04 csapadékot képez, ami · 
a csapadékos oldatban észlelhető színárnyalat
változást eredményez. Az. Ag2Cr04 csapadék vala
mivel jobban oldódik, mint az AgCI, vagy AgBr, 
ezért a káliumkromát csak a titrálás végpontjában 
a már feleslegbeh levő ~züstnitráttal,lép reakCióba, 
(Ha a titrálás közben átmenetileg keletkezik is 
Ag2Ct04 , úgy az átalakul AgCI-dá, vagy AgBr-dá.) 
Ezzel a .. Mohr-féle titrálás névenismeretes indikálási 
eljárással csakis semleges, ·vagy gyengén, lúgos 
oldatban (kb. pH = 8-'-9) lehet dolgozni, mivel az 
Ag2Cr04 savakban oldódik 1\ielégítő pohtössággal 
csakis a klorid és bromid mérhető. A jodid Mohr
szerinti titrálása kevésbé pontos, mivel az AgJ és 
az Ag2Cr04 csapadékoldékonysága közölt relatíve 
nagy különbség van, ami kisméretű túltitrálást 
eredményez, . 

Volhard (!874) a klorld~k, bromidok és jodidok 
meghatározására közveté t! titrálási· eljárást javasol. 
A mérendő halogenidet ezüstnitrát mérőoldatfeles
legével reagáltatjuk salétromsavas közegben, Az 
AgNO, fölösJegét 1\CNS vagy NH4CNS mérő· 
oldattal titráljuk vissza. Az AgCNS szintén oldha
tatlan csapadék,. oldékonysága kb~ . az kgBr-ével 
egyezik meg. A rodanidos titrálás befejeztét igen 
pontosan lehet indikálni Fe(III)·ionok segítségéve!, 
mivel a rodanid a ferri-ionnal rosszuLdisszociáló 
(&e nem oldhatatlan!) piros, Fe(CNS)3-t képez. Ez a színre.akció a titrálás folyamán maradandóan 
nem jön létre, mivel az AgCNS. -" oldhatatlan 
vegyület lévén - sokkal kisebb mértékben disszo- · 
ciál, mint az Fe(CNS)3• A ferrirodanid piros színe 
ezért csak az ezüst-ionok egész mennyiségének 
leválasztása után marad meg, 

· F ajans az argentometriás titrálások indikál á, 
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sára olyan'festékeket javasol,. amelyek az igen 
aktív adszorbeálóképességű ezüsthalogenid csapa.; 
dék felületén adszorbeálódni képesek. Ez az adszorp" 
ció színváltozást eredményez, ami a titrálás befeje" 
zését j elzi. 

A Schulek által javasolt paraetoxikrizoidin 
. indikátor az argentometriás titrálásoknál szintén 
·felhasználható, mint adszorbciós indikátor. <A til" 
rálás. semleges közegben történik. Az indikátor 
a titrálás kezdetén málnavörös színnel a·dszor' 
beálódik a csapadékon, mely az ekvivalencia-ponte 
ban sárgaszínűvé válik. Ez a módszer igen poptos
nak bizonyult a· jodid-ión argentometriás titrálá
sára: 

Az ismertetett argentometriás mérések köiül 
a Vol!uud-féle titrálás a legeltérjedtebb. Ennek 
előnye, hogy savanyú közegben elvégezhető. Mivel 
amódszer közvetett eljárás - vagyis a fölöslegben 
alkálmazott ezüstnitrátot mérjük vissza - a hiba
Iehetőség is több; mint a közvetlen titrálásnáL 
Előnye, hogy a m_eghatározandó halogenid leválasz
tása tökéletesebb, yalamint az, hogy megfelelő 
előkészítés. után az organikusarr kötött halogének 

. meghatározására is alkalmas. Az V. Gyógyszer
könyv a klorid-' és bromid-tartalmú vegyületek 
legnagyobb részénél a Schulek által módosított 
Vol(lard titrálás( írja elő. A módosítás abban. áfl, 
hőgy a halogenid leválasztására feleslegben alkaJc 
m!lzott ezüstnitrát hozzáadása után nagyobb meny
nyiségíí (3 g) KN03-at adunk az oldathoz. és fel
forralás után titráljuk vissza az ezüstnitrát feles' 
Jegét. A módosítás azért vált. szükségessé, ·hogy 
a Volhard titrálásnál az ezüstnitrát visszamérésénél 
fellépő h(bákat kiküszöböl je. Az ezüstnitrát feles
Iegének :visszamérése. az ,eddig alkalmazott eljárá, 

. soknál vagy a le:vála~ztott. ezüsthalogeni det tarta!-
. mazó csapadékos folyadékban, :vagy pedig a le:vá' 

lasztott ezüst-halogenid leszíírése után a szüredék
ben történt. Az első esetben a feleslegben alkal, 
mazott ezüstnitrátnak nem az egész mennyiségét 
titráljuk vissza, mi:vel a csapadék mérhető mennyi' 
ségű ezüst-iont képes a felilletén megkötni, ennek 
l}övétkezménye a ·titrálás végpontjának elhúzó-· 
dása .. Nem hagyható figyelmen kívül az sein; 
különösen a klorid meghatározásánál, hogy .. a 
leválasztott ezüstklorid csapadék jobban oldódik, 
mint a titrálásnál keletkező ezüstrod_anid-csapadék. 
Ezért előfon\ulhat az, hogya már egyszerle:válasz
tott- ezüstkloridból is visszamérünk valamennyi 
ezüst-iont. Amennyiben az ezüst-nitrát felesJegét · 
·a---c~apadékr-ól--leszűrt.· .... oJdatban· mérjük· vissza,• 
akkor bekövetkezhet az, hogy a csapadék .a szűrés 
és mosás következtében kismédékben oldódik. 
Ez a körülmény végső fokon titfálási hibát okoz; 

A Gyógyszerkönyv módosított eljárása mind
ezeket a hibaforrásokat kiküszőbölL A forralással 
tömörített csapadék felületét az alkalmazott KN03 

lezárja, ami megakadályozza mind a csapadék 
újólagos oldódását, mind pedigaz ezüst-ionoknak 
a felületen való adszorbcióját. . . .· . 

A 'Gyógyszerkönyv az előzőkben ismertetett 
módosított Volhard titrálás! minden előzetes elő~ 
készítés. nélkül a következő anyagoknáL írja elő: 
Ammonium chloratum, Tabi. Amm. chior. alcali-
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salvens; Calc. chlor. cryst. ; Calc . . chiot. so~~o~J['(; 
!nj. Calc. chior. 10%; Kalium chioratum; 
rhodanatum; Manganum chior.; Natr. 
·N atrii chiorati hyperianica 10% ; !nj. 
chiorali isotonica; Tabi. N atrii chiorati 0,9 
Sirupus Ferri jadali; Tabi: Theobromifli jodati. , 

A Gyógyszerkönyv ugyanézzel a módszerrel 
határoztatja meg a halogenidet szer:ves :vegyületék• 
szer:vetlen halogén-savakkal képezett sóiban. 
a meghatározás szerepel az alábbi a~~~;~~~:,~z, 
Acetylcholinum bronwtum; Aneurinum 
cum; Carbamylchlorinum chioratum; 

· bihydrochhJricum; H istidinum hydroclúoricum; 
Methylho11U1tropinium bromatum. 

Szintén a fenti módszer szerint határoztatja 
meg a Gyógyszerkönyv az Ammonium bronwium, 
Gateium bronwium, Kalium bronwium és Natrium 
bromatum klorid-szennyezésének · 
után a készítmények bromi 
féle permanganometriás méréssel 

Az Elixyrium thymi camp es chloralo · 
bromata bromid-tartalmát a jelenlevő színezőanya. 
gak miatt megfelelő előkezelés nelkül mérni neni 
lehet. Ezért a Gyógyszerkönyv a bromid le:válasz' 
!ása után káliumpermanganáttal a színező ""''"a·n,.• 
kat elroncsoltatja és így a színtelenné vált, csatpa, 
dékos oldatban az ezüstnitrát feleslege 
mérhető. 

Azoknál a :vegyületeknél, ahol a halogén 
organikus kötésben fordul elő, a Volhard-titrálást 
csak megfelelő előkészítés után alkalmazhatjuk. 
Az ezüst-ion ugyanis az organikusarr kötött halo, 
génnel - mivel az nem ionos kötésben van 
nem képez ezüsthalogenid csapadékot. ~J;~~·:r···~ 
hogy ezekből a vegyületekből a halogén t ~· 
le lehessen választani, az organikumot úgy . 
megbontani, hogy anorganikus halogenid kép' 
ződjön, . 

Vannak ún. lazán kötött 
organikus vegyületek, mint pl. a 
megbontásához - ellentétben 
a kloroformmal és 
a vegyületet ismert feleslegíí 

oldattal salétromsávas közegben főzni. ~~1~:~~[~~····1 illékony vegyület lévén, a forralás! 
hűtőként működő hosszú üvegcsővel 
lombikban végezzük. 

Az Acidum trichioraceticum, a Bromaceto' 
carbamidum, a. B romvalerocarbamidum és a Chi or' 
phenanum már sokkal erősebb kötésben . ,., '"'''" •··.··. 
mazzák a halogént-Ezeknek a megbontása anm:y•Ia!t< 
töményebb lúg-oldattal való főzéssel, elszapp 
tással érhető el. 

Az elszappanosítás huzamosabb főzés! itrénvet·•·•·• 
ezért, hogy az anyagok illékonysága fnlut<;n 
teség ne .álljon elő, a főzőlombikra; -·,;i~~;~afol;yó 
hűtő! szerelünk: Mivel a Chiorphenanum vízben 
nem oldódik, az elszappanosításhoz szeszes KOB-
oldatot alkalmazunk. Az kli:vetkez-
tében a vizsgálandó anyag · 
ti tatíve alkálikloriddá, illetőleg 
Az oldatnak salétromsavval való 
után a Folhard-titrálás elvégezhető. 

Külön említésreméltó az a meghatÉiro:zás.·····••• 
Eg~szségügyi Miniszlériuni ·· 

Gtö UiSmém:i és UsE.Ü,\i r J g~Zya!áság . 
· · li.íhúilii' fe):cs<.t.;si -Osztalya 

,;:;:~n;;;:;j-;&~ 

melyet a _Gyógys~e;'könyv a Pfyef'llleetinúm cikkely- thiacianá tot tartalmaznak. Ez a vegyület ammoniás 
ben a kloracetamhd-szennyezes k:vantitatív méré-' ezüstnitrát-oldat ismert Jeleslegével reagáltátva 
~ére ír el~. A klóracehini!i~ igen stabi] vegyület, melegftésre ezüstszulfid képződése közben elbomlik 
eppe~ ~zert a me!(bontasat. a Gyógyszerkönyv .A képződő ezüstszulfid kiszűrése után aszüredékben 
femoatnumos kezelessel vezéh be, a .mineralizá- az ezüstnitrát feleslege salétromsa:vas átsavanyítas 
lást s~ilárd k~lilúgos me!(ömlesztéssel végezteti. után rodaniddal megmérhető. A Charta sinapisuta 
A Gyogyszerkony:vben szamos olyan· vegyületet és a Sinapis nigrae· senzen allilizothiocianát-tartal
talá!unk, amelyek lúgos, fő~éssel elszappanosít- niát a Gyógyszerkönyv desztillálással izoláltatja 
hatok ugyan, de meghatarczasuk folyamán rend- a galenicumból, illetőleg a drogbóL A desztillátumot 
kí_y~ .. erős illékonyságuk ri)iatt m~g yiss~afglyó- szeszes ammóniás ezüstnitrát oldatban kell felfogni. 
huta alkalmazása eselén is veszteség következik A Mohr-féle titráláshoz hasonló eljárással 
be. Ezeknek az elszapp:.inosításátzárt rendszerben határozható meg a Barbituratum. Ezt az eljárást 
kell végeznünk Az irodalomból a zárt rendszerben Schulek és Rózsa dolgozták ki. A barbiturátok 
való roncsolásra a Carius-féle roncsolás ismeretes. szerkezetükben két ú. n. imid hidragént (-NB
A módszer az?nbap _nagyo~ b _berendezést igényel, csoportot) tartalmaznak, ez adja savi karakterüket 
amellett veszelyes es keyesse pontos (a Carius- A szerkezetükben szereplő két -NB-csóp(Jrt azon
elvhez hasonló, ,de pontcsabbim műkodő készÜléket bán nem azonos viselkedésű. Lúgokkal csakis 
alkalmazott . Schulek is), érthető tehát, hogy az egyik -NB -csoport reagál, tehát alkáli 'fémekkel 
a Gyógyszerkönyv. ezt mellőzi és egy könnyeb- csak az egyik imid-hidrogén cserélhető ki. Erdekes 
ben elvégezhető módszert ír elO. · .·. tulajdonsága azonban a vegyületnek, hogy ezüst-

A szerves. halogének zárt rendszerben történő ionnal a másik imid-hidrogén is kicserélhető és 
elszappanosítását a Gyógyszerkönyv az Általános ilyenkor rosszul oldódó Na-Ag-barbiturát kelet
rész-ben ismerteti. A meghatározás a legégyszerűbb kezik. 
berendezés mellett is elvégezhető. A vizsgálándó . A dietilbarbitursav Na-Ag-sója oldhatatlanabb, 
anyago! propilalkoholos · káliumhidroxiddal közön- mmt az Ag2Cr04 csapadék, és ez képezi a fentimérés 

. ség"'?. k~mcsőb~ beforraszt:va, szappanosítjuk el; alapját. A mérés bóraxos oldatban történik. Ennek 
a, sz_uks:ghez kepesirrosszabb vagy rövid$bbiddg célja kettős: egyrészt a vtzben alig oldódó dietil
VIzfu~don I_1íeLe~Jtve: Az elszappanosWí:s itl~j~anya- barbitursava t jól oldódónátrium-sójá:vá alakítj á át, 
g_:m,kent v~ltozi~. _Az J!ether c!úoratus már egyórás másrészt pedig mint tompító szerepel. Az ezüst:só 
f?zessel mmerahzálhato, az Alcohp/trichlorisobuty- képződésekor u. i. az ezüsttel egyenértékű hidrögén
ltcus, a Chioratum hydraium, illetőleg a Mixtura ion képződik, tehát a titrálás során az oldat így 
chloralp bronwia klorálhidrát tartalina és a Chloro- egyre savanyúbbá válna. Ez a kromátos indikálás! 

)ormiutil elsiappanösítása már négy órát igényel. gátolná, a Mohr-féle titrálásnál leírt okok miatt. 
A Carboneu.m tetrachioratum, .a.Telrachior(JJ!thytenum A bevezetőben ismertetett Schu/ek-féle para
és a Trichior(JJ!thylenum csak nyolcórás, 100•-on etoxikrizoidines indikálás a Solutio jodi spirituasa 
val? főzéssei szappanosít~at?k el. Az. elszáppa- teljes analízisénél nyer qlkalmazást. 
nos1tott oldatot tartalmazo kemcsö:vet kihűlés után _A Solutio jodi spirituasa a szín-jódon .kívül . 

· :veszélytel~ülés könnyen felnyitha,tjuk, a lúgos KJ -Is tartalmaz, szeszes-vtzes-oldatban. ·A készít-
_ oldatot saletromsav:valátsa:vanyít:va, elvégezhetjük mény gondos tárolás közben is :veszft szín-jód . 
a Volhard-titrálást. ,tartalmából, mi:vel a jód az alkoholt oxidálni képes, 

A szerves halogén-vegyületek mirieraliz:H:Í.sára miközben jadiddá redukálódik. Abban az esetben, 
a Gyógyszerkönyvmégkét niásikeljarástis}avasol. ha jódoldatnak csak a szabad íód tartalmát hatá
Az egyika szódás feltárás, a másik a kálilúgos roznánk meg, a kapott alacsonyabb értékből nem 
ömlesztés. Ez utóbbit a Gyógyszerkönyv a jód- tudnánk megállapítani, hogy ennek. oka a készít
tartalmú organikus vegyületek mérésénél írja elő mény bomlása, vagy gondatlan elkészítése. A viú~ 
( Jodophihalein nairiam, Jodoxysulfochitwlútum, gála t során a Gyk. először a szabad jódtartalmat 
Thyreoideum · siccum), minthogy azonban, á jód- méreti meg, nátriumtioszulfát mérőoldattal. Ezt 
tartalom. meghatározására jodom:etriás módszert . követően a készítmény szabad sav-tartalmát hatá
ír elő, ezzel a jelen ismertetés keretében nenll'oglalc rozhatjuk meg paraetoxikrizoidin mellett. Az így 
kozunk. . . · semlegesített oldatban ezüstnitrát-oldattal a készít-

Igen· szellemes megol'dás a Gyógyszerkönyv · mény összes'· jodid,tartalmát mérjük. Az. összés 
.Amylium nitrosum tartalmi meghatározása. Az jodid-tártalmat a J2 titrálásnál képződött.jodid és 
Amylium nitrosum az ezüstnitráttal semmiféle a.készítéshez felhaszn41t KJ együttes mennyisége · 
reakcióba nem lép ·~ de közvetett módórL~ ·adja. Ennek a meghatározására azért alkalmaztat já 
erős redukáló hatását felhasználhatjuk argento- a Gyógyszerkönyv az itt leírt módszert, mer.t sem 
metriás meghatározására; Az Amylit,tm. nitrosum · ... a Mohr-, sem a Volhard-féle titrálás ebben az eset
a K~IÜs't KCI"lé reduká!Ja. A redukció _követ- j ben nem használható. A Mohr-féle titrálás a beveze
kezteb'?ll; az. Amyltum tulrosum-mal ek:vJValens ' tőben ismertetett okok miatt a jodid meghatáro
mennyisegbe~ . .keletkező. káliumkloridoti mérjük .. zására nem. alkalmas. A Volhard-féle titrálás pedig 
Folkard szermt._ ..... ~-.:. ·.. , ... : ................ a Jelen esetben azért nem használható mert az 

i\: Volhard-fele ~ltrálástalkaln:~áz!ijfJií_ii9)'ógy- ezüstnitrát mérőoldat feleslege nemcsak ~jodiddal, 
szer~?n:yv_ ,a mustarolaj-tartalmu keszümenyek de a jodometriás titrálásnál keletkezett tetra
ellenorze_sere.. Az; OleU~!' sitJaP_is sgtilheticum, a tionáttal is (S406) reakcióba lép. A íodid-ioti 
Charta stnaptsaia es a Stnapzs ntgnte·semen alliljzo- közvetlen argentometriás titrálása azért végezhető 

! 
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ei pa,raetoxikrizoidin indikálása ·• ITielle t!, imerf'•a 
· titrálás végpontj ában,· mielött az ezüst-iori a tétfac 
-tionáHonnal reakcióba tudrta lépni, az indikátor 
színváltozása jelzi a jodid'meghatározás befejeztét. 

. . A(}yk. argentometriá~ m€rései közölt emlílji.\k 
me~;( az ezüstkészitmények meghatározását is. A';.. 

· Aigentum nitricum és ·az Argentum aceticurit ·
mlvel vizes oldatban ezüst-ionra ·disszociálnak
rodanid-oldattal · vas(III)-ion indikálása · .jelenlété
ben közvetlenül meghatár.Ozható. A szerves .ezüst
vegyületeket. a meghatározás elölt mineralizálni 
kell. Mind .az Argentuni colloida/e, mind az ArgenfuiJl 
proieinicum salétromsav-peroxidos bevezető rort• 
csolás, után kénsavhidrogénperoxict keverékével 
mineralizálható. · .·. · 

A bevezetésben .ismertetett történeti áttekin
tésből láthatjuk, hogy az argentometriás méréseket 
több, mint egy évszázada használják. A meg
határozások .komoly berendezést nem igénye1nek, 
a. módszer pon t ossá ga a műszeres . mérések . pontos~ 
ságával egyenértékű, ez tette indokolttá, hogy az 
V. Magyar Gyógyszerkönyv számos anyag meg-
. határozásánál alkalmazziL · 
. (Á.k EÜ~ Minisztédum Anyagellátási lgazg~tií
ság Műsiaki fejlesztési osztályának laboratóriumá-.b"l.) . . . ' . .·. . . · .. 

() .. . . ' . ·• . . . . . . ' ' . . 
' . -.: ' 

qyö G YSZEIHSZT E C H Nl K V 5 OK 
. . ROVATA .. -

A .GYGGYSZEi<EK EL 'r AlUASA 
· (Részletes ·,rész). · 

IV. 

.. . A .korább/, cikksorozatok f~glÍ!Jkoz!akés í~lí!őt a~l.ak 
,-a:.,gyl)gyszeteltar.tás _.:általános .. tudnivalóival,- jlletvé ~~ 
gyóg'yszercs.oportok, gyógyszerf<;~rmák speciális el ta,rtási Je oV e~

. teltnényf!iveL .Ezek nélkül az általános ismeretek :nélkül:'·~z 
_ 0€:gy_~S' ·,gyógysz!'!rekre ~onatkozó _ eltartási. :szabályokat _nem· 
é~thetjük _Illeg és talán azt. gondolnánk, hogy bürokratikus, 

__ esetleg. fele'sl~gés, _ Vagy túlzó intéZkedések révén s~ü~e,~t~k 
. ·-meg .. _- A __ valóságban- awnb<;~.n az.'. a J:Ielyzet, -hogy- a- Qumta 

[':-~- -_ez .. Jníny.ú :vtasításai -3lapos-és gondos_; Judarnányos _megfon-_ 
·, _tgJ~sok, . kül~Qldid_rodalmi adatok- és a ~ze'rkesitőbiiöttság 
_ilyen_ '-irány_ú -ellenőrzi? ~izsgá1atai eredményei._· HogY:: :~sak 

·_- _n~hány" példávat-tegyük szemlé]etesebbé ezt- a témát=~- ko'r4bbi 
·,'> _ cikk~ink ismertették . a :Gyógyszerkönyv ~tzo~ . rendelkeiéS~f, 

· __ ni_ely_,~··fé:nytó1:vetlett- gy6gyszerek nagy :sz"ámára vonátkozik 
::ValQ_ban,.első_ f)illanatra .. azt ;hihetnénk, hogy -igaza- van --ann::Jk 

._ .. :. · ~-~_:;_-··a---_.kartársnak;-_.-aki- szerin't "be keli:eDe, ai_ ·osszes·:gypgy·sz~r: 
!!>{_ -_ _ - <l4r#3.t,_ ajtókat:_: abJakokat sötétíteni, és akkor eleget te~_et.~ 

7~~:~~~,~·~"·-·<~~~Nft~~~~kf~T~ti~~91~~1g{;}~~~~~!M~~tsz~~~1&~k-, 
- . -és- eP,hez_:hasonló m-egjegyzés h'angzik.el a. GyógyszerkólJyvy.ei 

és_annal<: töbQek között.~ elt_artási ,fejezetével kapc'solatban. 
Nézzük meg 'kicsit alaPosabban;·_ hog)lan áll ez ·-a kétd€s; 
Helyesek-e· t.-z_ek-_ ~ jQ'QiSze-rpil_ aggály_Ok?_ -·Levón~e-· Y<Ijon 

x:- a_--_Qul_nta :értékéb51- áz- a körülmény j_: h9gy -_a _.tárgyi felt~t~lek -
égJ'I -csapásra_,n~m yálósulhatnak;_ meg? __ Rögtön_ válasZol:' 

~ hatunk _is rá;· A·Quinta a- gyógyszerellátás~a}_ közyetlenül: _és 
közvetv~ . foglalkozó .. ·.V-alamennyi sze'rv -:-·és S_zemély. számára · 
fell;lecsülheteUen ·jclentöségü.· Alkalmas-- a~ra; hogy a: kOr~ 

· s~erü·-tudotnányos színvonalat- a szak-ma' elméleti_ és. gya_kor
·-l~ti .:vo~atkozásé_iiban· _ _-egya_ránt _:bi-ztQSítsa;- _Akár --gy_ógy~~ré~ 
-szek, akár gyógyszertári technikusok, vagy más szakembefék , 

<·réSZére_ iráriymtitató~ tari_Uó,>iíei(elő hatása.. van~ Egyszersmi~d_ 
~ter:rnészetesen jogszá:~_ály-jellegq is· a· kapcsolatoS kiegésZítő_ 
OKI- és egyéb határozatok figyclembevé!e!e melle!t. AS~r, 

kesztöbizottság -· helyesen -~ -Ierögzítette. 
szerész tUdományok jelenlegi állása mellett
sebb tárolási módja a gyógyszereknek Te!':'é:zetés.m 

·irreális követelmények felállításáVal. Más 
nem meglepetés, előre számítottak rá az 
egy csapásra, varázsszóra az orsZág -Összes 
rtem · fogn~k tudni á tálini az új előírásokra. 
könyvi élőírás célkitűzés, amelynek m~gv,llósí!fu;a 

mindenkínek közös ~!ró1'fies~zj•'l!és!sel~~~~~~d~~~~ közös erőfeszítésben mi a 
dolgozóinak feladata? 
meHett- maximálisan · 
és megtartani. MB.S 
meg tud valósítani; 

azért természetesen nem ~~::~::;~~~&!~~1 i, elválasztani ezt a két i~ité[i;~ilt~ 
ralható munkát. nem feladatuk a 
dolgozóknak, hogy az állványedényeket 

fessék, mert ez· házilag szakszerííen •:ik:tt~l~:0~' ~:~~~~~~ .... végre, D~ feladatuk, hogy a helyi ' 
vételével -igyekezzenek szem előtt tartani, 
edények esetleges felfrissítése alkalmával 

kinin sóknak pL már ne világos, hanJem~~so:"~te~-~ ~~~~r:ji;l~JJ!~>·j jenek. Vagy pl. előfordult. nagy 
fénylől védett rakhírhelyiségben 
fényérzékeny anyagokat, ugyanakkor a 
állandó. természetes fénynél ugyanazokat a. gyógyszereket
világos-üv~gben helyezték _eL .Kézenfekvő, hogy ilyen esetl;>_en 
minden nehézség nélkül azonPal .eleget tehetünk- a Gyógy~ . 
szerkönyv utasításának és a sötét üvegben)evő fényérzékeny_, 
gyógys~rt visSzük a vil;3.gos helyre és megfordítva: IlYen:~ 
ehhe'z hasonló márlszerekkel segíthet _ mag~n a: gyógyszertári 
Kollektíva. Természetesen --a "házon belüli" ilyenféle 
olclásQk és lehetőség~k korlátozottak" ~~:nen'l- mindenhol 
síthatók meg. 

Nézzük meg; Ini a feladatuk e'zen a téren -az--egyes v"''"-· . .
lati központoknak, felettes ható.ságoknak. Elsősorhah az, 
hogy· előrelátó, terVszerű murikával -évről _évre biztosítSák 

. azokat- a feltételeket, amelyeket. a GyógyszerkönyV. előír~ 
Ezen a téren már eddig iS számos _.eredmériyes irttézkedés
tör.tént és·_a-jövöben- ez a folyamát tovább- fog folytatódni. 
Feladatuk -továbbá az említett szerveknek az_ is,. hogy.az át-: 
épített, felújított, úJonnan létesitett gyógyszertárakat már' 
. teljesen ·a Quinta- szerint rendezzék -be .. Ez- ·nem -kis-·~ nem 
lebecsülhető munka. A feladatnak ez a része több; mintegy 
esztendeje mlnden esetbeh meg_ is valósuL Ezek: után azt 
hisszük, nincs __ okunk a·. Quinta rendelkezéseit kishitűen· és 
egyoldalúan értelmezni. A régi és- új tchnikusok, _ miht a
gyógyszerészek közvetlen segítő~ és _munkatárs?i, ezekben_ a . 
kérdésekben . a legközvetlenebbül érdekeltek. Szakmai isme
reteik, _tudásuk is feljogqsítja őket~ hogy a m~uk területén 
a -Quintát nézegessék és ötleteikkel, helyes···javaslataikkal 
a vezető munkáját segítsék. 

Megtörtént az, hogy· nem Volt megbízható inventár .. a 
gyógyszertárban és a helyi viszonyokkal nem kellően ·ismerős 
új dolgozó egy anyaget nem talált meg, és_ a -gyógysz~r 

· elkészítését emiatt- megtagad ta. A _gyógyszefért a _patikához 
for'duló betegek érdekében ilyen ,eseteket az SZTK jOgosan -· 
tesz kifogás tárgyavá-, és'nek_ühk mindent el kell követnünk, 
hogy_ ilyen esetek ne ismétlölijenek _meg. 

(Folytatjuk) A GyógyszÚvizsgáló Laboratórium 
munkaköz_össége,· Budapest 
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