
hálózat_ doldqzói oiyan sokféle_ ·érdetTI _ _- ·juta1maiáSaként 
k~ültek _ már- élvonaJba,- hogy- ·érdemes .felfigyelni_ _·:észre: 
vételeikre _és_ : tanu~ni,. fejlQdni, tapasztalataik --átadásából. 
. -:- Legközelebb a föbb.i .Munkaverseny~Híradóról_ is. be~ 
Számolunk: - · 

ALL.',MVIZSGÁS • G YóG:YSZER ÉSiJ ELóLT EK 

részvételével, az V. kerület -felszabadulás~nak -10 _éves -·ev.:. 
ford-ulója alkalm-ából;:· :a Bud.apesti Gyögys-z;er-t_áf. ·-. vanalat 
Szakszerv~zeti Bizot-ts'ága; Békebizottsága és -MSzT;_lsizott.:. 
sága az Orvos-J:.gészsegügyi DOlgoZók - Szakszervezetének 
N ador -uttai klub-helyisegeben ,bara u összejővetelt -reridezett. 
Szolnoki' -András megeil)1eke_zése- és _:a sikerült kultllrmüsor 
után a' szakszervezeti· bizottság· megvendtgelte a ·fiatah..o_kat. 
Közben a-pátt, a tudomány és a szakm_ai vezetés' képviSelői 
sOkáig:· elbeszélgettek ·a .megjelent · gyógyszerészjelöltekkel 
munka-·.-és -életköriilmén)'eikwl, .pfobtemmkró_l és azoknak 
·megoldási 1ehetóségeir01.- Be:szélgettimk ~zabó Gyulánéva:l~ 
a budapesti 611. sz.:_- _gyógyszertár _államvizsga előtt_-- 3lló 
:dolgozójával, aki- elmondta, hogy ők azóta érzik m·agukat· 
-igazan .-biztosan a tára ·.mellett, IJ!ióta az V. -Gypgyszerkönyv 
é}etbelépett.- A l V. GyógyszerkönyVből ugyanfs _nekik ·mar 
~k hia11yos ismeret~ik vannak-. __ De említette.:azi'is,- hOgy 
amikor jelenlegi -mu~k?he1yén megszünik- az ~ll2;ndó ügy~letes 
szolgálát -és_ a gyógySZertárba kev~sebb--_ ven;yt" hozhak :·be 
<1--betegek.-'megy Ő IS )_Ovább·a·.-nagyobb 'fófgal9ní.után._ Úg.y 

·--érzi,- hogy_· ott. többel- -tanulhat._ . . Meg --kell· mondanUJ;l_k, 
hogy_ ez_ a.-jó .siívvelimegrendeú.!~Í ·baráti ·9sszejövetel-ri,etn 
sil<.erült ·úgy,_ ;1hogyan megter:Ve~ték, és ennek talán, -éppen 
'a_•kellő·_szervezés hiátiya Volt:caZ··oka. · ·· --- .. _ .: 

. :Legll;tóbb· _.Jatzqvicz:·. I_Ván- irt- a.·- sza_ksaj-tó}Jan --egy _:klfl:P
he'Íyiség :megt_erem téséllek:szüksége_sségéröL A most;:uli·'barát,i 
összejövetélen ez fs szóba--kerU~t~ ·soha ennyi hyílt ·kérdés'·nem 

- ·-foglá.l-kozt~tta ezt a-,szakmát. és·ezek- köZül egy állandó gyógy:.. 
_:sz~i~SZl · klubhelyiségben -igen-sök_- góndoratot lehetne_ Jisz:.. 
ttázni,_ a_melyek így csak ;Összebonyolódnak ···és"nem ,egyszer 
1élesl~~,·zavart ·keltenek .. Olyan'-_ klub,helyisé@"e· ·gólldolunk,
--arh_élyról :: 'tit'dna a-z- -ot:szag: ösSzes-_gyóg-Yszer-tári-- dolgozója-: és 
elj,árna _-ide,: ~aki akár cs~k -.napokra 5s Pestré __ ·_-kerül.---_M~nnyi 
-közve~lell · tudományos :és_ sZakma-poli ti kai- ·problémffl~ oldhát~ 
nánk::·-:meg: :egymás _között, bru:-áti:· légköt ben- -~-:hány' fólltos 
kér4ésről ~relhetnénk ki. a betegellátás megjavítását célzó 
:véléményúnket_ -ebben- a_ klubhelyiségbim ·az -otvosokkal·:_is. 
·A- }{l_tlb;..~e__t ·_ új szellemű,- ~.reális_· kiala~ulása __ , l~etéllem\é _.te~ né 
azt :is,. hóg"y ·egy. ilyen nagyhordérejű, ünnePi-'T81álkozáS--rie 

· sikerüljön· .. Mert _az állandóan zajló szakrriai ·elet- maga'sz€r:
-Vezné; me~ .és,·góndosk?dnék rninden -összejövetel_ sikeréről·._ .. 
~.r;epej~. -hogy neín ·e~-- .a Jegfontosabb kérés~nk, de_ ebben, .a 
. kQrnyeietben könnyebben· megér-thetnénk egyinást .és __ bát
t~ab.ban ', _SZ.emben~b.~tnénk .- ?- --legJ\:ényesebb .kérdésekkel:.- is. 

·::s?k _zavaró kötül!llény:megszűnne_~a munkánk,-_- a -Jobb _-gyóg_y~_ 
.-szeiielláths-.javb.ni: -,. _,_ .- .-:-' · ~ · ____ ;,.:. 

. . . (sz.) 

!;Z!rKJI\f\L ~JGMÜSOR 

s ez kár 
!Vagy . Dez1!Ő:. gytáf.:vezelő 

· :. ~alköveskút,: -~Vas._ megy_e 

_Egyízben Pinczési László haj'dumegyei "főgyógyszer·ész 
intézett felhívást-- ha- nem is versben, de igen- szép költői- . 
szavakkal - a szakmához és a felsőbb- szervekhez. Azóta · 
ennek megvalósítása érdekében tudomásunk s:ierint nem tör- · 
tént semmi. Azaz talán mégis. Az óbudai 306-os gyógyszertár 
kirakatában bekeretezett művészi relief hirdeti, hogy Kazay 

-Endre a miénk, közülünk került ki. A reliefet néhai Kauács 
Ödön kartársunk mintázta nleg, felesége: Mészáros Melani 
az óbudai gyógyszertár 'dolgoiüja _emelte ki családi emlé
keik közül-és a patika vezetője kaligrafikus betűkkel festette 
rá egy üveglapra : Kazay Endre gyógyszerész hazánk kutató · 
tudósai -köz ül a legkiválóbbak egyike.« -

Vag}r :gondoljunk a Fejérmegyei Gy. V. igazgatójának 
felhívására; -anlely.bEm Jtzt kéri számon, hol maradnak' a 
gyógyszertárakból tudóS gyógyszerészeink: Kabay János, 
!(azay Endre,- Than· Károly~. Winkler Lajos! (Igaz, .hogy a 
sztálinvárosi gyógyszertárban :is csak Korányi-és SemmelweiS 
képeit láttuk~ de .útban van. már Kazay ·képe is.) Pe-dig a 
budapesti -Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben.. megvannak 
Kab.ay, Kazay és Than szépen restaurált képei. Nem-volna-e 
mód, hogy rövid úton másolatokat csináltassunk róluk és 
kiakasszuk a tudós orvosok mellé? Még legnemesebb hagyo-: 
rnányaink ápolásában .is_-: -.a közös orvos-gyógyszerész 
megernlék~zés széllernében ! - (sz.)_ 

THAN KÁROLY EMtÉKEZ&TE 

Pin~zési László főg~ógyszerész írja, __ Debrecenből _: 

»Siakcsoportunk elhatározta, hogy. szakmánk kiemel
kedő nagy ernbeteit népszerűsíti,· hogy -_-ezáltal hivatás-unk 
jelentőségét ·széleSebb köi-ben ismertté tegyük és dolgozóinkat 
neveljük. Az első ·ilyé;n: ütniepélyi 1954. december 20~án 
Than Károly_. születés_napjának százhuszadik évfordulóján 
tar!ottuk. Az ünnepély'na;gy sikerrel zajlott Je. Csaknern.száZ 
főnyi hallgatánk volt,- többségükben gyógyszertári dolgozók, 
de_ .szép számmal megh-allgattak bennünket vállalatun~9I;t 
kívül,állók is. -Megemlékezésünket bekapcsoltuk -a kultúr
müsqrunknak abba a sorozatába, amelyet- az ideiglenes 
nemtetgyűlés.megalakulásának fízéves _fordulójára a. debre
ceni hivatalok,- intézetek,- vállalatok tartottak«- A_ Than 
Károly életével foglalkoZó m~gemlékezést én -mÜndtam el,. 
a tudományos. munkásságát pedig réSzleteiben·- Csejtei István· 
gyóg}iszerészfelügyelő ismertette. A s·zöve:geket melléke:lem·. 
Tudom, hogy ezek -közlésére:nincs hely -ilyen nagy igényern 
természetesen- nincs is---'--:- csupán- azért- kűldöm el, -mert -iH 
az a J1Ír járja, . hogy budapesti gyógyszerészkötökbert- az 
évfordUlóról nyilvános megemlékezés nem történt.« 

"! 

Ebberi_ 'a lapban már ·megemlékútünk Than' KárOly 
életművérőL- Ati ·azonban úgy,., látjuk, hogy_ PinCzési _Lászlú 
lelkes; lendületes illegemléketésének is helyet kell adnunk
a szaksajtóban-. Természetesen az ismétlődő életrajzi -adatok 
elhagyásáv,al. -Reméljük, -hamarosan sorra kerülhet.- Ugyan-_ 
úgy ki óhajtjuk emelni- Csejtei István előadásának azokat 
a részleteit,, amelyekkel 'Rom: Pál mostani közleményében 
nom foglalkozik. (A szerk.) 
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KöNYVISMERTETÉS 

V. V. RACSINSZKIJ és T. B. GAPON: A KROMATO· 
ORAFIA . A · B!OL<XÜABAN ' 

ha' .. -Ugyanannak. á szerzönek __ több munkáJára .is 
· hivatkozás: pl. Cvet- 36 he~yen ,szerepel)_-. . 

· A könyv a címben .foglalt anyagról ciitekintő 
Ez ._a kép igen szet?:~él!ető ·és·. alkah!la~ ~r ra_, :~9~Y 
figyeimét az analitikanak erre a.: vtragzo agara 
A közölt példák megmutatják, me!yek azok a ter·ülE,lel<; 

·· · - · - kk" d" ·M k ·:.~ aho_l a .kromatográfiás eljárás_ok_ 3lkalmazása ·~;"',~:\ih~,i~;;ii: A Szovje_tgnió· AkadétJ1iai Kia4ójána Ja ~sa,, osz .. y.a~.-- Természetesen ilyen terjedelmű könyvtől, nem . 
1953. (194 oldal, -43 szövegközti ábra, ,g. tablaza t;- ara hogy az. kézikPnyyszeríí_- réS.~let~ss.~~~ei. targJ.:a,~Ja 
Magyarors~ágon félvászon-köté~be.n 16.- Ft.) és, .. kész vizsgálati előiratok~!-·k9~olJon. p,_. k?zol;l,~!~~f:~~-·· 

o c t k; ál· - ·' alapok és irodalmi utalások alapJan azonban JÓl 
'-A kromatpgráfiás· rnódsiéreket M.·sz .. ~ •, tv ,0 orosz·. hatun_k a krom~t.ográfiának_ adot_!_· esetben_ font_os 

tudös vezette be az elemzőkémia fegyvertaraba es azok ben_, is. · · 
rendkívül:gyorsan hon:osoqtak ITieg .,a tudOI~á!l-Y és technik.a -, IStilerieti Láng- :Héla 
különböző ágaihan.~~endkívül nagy je!el1t""~et ~ell t~laJ· 
dőilmllli ·á "kromatógráHás elemzé~ kulonbo_zo valfaJa:nak 
a biológiában bár éppen ezen a teruteten korantsem mentet
ték ki a. krorr:atográfiában rejlő lehetfiségeket. Természetesen . 

. rendkívül_ nagy feladat volna a szamo~, gy~kran _neheze_? " 
hozzáférhető kisebb folyóiratokban elszort . kozlemenye~bol 
meríthetö valamennyi tapasztalatot egyseges rendsz~rb;-n 
összefoglalni de a sZerzők már azt is hálás feladatnak tekintik, 
hogy a- legf~ntosabb mu,nkák eredményeit könyv alakjában 
közzétegyék. 

A- kfomatográfiás ·eJémzömódszereknek -éppen .ázok_ ~ 
vilÜajai, amelyek,, a biológiai. kutatások_ céljaira, alk~lmasak, 
célszerűen ··alkalmazhatók -:btzonyos gyógyszereszeh- anya~ 

. -gokra- .is .(pl. gyógynövény_ekr~, _ hormonk~szítmény~kr~, . 
- gyógynövényekből készült galen,tkumokra), ep~en_ eze;t-- a 

könvv a -kísérletes munkávCil foglalko?ó gyogys:zereszek . 
szeffipontjából is érdeklődésre tarthat számot.· 

__ ' Az első fejezet tizeneg); cikkelyben :a krom.~tográfi~s 
m~dSzerek -fejlődésének . tötténetét, az adszorpciOs,:- -I?~g~ 
oszláSoS-~. csapadékos- kromatográfiás módszereket, valam~nt 
azok apparaturáját, toVábbá. a h_asználatos adszorbensel_<_e!~ 
h_ordozó· és ioncserélő- anyagoka~, oldószereket, Iec~apo
;S?"ereket és más segédanyagokat ismerteti. Tehát ·ez a feJe_z;e.t 
általános jellegű gyakorlati kérdéseket tárgyal. · 

A· máSOdik· féjezet .-öt· tikkél)i kéf~t~~eri. elt;!é~e~i k~~-d~· 
Sekkeb a krömatográfiáS folyamatok ftztkm~kemtal. terme
szetévd --_.--általában, 'a. kro?l~tbgráfiás foly~ma!to~ m_aJe
malikái leírásával,- a rnolekulans-- krornatograha elmélet~y_el., 
·aZ'-· egyes ·anyagok· és löbb-.. anyag?t tart~l!?azó .kever~k~'k 
adszorp.ciójának,_dinamikáj_áyal, az wncs~relo .. kro~atografl~,· · 
a. megoszlásos. kromatografta ·(eze.n belul a paptr-krom~to
gráfia), elméletével foglalkozik. 

;-·k:·harmadik ~feje·zet a' 131-0}e~ulár:!s kr~n:afogfáfiáriak· 
a-: biOlógiában ._va~ó- -al~alrna~asét!<!l "szol._ . R?':"ld ct~k~_lY~.~
ismertetik a szenhtdrogenek hszhtasat, zstrsav.ak! szen~I1_~~: 
io"k::elv.álasztását, glikog~nek és maga~ab~ poltm~r~k VI~si{a~
~a-tát, _ -~minosavak, ·peptidek, _ka_rot~n~Ido~ elv~las~tas~t, 
fJii-Voriok,_.antociánok, _ terpének, e;; _tlloolaJok VIzsgc;I!lt?-~_,
szterinek -elválasztását Jdorifill:.félék, _ hernfn, _ porftpnel{;· 
pterinék.~,_-hormonok,.,:vJtiifninok, f!lkál_oi;Ják, antibiotiku~ol5: 
e_)választ-aSát; '• tisztitasa t,. -!fleg~atarozasat. 

A 

és azok 
és- sztreptOmicin: 

-elemzésére. 

. .' .-;Á ~erzők saját nagyszá_ffi!i_,közlemértYü~ön ~ívül, számös 
orosz-- es nyugati nyelyen megJelent munk~t ha~znalta~ fel 
.a könyv_ megírása so_~an.--Az .1degel!:ny_el~u- forrasn!unkakat_ 
az· orosz nyelyü. forrasmunkak utan_ ~u.l?I?-- betur~ndben 
sorolják fel (sajnos az- idézeteket_ nem Jelohk- sorszamm..al_, 
így - bár a :szerzők'_nevei a szövegben- is !el ·Van~a!J:-- !un~ 
tetye -.- a forrásmunka az_onosítása elég nehezkes~_ kulon<n~.!l 

*·' 
·. Melichar B .-Melichar M. : 

t. j. 

HOZZASZOLAS A KÖZBENSÖ ÉS KILEPÖ 
GYÖGYSZE~ELLENÖRZES MEGOLDASAHOZ 

. A GYóGYSZERTARAKBAN 

s az 
A I~iepleiő"_ és.: oktató rn~gbes~él~Se~, ut.án a · 

eredményei .. _.mentesu,Ite~--- a_ .,z&an~shtbáJdg_l,_ es ... r.·ei.~.~. lsze,~i 
a megengedett hibahat~okon_·b:Iul. m.ozogt~k. A'! , 
gyógysz~rek haso?ló modon t<:r.teno mtntavefelezese es 
ke1ése hasonló- tavlatokat nyuJt·· ' 

Ford.: Hc,rváthBéf; 

·. ·"' . . . . . . "' . . 

A ·GYOGYSZERESZ 
. SZAK:SZERVEZETE. GYÓGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTJANAK HIVATALOS LAPJA 

F'#k.lős szerk6sztő: SZékely-Jen() 

~·r~ztőbizott•ág: Andriska_ József dr., Faragó_ SándOr, Kádár_ Tib9r dX •• Kedvesay -György di.-., KirálY IIOn'a- dr., 
Kovács Lászl6- dr._, Kun Ferenc, _Ligeti Viktor, Nógrádi Lászl6né, Végh Antal dr. 

- _,- ' . . . 

Búcsú Zsoldos • elvtárstól. · 

szervezett ege"zsegugyi dolgozók, á szak
heniezet Központi Vezetősége és elnöksége is 

mély gyásszal, az őszinte ragaszkodás 
nagyrapécsülés érzésével elhunyt minisz, 
Zsoldos Sándor elv~árstól. 

Búcsúzik a rninisitertől, az orvostól, az egész" 
példamutató munkásától, ··aki egész életét· 

ní~tgy.ar közegészségügynek szentelte .. 
· Búcsúzunk Zsoldos elvtárstól, a vezetőtől, 

'a falusi, járási és. megyei egészségügyi munka 
nehéz és göröngyös fl1Ül'dennapjánaktapasz
és. a .. szavjet egészségügy Ídncsestáráb"ól 

jzveneniil megszerze(t . tánulságoka,t ·és. ·tudást 
helytii.ll9an egyesítette .és j~lölt .széles 

!fS]Jektívájú határozott utat minden egész~ég
d<llg<lZÓ munká j ához. · 

látta, hogy az ipari és mezőgazda-
dolgcJZók· .· egészségügyének - a swcialista 

követelményeiből ·adódó - fejlesz, 
oldható' meg, ha legfelsőbb vezetés 

megsziiárdu!. éS bíztossá válik a mégyék, 
egészségligyi körzetek vezetése is. 

Kitartóan dolgozott ennek érdekében es mun-
. · . kibŐvül!, megszilárdult és 

'kiri!él!yt k:!pC,ft minden fokozatán .. ~ a .területi 
Fáradhalatlim harcosa volt. - az egész

fejlődéséhez mérten· mostohább, 
felkarolt köze~;és~ségügy fejleszlésének 

kii~gés.z.si;gügyi és járványügyi állomások .háló· 
kialakítása és megszervezése gazdag, bő· 

eredményt hoz épülő, izmosodó szacialista 
. Népe mélységes szeretete mel-
közegészségügy, a megelőzés gc;mdolata 

''~""'" áf és fűtötte abban a nagy mun~ában is, 
árvízvédelem. hősi c. heteiben' végzett 

~radh:!tatlm· 1ul; felelő;en. · 
.sokat: tanultunk Zsoldo~ .elv.

minisitertó1, a vezetőtőL Megtanultuk 
között- azt, hogy jól ve;~:etni . csak 

az élet ismeretében lehet. Ehhez pedig. sokat, 
nagyon sokat kell élrii a mindennapi gyakoilati: 
feladatok közepette, ismerni kell - közvetlen 
tapasztalatból :_ate(Ulef problémáit és az ezeket 
megoldó, az ezekkel m\)gküzdő embereltet. 

De megtanultuk tőle azt ís, hogy a<: embert, 
az egészségügyi dolgozókat ·nemcsak ismerrtünk 
= szetetnünk is kel]. Ebben is azz_al; hogy minden: 
kor, mindenkin~k, készségesen és meleg szívvel 
segltett, példát mutatott valamerínyiiinknek. 

Komml1rüsta egyszerűséget, szerénységet is 
tanultunk .Zsoldos · elvtárstól, .. az embertől .és 
mi;üsztertől. .··Azt,. hogy ·a feladatkör· tekintélyének' 
éÍisrri.erését ne külső forrriaiágoklian lássuk és 
keressük, hanem·. a célkitűzések végrehajtásábari, 
az einberekhozzáállásában,. tetteiben.. • •. 

~so! dos élvtárs halála, túL korai elvesztése 
nekünk, a szakszervezet tagságának és vezefösé. 
g~nek annál fájdalmasabb; rriert· mÜnkánKi!t sze: 
retteés megbecsülte. Mint játási; maj d megyei, 
főorvos, maga is aktí van részt vett a szákszervezeti 
munkában; mint Íniniszter pedig> a legme:iszelib: 

· menő égyüttműkodést ségilet te .és bizt~ította. 
Világosan· látta a tömegszervezeti munka célját 
és feladatait, az állami feladatok végrehajtásának 
alátámasztásával és megsegítésébeh, szorgalníazlá 
és élt is ezzel a segítséggel. . 

Búcsúzunk Zsoldos elvtárstól, .a .miríisztéttől, 
az .orvostól éS a<: embertől. Búcsúzunk tőle és 
ígérjük, hogy. em! ékét· .. kegyeleUelőrlzzJíkszívünk- · 
b~n; nem feledjük ei, amire csendes szavával, 

i fáradhatatlan munkájával és . példamutatásával 
' tanított bennünkeL Minden erőnkkel arra tö~ek
szünk, hogy azokat a célkítűzéseket, amiket a 

. tn~gyar egészségügy továbbfejlesztése ügyében állí
tptt elénk, eredményesen megvalósítsuk .a magyar 
dolgqzó nép, hazánk további felvirágoztat;ísa. 
érdekébén. 

Szabó Zoltán dr . 
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A morfin polarográfiás ,:nteghatarozása gyógyszerkészitményekben . 

A GyógyszeréSz SZakcsoport 19_54. __ október hó 8·i nagygyűlésén előadta : 
B U R. G E R KA LM AN 

Először a polaragráfiás módszert ismertetem 
röviden és .azután térek rá a marfiu meghatáro
zására. 

A polarográfia egyike a legújabb analitikai 
mérőmódszereknek. Nevét onnan kapta; hogy 
polarizálható elektródon (pl. csepegő . higany" 
elektródon) lezajló folyamatokat használja fel 
mérés céljára. Heyrovsky »Elektrolízis a csepegő 
higanyelektródon<< című 1922-ben megjelent cikkét 
tekinthetjük az első polaragráfiás tárgyú dolgozat
nak. Ugyancsak ő és Shikaia konstruálták az 
első önműködő polarográfot 1925,ben. Ma. már 
évente többszáz polaragráfiás cikk jelenik meg• 
Különösennagy a jelentősége a szerves vegyületek 
polaragráfiás meghatározásának. Szervetlen anya
gok .. analízisére; a fémkomponens gyors meg, 
határozásá~a; kényelmesebb és gyorsabb módszer 
a spektrográfia. Ennek segítségével sok'izor köt
vetlénül előkészítés nélkül határozhatunk meg 
egyes anyagokat.· Ilyen módszer a szerves vegyü' 
leteknél nem áll rendelkezésünkre. - · · 

A polarográfia nagy előnye; hogy egy felvé
telből egyszerre elvégezhető a minőségi és mennyi· 
ségi analízis. Technikája egyszerű, a megfelelő 
körplmények kiválasztása melletL specifikils is. 
Pontossága az .elérhető koncentrációnál (JO-a mol) 
sikeresen veszi fel a versenyt a kémiaimódszerekkel. 

De nézzük; mi is a ·polarográfia. Kezdjük 
mindjárt a legelején. . . .. 

Az elektromos vezetöket két csoportba oszt
íuk. Elsőrendűvezetők a fémek (réz; alumínium 
stb;). De nemcsak ezek vezetik az áramot. Ha 
pl. egy CuS04 oldatha egy akkumulátor két sarká
ról egy-egy. rézdrótot vezetünk; elegendő nagy 
fesziiltség esetén itt is észlelünk. áramvezetés!. 
Közben .. a. réz a.negatív. sarkon. (katódon) leválik. 
A.z ilyen oldatokat másodrendű vezetőknek· ne
vezzük• 

Nézzük; mi történik; ha elsőrendű vez.etőre 
(pl. réz<irótra). állandóan növekvő feszültséget 
kapcsolunk .. és · közben mérjük az áramerősség, 
yáltozást. Az ·áramerősség itt nyilvánvalóa~-az 
Ohm (V= l · R)· . Koordmata 

V, 

1. ábra, 

Más a helyzet másodrendű vezetökné!. Ha 
O V-tól növeljük az oldafra kapcsolt feszültséget; 
eléinte nem tapasztalunk áramvezetés!. (Legfel
jebb kis ú. n. maradékáramot. Mikor elérjük az 
anyag bomlásfeszültségét (azt a potenciált, ahol 
az redukálódik az elektródon), akkor kezd emel· 
kedni az áramerősség. Ettől a ponttól kezdve 
követi az Ohm törvényt. 

Koordináta rendszeloben ábrázolva: 

J 

v 
·2. ábra. 

A polarográfia. lényege: ilyen m;ísodnendlű 
vezetőre kápcsalt feszültségváltozás hatására '~"~
jövő áramerős~ég-változást mérjük• Tehát az elő
zőkhöz .hasonlóan fesziiltség-áramerősség (V-I.) 
görbét vesszük fel. Erre a. célra szolgál a oolaro< 
gráf (3. ábra).: . 

Galvanométer 

3. ábia. 

A vizsgálandó ol da t az 

kerül. Ebbe nyúlik bele a cf''Ki~~~i~\IT~~~~ 
(rendszerint katód). Az anód hi'""r'v' 
réteg. 

A 2 4 voltos akkumulátor 
a !<ét 
pozitív végét az elektroli2oálé 
jával; az anóddal kötjük össze. A csepegő 
katód, a tükrös galvariométeren keresztül 
csúszó-kantaktusához kapcsolódik. A poterlci<Jc 
méter-dobot mctorral egyenletes ütemben tor1;at· 

-,-_/ 
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· A diffúziós áram erőssége: pedig a·. kvantitatív 
to~~~~;~l mérésre. 
·.· A kvalitatív értékelés úgy történik; hogy ki-

fclepoöpal~~;,ól .... 

mérjük a lépcső közepét, azaz az inflexiós pontot 
és azt vetítjük le a feszültség-tengelyre (5. ábra). 
Ez az ún. féllépcső potenciál független az anyag 
koncentrációjától, jellemző az anyag minőségére. 
(Reverzibilis reakció esetén.) A kvantitatív érté
kelés a diffuziós áramerősség alapján. kalibrációs 
görbék segítségével történik. Tehát felveszem a 
vizsgálandó anyag több ismert koncentrációjú 
oldatának polarogrammját teljesen azónos körül
mények között. A mi!Uméterben kapott lépcső" 
magasságokat a kancentráció függvényében ábrá
zolom. Az .így. kapott görbe segítségével az ismeret
len polarogrammja lépcsőmagasságából leolvas-: 

· ható a koncentráció. · ·. · · . · · · 
Foglalkoznunk kell mégc.az analizáÍó elektród

dal. Azért használunk legtöbbször csep<egő higany
katódot, mert : · 

!. állandóan megújuló felűlele van;_ nem marad-· 
ugrást azon .a· potencíálon riak rajta az elektrolízis esetleges szilárd termékei; 

a· méghatározandó anyag redu'. tehát mindigjól defiiliált a felület; 
ele,ktródon l>ivált ahyagot az oldat oldóJ;i ~.Jéggé nemes fém; csak +0,4 voltnál kezd .. 

diffuzió útján érkező anyag pótolja. 

4. <lbr'a. 

;z~~J~;~·;em~~·;elésével azt a potenciált; ·3. nagy rajta a· hidrogén túlfeszültség; mínusz 
a; útján az elektród- 2,6 voltnál kezdődik a hidrogén-leválás. 

alatt ·el ís. reagál. Tehát a csepegő higanyelektród +0,4 volt'tól 
· mínusz 2,6 voltig használható. . . , . 

a á~~1: ·Bár ritkább an a gyakorlatban más speciális 
. · elektródat is használnak egy-egy . Jeladat meg-

\'tiib"zll~~~t~~J .. természetesen .. az; hogy a. oldására; pl. platinatű elektródot; ha +0,4 volt 
~! . . ion vagy molekula' csak. diffúzió feletti feszültséget kell alkalmazni. Ugyancsak 

az elektródhoz. Ki kell tehát küszö- ejőJord!ll, hogy a csepegő higanyelel;tródot .nem 
elektromos tér · mozgató . !Jaf;ísát. katódnak, hanem anódnak kapcsoljuk, ilyenkor az 

f11é.rendö anyag mellett kb. ·százszoros · elektród-folyamat anódos oxidáció lesz. 
»vezető. elekiröli tot« kell alkal- Az előbbiekből látható, f11ely vegyületek hatá-. 

KNO,), mely az adott potendalon rozhatók meg polarográfiásán. Azok,· amelyek az 
elektródon; . tehát áramerősség analizáló elektródon reagálni. tudnak•- Mivel itt 

Viszont jelenlétében a sokkal · csak néhány szerves anyaggal kell foglalkoz[]om, 
;tn1ennviséi!Ű mérendő ionr~jutó elektt<;>mos röviden csak azokat a szenres csoportokat ismer, 

tetem; melyek révén az.prgánik11mok meghatároz~· 
: hatók. · · · tehát végeredményben·· a 

piciny. részletét; me! y a katód Katódosan redukálható: 

~~~~~f~~~~körül van- (kb. 0,01 mm-es ~éteg) 1. karbonil-csoport (aldéhjdek; ketonok vagy 
Az elektroJízis megindulásáhoiszük- kinonókbau) ; . 

alkalmas• a kvalifatív értékelésre.·· 2. nitro', nitrozó-; azoccsoportok ;· 

v 

3. legtöbb halogén; diszulfid; peroxid stb. 
Anódon oxidálhatók: hidrochinonok; endiol

anyagok; olyai;Lanyagok; meíyek higannyal rosszul 
disszociálódó vagy oldhatatljm vegyületet adijak; 
pl. SH -csoport. · ·. 

Azok a szerves anyagok;melyek fenti csopor
tokat nem tartalmaznak; köivetlenül nem polaro
grafálhaiók. Megoldható a. meghatározás· úgy; · 

Jmgy valamilyen, a csepegő higanyelektródon rea-
. \g ál ó csoportot visiünk he :a vegyület be. Ezen . 

.· 'alapszik a morfin polar0gráfiás meghatározása is. 
Közismert a Radulesku által a morfin kvali

tativ kimutatására használt- reakció.· A morfin
tartalmú 'savanyú oldathoz. NaN02-et adott, a 
pezsgés megszűnte után átlúgosítqtt A morfin 
koncentrációjával arányos halvány narancssárgá
tól narancsvörösig terjedő szín keletkezik. (A nitro-
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zomorfin siíne.) Ezt a reakció! Svendse1r felhasz' 
nálta a morfir1 kol0rimetriás 1111egha tározására. 

Ez az alapja Rasmussen polaragráfiás médsze
rének is. ő és munkatársai először megvizsgálták; 
milyen körülmények közölt végez_hető a nitr?z~lás 
mindig jól reprodukálható eredmennyel. A mtntes 
kezelés hatására ugyanis a nitrozomorfm mellett 
égy sor egyéb vegyület is keletkezhet, pl .. kinitrol 

. stb' Ezért fóntos a körülmények pontos iSmerete. 
A kapott nitrozomorfin K sója lúgos közegben, 

jól reproaukálható polaragráfiás lépcsőt ad. Nem 
zavarják ·.a mérést azok az anyagok~ me!yek ·_az 
adott körülmények között nem mtrozalhatok, 
illetve nem tartalmaznak a csepegő higanykatódon 

· reagáló gyököt. . _ _ . · 
' · Rasmussen és K- Jlver felhasznaltak ezt a 

inóclszert különféle idős mák-növények; azok részei 
és ·a mák~gubók morfin tartalmának megha táro· 
ZáSáfa~ --

Schulék professzor útmutatása alapjárt meg
vizsgáltam a morfinnak gyógyszerkeverékekben 
való gyors· polaragráfiás meghatározását .. 

· . Az v. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv ópium-
és ínorfin'készítmények morfintarlalmának meg· 
határozására Sebu/ek még az OKI· ban kidolgozott 
mőds:Zerét alkalmazza. Ugyanez a módszer és annak 
rövidített formája alkalmas gyÓgyszeres keverékek 
inorfintartalmának meghatározására. Ezek a gya
korlat ban jól hevá1tak, pontosak. Hátrányuk; 
hogy a morfin elválasztása; illetve megtisztítása 
a ·mellette levő anyagoktól sokszor hosszadalmas. 
. Gyógyszerek morfil1tartalmának gyors rneg~ 

határozására Rasmussen előbb ismertetett polara
gráfiás mödszere látszik alkalmasnak. Megyizs
gáltuk a módszert kiilönb~z? gyógysze:ek,Jllkaloi~ 
dák és aminosavak Jelenleteben. Megallap1tottuk, 
hogy. a in érést n~m zavarják a következő anyagok : 

N e v e Mennyiseg . 

Narkotin .............. · ....... · t x 
Narce·in ~ ............ · ...... · · · . 8 X 
Kodein •.. :._ ....... . _............ IOX 
Papaverin ·-··· ......... ··.·· ... . .. IOX 
Alanin -. '. •-•-· • .. · ·- · •o•.· ·-· • .;, • • • ,_·.- • • - JOX 
Prolin ._...... ... . . . • . . . . . . . • . . . . 10><." 
Glutamirt-·sav:--~ .. · ...... _ ......... -. 10X 
Etilmorfin ................ _, · · · · · 4 X 
Hidrokodin . ... -. ~- ............ -... 6X 

- Dietilbarbiturs-av ... _ ..... , .... •. . . . . 10-X 
- Fenileti-lb8rbitursa-& ·-· ........ _ .. _. .. ·w x 
·Koffein .. : .. : . ... :. . . . . . . . . . . . . 20 X ' 

~L .......... ·........• • .•........... ~~~~t~Q]'j ·:~··: ·;. ::.;::; :::: ::: :: ::;: ·· 4 ~ · ••• 
'••'•····· ............... . 

Fenacetin .......... • ... ~ ...... · 
Fencichino1in--... ; ..... · · .-. · .. -· · ·-· . . 

·• A meghatározast zavarják apomorfin; heroin; 
dik<ldid; amidopirin; antipirin; brómvalerokarba· 
mid: . ·. · · ·· · 

.A meghatározás tehát ezy sor, any_ag .melle~t 
közvetlenül, hosszadalmas .el valaszlas nelkul elve· 
gezheto. . . , . . 

Amorfint a porkeverékből n HCl,el oldottuk 
. ki; mivel a polaragráfiás meghatározást is n HCl-;.s 

közegben végezzük. Megállapítottuk, hogy0,005-tol 
0,02 g morfin. HCl teljes kioldására pl. l-'-'-2 g 

acetilszalicilsav mellől 20 ml n 
Annak megállapítására, hogy a 
e kioldás után maradt-e morfin, R<uiLtle,;cu 
előbb ismertetett reakcióját ""'"no1t11w. 
sított formában; 

A morfin kioldásakor az oldatha kerülő más 
anyagok (pl. aszpirin, koffein) zavaró, h~tás~n,ak 
csökkentése céljából a polarogrammok edekelesere 
az addiciós módszert alkalmaztuk. Ennek lértyege; 
hogy a meghatározandó morfin-oldat. afiqflot . 
hez adtuk hozzá az ismert menny1segu morfmt 
tartalmazó összehasonlító oldatot. Az így kapott 
polaragramm lépcsőmagassága ú~y- ~ránylik · 

.ismeretlen oldat azonos menny1segevel 
polaragramm lépcsőmagasságához; mint az 
és ismeretlen morfinmennyiség összege oriim-lik 
az ismeretlen morfin mennyiségéhez. 
lesen ez a számolás csak akkor helyes, ha mindkét 
esetben azonos térfogattal dolgoztunk. 

· A meghatározást az előadás elején ismertetett 
Heyrovsky-féle polarográfon és egy dán Radiométer·· 
P03 gyártmányú elektronikus öníró pol>Jrográfo:; 
végeztük. Elektrolizáló edé_nynek . Pu_nf!o; Erno 
által módosított Heyrovsky:fele elektrohzalo 
használtuk. 

A meghatározást a következőképpen h"it<>ttlJJk 
_végre; 

Amorfint 20 ml n sósavval oldottuk ld a por
keverékből, ezt az oldatot ugyancsak n sósavval 
lOOml-re egészítettük ki. Erre a nagyfokú higításra: 
csak akkor van szükség, ha a porkeverék acetil
szalicilsavat is tartalmaz. A n sósav Ullva:nis 

o,4% aszpírint is felold, viszonn;t,,~!:~!!~~~r~r~;~~i mennyiség jelenléte eseten a ,~ 
sabb eredményeket nyújt. '~r~~~.~~ 
az ötszörös hígítás teljesén kíküs2:öbi'ili. 1 
tesen ennek megfelelően nö•velJnÜtlk 
gráf érzékenységét. 
' A törzsoldatból kivett l-2 

végeztük el a meghatározást ; n 
egészítettük ki a kiinduló térfogatot, 
n NaN02 oldatot adtunk. 5 
után 3 ml 20%·os }(OH 
A fenékhigany beöntése 
árammal kihajtottuk, majd · 

A meghatározást kb + 0,5-1 C·0 ra an;am•u 

hőmérsékleten k~ll végezni, miv~,e~~lt!.l '~C~·o;,· .~~~~~j~~ átlag l ,7% eltérést okozhat. :
1
zért a 

úgy állítottuk össze; _hogy az.. . 
egy csapvízzel telt talba merul, amJ 
a hőmérséklet állandóságát. 

Fenti módszerrel számos meghatározást vP"P''· 
tünk. Pontossága +3%; 

Az ismerletett módszerrel sdilk~e~r~ü!lt:tle~~ül~p~r~: 
koncentrátum morfintartalmát k 
den tisztítás nélküüi,l1_;;\~~~-at!1:o:,~! normál sósavban ~ a t~~z~~lc~~:í,.;~~~~ 
részében az előbb ismertetett módon 
meg a morfint. 

A marfiugyártás melléktermékeinek 
lekvár; komplex; nyers. morfin-bázis stb.) 

Ennyihén próbálfam tövidéri ismertetni a 
polaragráfiás mérőmódszert, annak egy gyógyszere 

• analitikai felhasználását : a ní.orfin-meghatározást 
ezen a területen végzett munkánkat. Teljes· 

nem törekedhettem, már az idő "rövidsége 
sem; Ma a morfin mellett számos más gyógy· 

"'oo··"~···· polaragráfiás mérése í~ megoldott. Kü!önösen 
nagy jelentősége val\ a katalitikus hullámok 
felhasználásának a illeTinyiségi eLemzésre. Ezek 
elméletével itt nem foglalkozom. Lényege, hogy 
egyes labilis H-t tartalmazó anyagok (fehérjék, 
SH-tartalmú aminosavak stb.) esőkkentik a hidra· 

· géntúlfeszültséget a higanyon, katalizálják. a hidro
gén leválását. A keletkező katalitikus hullám 
arányos a katalizátor koncentrációjával. Azígy 

. kapott lépcsőmagasság sokszorosa a.· diffuziós lép· 
csőének. w-· mol koncentrációig tudjuk katalitikus 
hullámuk alapján meghatározni az anyagokat. 

Példaképpen felsorolom azokat a gyógysze· 
reket, melyek katalitikus hullámuk alapján polaro
gráfiásan meghatározhatók: Kinin; kinidin,, cin· 

· chonin; cinchonidin;. sztrichnin, aneurin;. kodein; 
·kokain; einelín; atropin stb. 

. Ezekből is láthatn a ·polarográfia napról napra 
növekvő analitikai· jelentősége. 

Társadalnrl. ttdajdon · v~delme 

. Sztálin . elvtárs az első. <'itéves terv eredmé· 
nyeről sZóló előadói beszédében a következőket 
mondotta: .· · . .· . · 

»Rendszerünk alapja a társadalmi tulajdon. 
éppen úgy, mint ahogy a kapitalizmusnak a magán· 
tulajdon az alapja. Ha a kapitalisták szentnek és 
sérthetetlennek nyilvánították a magántulajdont, 
s .ezzel annakidején elérték. a kapitalista rendszer 
megszilárdítását, akkor nekünk, kommunistaknak, 
annál inkább szentnek és sérthetetlennek kell 
nyilvánítanunk a társadalmi tulajdont, hogy ezzel 
a gazdaság uj, szacialista .formáit a termelés és 
a kereskedelem minden ágában megszilardítsuk.« 
(Sztálin művei 13. kötet. Szikra 1951. 220. oldaL) 

Sztálin . elvtárs örökérvényű szavait az egész· 
ség)Jgyi dolgozóknak, közelebbről a gyógyszertári 
dolgözóknak is. állandóan szem:előtLkelJ,tartani 
munká j uk során. Az egészségügy . dolgozóinak a 
gyógyszertárak ;vonalán .természetesen elsődleges 
feladata a megbetegedett dolgozók gyógyszerrel 
való ellátása. E felelősségteljes munkájuk során 
hatalmas értékű. gyógyszert és anyagi értékeket 
kezelnek, amelyekre vigyázniuk kell és rtel11 szaba \l 
megengedniiik, hogy bárki is gortdatl{lnul bárijon 
velük · · ~. 

· A bízott vagyon társadalmi 
A társadalmi tlllajllünaztje!enti, 

vállalat és a vállalalnák minden . 
egyes -:- · mind a termelő'eszközök, n:tind 
.a gyógyszer és egyéb anyagok - nem egyes szemé-
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lyeknek, hanem az egész társadalomnak" illetőleg · 
a társadalom egyes szerveinek- össznépi tulajdon 
esetén, mint a gyógyszertáraknál ...!.. az állam
nak bi~tokában vannak. A társadalmi tulajdon 
alapján a vállalatokat és termelőeszközökeenem 
egyes személyek, hanem az egész társadalom érde
keinek megfelelően használják fel. A társadalmi 
tulajdon védelme, megszilárdítása és gyarapítása 
a szacialista állam fontos feladata. A társadalmi 
tulajdon védelmét a Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa által kiadott és 1950 július 14. napján 
életbelépett 24. tvr. rendelet szabályozza. Ez .a 
törvényerejű rendelet erős fegyver a Magyar 
Népköztársaság kezében ahhoz, hogy a társadalmi 
tulajdonban levő vagyontárgyaknak megfelelő bün
tetőjogi védelmet nyújtson. Szükség van a büntető
jogi védelemre ahhoz, hpgy o az ellenségnek ezen 
a fronton való esetleges támadását[c .. kí lehessen 
védeni. Az ellenség a nYíl t ellentá~ádásból ma 
már földalatti aknamunkára kényszerfil és ha 11em 
vagyunk elég éberek, megragad minden alkalmat 
ahhoz, . hogy dolgozó népünk államát gyengítse. 
De szükség van a törvényre azokkal a dolgozékkal 
szemben is, akik vagy ellenséges elemek befolyása, 
vagy pedig gondolkodásukban visszamaradt kiJpi
talista felfogás hatása alatt . a dolgozók anyagi és · 
kulturális felemelkedését szolgáló társadalmi va
gyont !osztogatják, károsítják és ezzel nemcsak 
dolgozótársaikat rövidítik meg, de egyben az ország 
felemelkedését is akadályozzák, demoralizálólag 
hatnak és rossz példát nyújtanak a többi dolgo
zóknak és társadalmi rendünk gazdasági alapját 
gyengítik. ·. 

Abban az esetben, ha a társadalmi tulajdonban 
a hivatkozott törvényerejű rendelet áltaT felsorolt 
módon esnék kár (lopás, csalás, fosztogatás, szán
dékos vagy gondatlanságból származó kár stb,), 
úgy az bűntettnek minősül és ezért a törvény
erejű rendelet által megszabott büntetés jár. 
Egyben ezekkel kapcsolatban a rendelet. feljelen
tési kötelezettséget ír elő. Ez annyit jelent, hogy 
mínden állampolgár büntetőjogi felelősség terhe 
mellett köteles azonnal, amint ilyen bííntett 

. előkészítéséről vagy elkövetéséről hiteliérdemlően . 
tudomást szerez, a hatóságoknak jelentést tenni. · 
Az a· személy, aki ezt a kötelességét elmulasztja, 
súlyos büntetésben részesül. Jellegzetes. vonása 
e törvényerejü rendeletnek ezzel kapcsolatban, 
hogy nem tesz kiVételt a bejelentési kötelezett
séggel kapcsolatban még a hozzátartozók tekinte
tében sem. Ezzel a rendelkezéssei is fokczott 

. mértékben védi a törvény a társadalmi tulajdont. 
Egyuttal megkivánja szüntetni azt a ká<os nem-
törődömséget. amivel egyesek a társada"!mi 'tu
lajdon megrövidítését megkísérlik. Ez a törvény
szakasz hivatott felébreszteni mindenkiben azt'a 
tudatot, hogy a társadalmi tulajdon megvédéSe 
minden állampolgárnak az Alk-otmányban is ·re. 
rögzített kötelessége: »A Magyar Népköztársaság 
polgárainak alapvető kötelesége: a nép vagyo· 
nának megvédése, a társadalmi tulajdon megsii' 

·lárdítása ... « (59. §). 
A társadalmi tulajdönban bekövetkezhető csök

kenés (kár) egyik sajátos megjelenési formáját 

.41). 
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Ieliárbiánynak · nevezzük. A leltárhiányt ki kell · 
emelnünk az egyéb károk köréból. E kiemelést 

. két körülmény indokolja; .az első, hogy a leltár,· 
hiányt természete. és megjelenési }~rmája .. éle~en 
elválasztja az egyéb károktól,. a mas1k korulmeny 
pedig a leltárhiányok összegszerűsége. 

A leltárhiá~y is kár, mert a vállalatnál és 
ezen keresztül a népgazdaságban is·. lernérhető 
tetemes értékű vagyonhiányt jelent. Ez a hiány 
meglevő termékekben, gyógyszerekben, illetőleg 
azok. ellenértékében mutatkozik. A leltárhiány
azonban természeténél, jellegénél és megjelenési 
formájánál fogva különleges fajtája a tényleges 
kárnak. ·Szembetűnő e. különbség, ha a leltár
hiányt összevetjük másfajta_ kárral, pL gépko~i
balesetből -'--' vagy szakmankra sokkal mkabb 
jellemző- ballonösszetörésból eredő kárral. Utóbbi 
esetben a :t_:,ár az okozás pillana tá. ban jelen~k_ezik 
és ezáltal r",ndszerint ismert a kár keletkezesenek 
oka, megállapítható a kárt előidéző . személy is, 
annak vétkessége vagy vétlensége is, így eidönthető 
a f~lelősség kérdése, ·annak mértéke, összegszerű. 
ség e: 
. . . Nemigy van ez a !eltárhiánynál, ahol mind-. 

· ezek. á kqrülmények alapvetően eltérőék, a. leltár
hiányt keletkezésében sem időpontra, sem okokra 
· viSszaveze.tn.i teljes· bizonyossággal. nem lehet-. · 

· Lértárhiányt sok minden eredményezhet, de ezekét 
a tényezőket a leltárhiány megállapításakor (már
pedig leltárhiányt csak leltárózás~al :lehet megá!Ja
pít:>ni) már nem !~het felfedm. Jellegzet~ssege 
tehát a leltárhiánynak; hogy oka csak feltetelez
hető, de végső fokon ismeretlen. Ez a leltárhiány- . 
nal< olyannyira sajátos tulajdonsága, hogy ameny
nyillen a hiá!1Y oka és kerétkezési ideje kideríthető; 
már nem leltárhiánnyal állunk szemben, hanem 
.károsodással . és az, .• amennyiben· .. vétkesség áll 
fénn' az 1950. évi 24. tvr. hatálya alá esik. A leltár, 
hiányért való. felelősséget azonban kivonták e tör
vényerejű rendelet hatálya alól, ezt a 98fl952; · 
M: T: siámú rendelet szabályozza. 

A következőkben a társad;Umi tulajdon ellen 
elkövetett károkozással nem··kívánunkfoglalkozni;_ 
csupán á MtárhiánnyaL . _· . ' · 
.... A leltárhiányravonatkozó és előbb hivatkorott 
rendelet a szakminisztériumok feladatkörébe' adh1 
a s~ak:111ai.sajáiosságok figy~lembevételével a yégre, .. 
iiajtási utasítás kiadását. ' . 

M~~~~ki Fejles~ési Oszbuy 

Az Egészségügyi Mfnisztérium Anyagell~t~si 
Igazgatóság Jv\~sza~i Fejlesztési, Osztál~a. a .~itiJsz- .·. 
térium VII; Foosztalya es a Gyogyszert;m 1.\!!ifPt!!'J 
átszervezése során alakult meg. Az osztály flela;\!a' 
tának megfelelően, munkáját a gyógyszerkönyi.fci. 
a gyógyszerészi technológiai és. a szervezési,réSzleg 
egymással szarosan együttműködve végzi. Az első 
kettőt az Országos Közegészségügyi. Intézél ~pü
letében berendezett laboratóriúmokban, a· szerve' 
zést pedig az Aulich ü. R szám alatti helyiségben. 

A gyógyszerkönyví részleg. Iabora,tóriuma az 
ETT Gyógyszerészeti . és· Gyógysiérk(inyvi . Bizott
sága által megadott el.vek szerint végzi nlunkáját. 
Muhkatervének kozéppontjában az Addendum (az 
V. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv L pótkötete) 
szerkesztésének előkészítése és az ezekhez szük, 
séges kísérJeli munkák elvégzése szerep_~I. Fog)a~c ,· 
kozik a Quinta-val kapcsolatban felmerult probk
mákkal - vizsgálati módszerein~k reviziójávaf: 

A techi10lógiai csoport egyik féladata a recep, 
túrai munka korszerűsítése, 'a korszerű gyógyszer
tári munkaeszközök kidolgozása, ·upusók kiala
kítása, A receptúra! problétilák megoldására javas
lattétel, amelyek segítségével a gyógyszerész mun
káját könnyebbé lepet tenni,. vagy javítani lehet.· 
Figyelembe·. veszi· .. a . szaksajtóban·. megjelent ··és a · 
nagygyűlésen elhángzolt ilyen irányú• észrevétel' 
!eket és . az -ott felvetett kérdéseket is igyekszik 
továbbfejlesztenie Így foglalkozik a készletben . 
tartható oldatok eltarthatóságával,tartósító s~rek 
alkalmazásával stb: Feladata. a gyakrabban fel-' 
merülő. inkompatibilitások megoldásának kidolgo
zása, a gyógyszerfm;mák és .a. gyógyszerkiswel és 
korszerűsítése, Valamint új galenikus készítmc:myek 
kidolgozása: A gyógyszerészi. 11!11nka korszerűbbé 
tétele érdekében megvizsgálj a, mennyiben_ l:e~et
séges egyes ipari technológiái műveletéke.f 'és 
eredményeket galenUSf készítmények _el~~l!!}áságál 
hasznosítani. Ide tartozik azoknak -a keszulekeknek, 
kis gépeknek a bevezetése, amelyek 'íneggyors!tják · 
és megkönnyítik a gyógys~ertári munkát ..... ··.· 

A szerve)'ési csoport gyógyszertár- és gyógy~ 
szer.raktár típusok kialakításával, a gyógyszer
raktározás' korszerű módszereinek kidolgozásával, 
valamint a gyógyszerelosztó hiÍlózafnormáinak ki-
alakításával foglalkozik. . . 1 

.. . . • " . : 

A gyógyszertár' vezetés, leltározás, nyilván- . 
tartás, elszámoltatás, üzemgazdasági' ellenőrzés 

szeréSzet . vezető . káderei képzésének és .tovább• [~~········•·: .;,[~~~~~t;~J~~~~~;~~1~~;sJ~~~:a~~~~l;x· racionális · módszereinek . kidolgozása, .. a.· .gyógy-
képzésének szervezése és végül ;r .gyógyszerészeti 
vonatkozású ,újítások irányításának.élvi. l<ér:déSei 
~ tartoznak sokrétű ügyintézési körébe. . . . . 

' ' ?: '< 
·ma, I!lár !Ilegvan a 
sítás -megj elenésénék 
az l. negyedévben 
után egyik következő 
kiv~nunk foglalkozni. . 

Altalában az egész osztály főfeladata a gyógy, 
szeréSzet, a gyógy~zerész , ~unkáJán~k kors~r~ 
fejlesztése :'- a !p'ogyszer~zi tudom~p~ ered~e-_ 
nyeinek gyakoda ti alkalmazasa. A-swc1ahsta ·egesz
ségügy keretében a swCiaJtsta gyógyszerészet ki-

. alakítása ofyaQ gyógyszerés,Zetté;:. -'amely!1ek célja 
a gyógyszerészi szaktudás maximális érvényes í
tése, . ·a,· gyógyszerészet és á :dolgozó nép érqe
kében. 
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vénymintái szerint készült gyógyszerek 
. kénílai ellenőrzése · 

· ·.· Kidolgozták': 
Muf?.A;v YI.:D ÉN ES, TA KA CSJ N A G Y LOR A N D dr. szakfelúg[Jetők 

' ' - "' 

Efkezett:: 1954 nov: 15-.én 

érdekében a szak~ 
át minden déleÍőtt 

· Intézet kémiái osztá- · 
.Ez évi 
néhány 

Az új. F~o~~N~~a:c_i~~~zí<f~~~~/n~~r;~; 
legegysí:erűbh 
mert 

, A 

~~~i~~~~~i~~~~~~~~~~~~ · Kétiliaiősztálya a vizsgálatok 
segítettek azok 

. No 3hSolűÚo kOJlijodati composita 
~i&~di: 

(g 5,0) 

(g 12,0) 
' -, -

. eimtum octóginta duo ef semis 
. ' (g 182,5) 
sz!ptelén folyadék. Ize sós> késé(-

Azon.ossági .. vizsgálat' 
;1) LIÍJ;Igfestés: .·· l ml oldatot ... kis porcelán 

bépárologtatunk. A maradékot lángba tart
láng sárgára festődik (nátrium). , · 

l(obalf üvegen át nézve a láng ibolya színe-
ződést mutat (kálium)- · . 

· b).· Kálium: l ml oldatot ugyanannyi vízzel 
elegyítünk, 0,1 g nátriumacetátot oldunk benne, 
majd 0,1 g borkősav porral összerázzuk. Fehér 
kristályos csapadék képződik. . 

c) Jodid: l ml oldátot l csepp R-sósavval 
megsavanyítunk; 2 rrü kloroformot és 1-2 csepp 
R-vas(!II)klodd oldatot adunk hozzá. Enyhe melé' 
gí!és ~t~n összerázva a kloroformos rész ibolyára 
szmezodJk.. . •. . . . 

d) Bromid: A c) alatti oldathoz klórosvizet 
elegyítünk és erélyesen összerázzuk. Kellő mennyi
ségű klórosvíz hozzáadásakor a kloroform ibolya, 
szlne sárgásbarnára. változik. 

e) Fetiobarbituri:ú: Szűrőpapíresíkot 50%~o5 
kobaltklorid ól dattal átitatunk, majd a vizsgálandó 
oldatból'l cseppet cseppentlink reá: A szűrőpapír• 
csíkot ammónia gáz. fölé tartva a csepp helye 
kékes színű lesz; · 

úgy is eljárhaü;nk,, hogy a szárazmaradékot 
l ml R-kénsavval megsavanyítjuk és 5 ml éterrel 
összerázzuk. Az elkülönülő éteres részt bepárolage 
tatjuk. A visszalilaradó anyag 0p,ja 173-'178" .. 

M inőségi kvi:ihiitoiív vizsgillat .. 
.· f) Szárazanyag~tdrtalom : rng pontossággaJ m~rt 

20 g oldatot vízfürdőn szárazra párol unk • .A mar'!· 
dékat .105" -on l órán, át szárítjuk. - . .. . .· · 

. ' g) FenobdJ'bituralnálrium : rng pontossággal 
· mért kb 22 g oldathoz 10 rrü legtöményebb szeszt 
elegy(tünk; 2 . csepp. 1-paraetoxikrizoidin-ol<Iattal 
megfestjük és O, l n sósavvalpiros színig titrál juk. 

. l ml 0,1 n sósav 25;42 mg (lg, 40522) feno-
barbittir&lnátriumot jelez: . . . . · ... 

h) K.áliumbromid: 'OA mg, pontossággal mért 
l ,5. g oldittot . üv~dugós · Erlenmeyer-lombikban 
20 ml vízzel elegyítjük;_20,00 ml 0,1 n ezüstnitrát· 
oldatot csurgatunk hozzá; majd· 5 ml R-salétrom
savval megsavanyítjuk-l ml I-vas(III)nitrát oldat 
hozzáadása. után 0,1 11 k.áliumrodariid oldattal l!Z 
ezüstnitrát felesJegét visszamérjük. 

·. . Az i) ala ft meghatározásnál nyert K.J mennyi
• séget KEr-ben kifejezzük és a ciapadékös titrálás
. nál nyert értékbőllevon juk. Ilyen módona.KBr, 
értékét kapjuk meg. · · · 

. ! ml 0,1 n ezüstnitrát 11;90mg (lg; 07559) 
l(Br-t jélez. . 

i)' K.álíumjodid: q;r mg pontossággal métt-
0,4 g oldatot 100 ,li11-es üvegdugó$ mérőlombikban · 
10 .ml ví~ze\ elegyítjük és l . g káliumbromidot 

· oldunk benrie. Az oldathoz 5 ml kloroformot 
adunk; 5,rni legtöményebb sósavval megsavanyít
jnkés O;Ql n kálium])romát oldattal addig titráljttk; 
míg az eleinte ibolyára színeződő kloroformos 

47' 
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r . 
ész épp~n ~lszíntelenedik. A végpontol a dugójával 

lefelé fordított lombik nyakában összegyűlt kloro
formban észleljük. 

l ml 0,0) n káliumbromát0,8301 mg (lg, 91913) 
KJ4 jelez. 
' A leírt módszerrel végzett méréseink eredmé

nyeit az I. táblázat tünteti fel. 

A ·vizsgált 
alkatrész 

.-Fenobar'bi
tural nát
rium 

KB r 

KJ .· 

I. táblázat 

l' E 1' · l F t.t I'T 1•1·t l Az alkat-·~ B •t 
1
-_ogyo aa 1 . , 

1 ~- emer anyag métóbldat anyag. res: sza-
' ~· 1 . g · 1 1 0 , l m1tott ,o - ~ m ; ;o • ola l cn i · ;- : l ;o-

:_~__t: 21 ,484_: -i 1-~:J 0,2461 0,25 

i 2 l 20,356 .: j'- 1,95 (0,244j 0,25 

i-si- 20~210 o' i . Ú3 ·j 0,231 l 0,25 
l ! l l . 
i• ' - ' •· l -: 
j.:_l __ :~ 1,463 ~ ... t"'-'-.-~L6,06 'i.~-6,03 \ 
l 21 1,633 ~:g! 10,73 i 6,05 l 6,03 ' 
!-~J- . ~eu-----.. ·--:-.-. •-· -.-.---
' 3 ' 2,416 ,o ' 16,07 i 6,04 l 6,03 •. 

1
., SI 1 l-

. l 0,531 :il l 15,69 i 2;46 i . 2,49 

.1
1

_2 II: __ 0,326 ~fl 9,76 12,49 .!___2,49 -
O;., l . l 9 

! 3 : "0,495 ö .O.! 14,72 i 2, 47 .! 2,4 

· A· készítmény alkatrészei azonosítása :-c 
a fenobarbitur:al kivételével ~ az ismert reakciók 
segítségével közvelléniíl is elvégezhető. A feno-· 
ba,rbitural azonosítása a Ph Hg · V:. megfelelő 
cikkelyében leírt reakcióksegítségével nem végez' 
hető el; mert részben a nagy hígítás (Ph I:lg V · 
b) .és d). pontok}; részben á jelernevő jodid és 
bromid ionok zavarják) c) pont. (HgJ4).-iori kép
ződik; ill. HgBr2). 

. A kvarititatív vizsgálatok közül .·a száraz' 
tájékoztató A fenobarbi'. 

a 
Az 
végezzük. 

megc 
pedig Winkler 

meg. A kálium
úton határozzuk · 

összes· 
ki 

KJgmolsúly: KBr.gmolsúly =ta!áltgKJ: x.· 
PI. Há a késZítmény' az előírás .szerin1i 5. g . 

ká·l·r.·umjo.·d.idot t:rr .. talm• a~. za .. a~ 3;·5 ... 8 g{.· ... KBr-n~k_. 
. felel meg, vagyr~ a keszltmeny osszel. halogen 
t~rtalmaKBr-ben kifejezve 15,58 g Iennr Ha szá
zalékos ért~kben fejez.zük ki az eredmérlyt, a f~l' 
sorolt értékek a következőképpen alakul!\ak: Ösz
szes halogén KBr-ben kifejezve .7,79%.; a kálium, 
jodi(l tartalom KBr.-ben kifejezve '1,79'!'6·-

\ 

N ó 38. Solutio kalii jodati cum iheobromino . 
Előirat: 

Kalii jodati ' 
grammata duo (g 2,00) 
Theobromini natrii salicylid 
grammata quinque (g 5,0) 
Aquae destillatae 
grammata centum et nonagiuta tria (g 193,0} 

Színtelen; tiszta; Jegfeljebb alig opálos folyadék. 
Ize keserű, lúgos. · . . 

Sűrűség:. 1,015-1,025. 

Azonassági vizsgálat 
a) Náirium és Kálium.: l ml oldatot víz

fürdőn szárazra párologtatunk és . 1-2 csepp 
R-sósavval megsavanyítjuk .. A 'lángba. tartott 
próba a lángot tartósan élénk sárga színűre festi 
(nátrium). Kobalt üvegerr át nézve ibolya színe-
ződést látunk (kálium). .. 

b) Teobromin, Jodid: l ini oldatofvízfiírdőn 
bepárologtatunk, majd 0,5 · ml tömény . hidrpgén
pei"oxidot és 3-5 csepp tömény sósavat.adunk 
hoztá, végül vizfürd ön ismételten · bepárologtatjuk. 
Kezdetben ibolyaszínű -gőzök távoznak'.el- (jód), 
inajd sárgásvörös marad~kot nyerünk, A mara, 
dékot 0,5 . ml ámmóniával ]eéseppentve vörös· 
színeződést kapunk (murexid). . · · 

c) Szalicitsav: 1 ml oldatot 5• ml Rcsósavval. 
megsavanyítunk és I csepp R-vas(III)klorid oldatot 
cseppentünk hozzá. Ibolya szinezqdést kapunk. 

M inőségi kvantitatív vizsgálat 

d) Káliumjadilf: mg pontÖssággal mért I{b. 
lO g oldathoz 20,00 m! 0,1 n ezustn.itrát oldatot 
elegyítünk és !0,0 ml ~-salétromsav oldattal meg· 
savanyít juk. A csap~dékos ·folyadékot·. lO .ml 
éterrel·rázmk ·össze, l mi I;vas(IU)nítJ:át oldattal 
indikáljuk ésazezü~tnitrát felesJegét 0,1 n kálium-
rodartid'olda_ttal visszamérj ük. · ..• ·· .. · . · .. · .. · · 

l ml 0,1 n ezüstnittát oldat f6,60 mg ~/22016) 
KJ-t jelez. ·· ·· · · · ·· · ·· 
· e) Teobromin: 

oldatot 80 ml 
oldattal me;;;fe,;tjük 
hozzá, hogy 
kiforraljnk. A 

ml O,l n nátr;onlúg 18,02 mg (lg, 25567) 
teobromirrt jeleze . . .• .. .. ... .. •...... . .. . ... ··. 

f) Szalici/sav: Rázótölcsérben O, l !ng pontos-: 
sággal mért .kb ··2 g 'olda tot 3 m.J víz~el és 5 ml 
R-kénsavval elegyítjük és négy ízben 15..--15 ml 
éterrel kirázzuk. Az éter ·részleteket kiizzítotf 
nátriumszulfáttal fedett kis vattapamatorr brómozó
lombikba szűrjük. Az egyesített éteres részletekhez 
5 ml R-nátronlúgoL.iidmtk .. és.vizfürdőn .. az .éterL 
ledesztiiJáljuk. A visszamaradó lúgoS.. oldatot. le' 
hűtjük 20,00 ml Q, l n káliumbro!l1át old.atla! 
elegyítjük, l g káliumbromidot oldunk benne és 

'· 

Sor
szám 

2' 

3 

% 

1,01 

. 1,00 
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lönített és színtelen éter! ledesztilláljuk. A. Je
csepegő éte!'t azonnal felhasznál juk. 

No 54. SpiritÚs antirheumaiicus 
Elóiral: 

Thymoli 
centigrammata quindecírn (g 0,15) 
Camphorae 
grammata tria (g 3,00) 
Acidi acetici diluti 20% 
grammata viginti quinque (g 25,0) 
Spirítus diluti · 
grammata septuaginta duo (g 72,0) 

.. Színtelen; víztiszta; illó, kámforszagú szeszes 
folyadék. · 

Sűrűsége: '0,920..--0,930._ 

Azonassági vizsgálata 

a) Tio;ot: l . ml oldatot 10 ml jégecettel és 
ml tomeny kensavval elegyít jük- és J csepp 

R-salétromsavat adunk hozzá. Lassan erősödő 
előbb piros, majd ·kékes ibolya, Vcégüf zöldes · 
színeződést észlelünk. 
· .• b) Kámfor: l ml oldat 2 ml vízzel elegyítve 

leheren megzavarosodik és. jellemző szagú. 
c) Ecetsav.: Az óldatba mártott kék lakmlJsz-

pa~ir me~pirosodik. J m! oldatot addig melegltünk, 
amtg .a karnfor szaga mar nem érződik• A lehűtött
oldathoz l ml tömény kértsavat elegyítünk és ismé
telten megmelegít jük. Etilacetát . szag. érződik. 
. . d) E_tilalko~ol: l . mi oldathoz ! krislályka ... 
J?dot szarunk .. e~ 2 mi 1(-nátr?nlúggal meglúgo.· 
st t Juk. ·JeiJemzo JOdoform szag erezhető. · · 

. . --- ~ 

M inöségi kvantitatív vizsgálat • 

• __ e) E_cetsarJ tartaloo;mg ponto,s~~ggaltitért 1,2 )s 
kesdmenyt 20 ml. vrzzel elegyr tunk, majd 5-6 
csepp fenolftalein · oldatot adunk hozzá, A szín
telen oldatot ·O, l n nátronlúggal piros színig tH-
ráljuk. · ·· · ·. · 

, l ml 0,1. n nátronlúg 6,005 mg (lg, 77852) 
CH,COOH,t ;elez. . . · 

f) Kámfor: IO,Oful.'oldathozéter kémlŐcsőben 
1?,0 ml ~ -~ö:Oé':y kal~iumkl()rid oldatot elegyí. 
tunk. A krvalo karnfortol megzavarosodó oldathoz · 
2,0 ml benzint adunk és erélyesen összerázzuk. 
l? percig 20o vízfürdőhén tartott elegy benzin 
terfogala 2,2......,2,4 ml-re növekedik. · · 

A _me?adott . ~lőir~fok ' szerlnt elvégzett 
meghatarozas eredmenyett a III. táblázat tünteti 
fe]. . . · 

IlL táb!Íízat • 
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A 2; .· szám alatt feltüntetett kéSzítmény kumapapiros megszárítás után rózsaszínű ' 
CH

3
COOH' tartalma a készítési kóvető tizedik R7nátronlúggal lecseppentve a papiros kékesleke-

napon 4,89% ami 2%. csökkenés! jelent. tére vagy sötétzöldre színeződik. 
· Az alkat~észek azonosítására nem J ehet· koz- c)Náiriurri: Az a jalatti maradék -R -sósavval 

vetlénül alkal~azni a Ph Hg v egyes reakcióit, ]ecseppentve -'- a lángot élénk sárga színűre 
mel't részben, az alacsony koncentráció, részben· Minőségi kvantitatív vizsgálat 
a kisérőanyagok zavarják azok lefolyását.' A timo! . · · 
kimutatásakor a híg yizesalkoholos oldat ellen- d) Borax. tartalom:. mg ponlóssággal mért 
'l • · d k'b ·u · .. k • · bb kb- 0,5 g oldatot 20 ml vízzel hígítunk és 2 csepp 

su yozasa er e e en va szu segesse a nagyo I-metilriarancs oldattal megfeslJ"ük. A sárga színű . 
mennyiségű jégecet és . tömény kénsav alkalma

. zása. E reakciónál vigyázni kell az arányok pontos . oldatot 0,1 n sósavval hagymavörös színig titrál juk .. 
betartására, mert a kénsav mennyiségétől függően l ml 0,1 n sósav 19,07 mg (lg, 28039) Na2B.o7' 
változik a Végtermék• színárnyalata. Nagyobb · f9H"O-t jelez. . · . . . , . 
kénsav kancentráció eselén vörösebb lesz, mert e) Bórsav tartalani: A d} alatti ki titrált oldal" 
á szerve~ anyagok röncsolódása már bekövetkezik, ba 3 g· R-maimitot oldunk; 4-5 csepp !~fenol-· 
kevesebb kénsav esetétí:' pedig a reakció. sebessége ft al ein oldatot adunk hozzá és 0,1 · n 
csökken. > oldattat' piros színig titráljuk. A ,kititrált 

. Az acetátion azonosítására a Ph Hg V az, piros színe további 0,5 g .mannit hozzáadásakor 
· sem változtatja színét. · . 

etilacetátos reakció! alkalmazza; ezt azonban jelen 1 ml O,l . n ná_ tronlúg 6,184 mg (!_g; 
esetben nem lehet közvetlenül alkalmazni,· .. mert ( 6) N B 0 
a kámfor intenzív szaga elfedi az etilacetát szag~ t. ~!!?•·t,ill· 9,536 mg .. lg, 9793 ... a •. • ·7' _•v••M-''1 

, Ezértszükségés előzetesen a kámfort elűzni. · ·· í) Glicerin ~~artiJal~a~m;~·~·~ ~~~~~1~ti:t:r~;~· ~1~~~~:, · A timolt. kis mennyisége, a kámfort pedig tartalmát a sűrűsÉ;t! 
nehézkes meghatározási módja miatt k'i:antitatiye A 
nem határoztuk meg.·. A kámfor mennyiségének 
ellenőrzésére a, Ph Hg V'ben a Spir. camphatoUrs :~;,m~jl~íi;'i~:ősf~ 

'eikkel y ben előírt tájékoztató ·jellegű ellenőrzése! · · al<"~'''W 
· alkalmaztuk. 

A rendelke~ésünkre ~Irő idő. hiányában arra · 
· yonátkozóan nem végeztünk részletes vizsgálatot, 
hogy az ecetsav és alkohol> közölt észter .kötéS 

· . létre jön-e vagy sem. A lehetőség fennáll; erre 
mutat a kR hét különbözettel elvégzett kontrol· 
méréS is. További .\rizsgálátok szükségesek ahhoz, 

· hogy eldöntsék mennyiben lehet huzamosabbideig 
. . változás nélkül eltartani a készítményt. · " . 

No 57• (Jlycerinum boraxatum 

Előfrat: 
Natrii borici 
gram11láta quattor .(g 4,00) 
Glycefini, . · . . · 
grammata sedeeim; (g 16,0) 

· Színtelen; tiszta; sZirup sűrűs~gű folyadék- . 
· Sűrűsége:' l ,278,-l ;288. 

·.. Borát: 0,10 g un részletet l ml R·sósavvaL 
megsavanyítjuk. A savanyú oldalba mártott klit· 

őrizni; mert 
okozta hibát 
gyógyszerkönyv 
hanem savanyú . 
azt seft!:legesíti és 
az. esetben a 

·. zással al 
alapján 

Előirai: 

van. 

No 117. Sol,uiio sed(Jiiva fortis. 

Codeini hydrochlorki 
centigrammata q11fndecim (g 0,15) 

· Phenobárbituralriatrii ' 
(Nahii · phenylaethylbarbiturici) 
gramm a unum (g 1,00) ... 

l V. táblózat 

00 

l 
Sor- -·j 
szám.-

2 
; 
J 

c l 

3 ! 

Sűrűség, 

1,287 

!,279 

1,296 

· Bem€rés 
mg 

589 

698 
.,, 

335 

l 6,4§ ·l 
l 7,34 l 
. ,l 

4,03 ·, 

20,98 

20,07 

22,92 

l Fogyott í 
10,1 nlúgml! 

' . l 
!2, 5! 

14,40 

7,85" 

! . 
' 20,95 

20,36 

23,08 

21,0 

20,! 

23,1 

Kalü bromati 
NatriÍ bromati . . .. 1 
aa grammata septe111 et 'semis (g 7;5) . 

.. · Aq11ae destillatae .. · ·. . . • : ._ · 
· grammata; ducenta et· ocloginta quattuor 

. . . .. . (g 284;0) 
Víztiszta, szagtlllan; gyengén sósízű folyadék. 
Szárazanyag maradéka:. 5,2-5,5%. 

· Azonassági vizsgálat 

a) Kodein: A g) meghatárÓzáo~ál kitltrált 
()J dat egy .cseppj ét !Om] tömény kénsav és O, l ml 
formaldehyd elegyéh<;z adjuk. Az oldat .. sárgára 
súneződik. . .· 

b) _· Fenobarbirurál: Az. oldatból { cs~ppet 
elo~etes.'Cfl kobaltklorid oldattal átitatott papiros' 
szűfőre cseppenfünk .. -Az ammania gáztérbe tartott 
papír á csepp helyén kékes színű lesi. · · · · 

c) Nátrium: Az oldat kis .részlHét . j)eszá
rítva a maradék a lángot tartósan sárgára színezi. · 

d) 1(álirpn: A ~) szerinti lángfestést kobalt 
. · üvegen át 'vizsgálva a láng· színe· ibolya, 

. . 

ACi'YóOYSZER~Si · 

iáSkor visszámaradó lúgos vize~ részt l ml.20%-os 
kénsavval ,nrégsavanyítjuk; majd 5X25 ml éterrel 
összer,ázzuk. · Az összegyűjtött éteres részeket le· 
qesztilláljuk. Amikor már csak 5-10 ml az éter 
rheuuyisége 10 ml vizet adunk hozzá és az oldatot 
az éter teljes eltávozásáig melegítjük. A lehűtött 
oldathoz 4 csepp timolftalein jelenlétében sem
legesitett 10 ml szeszt adúnk és 0,1 n nátronlúggal 
a kezdődő kék színig tit.ráljuk. ' · .. · · 

. , l ml 0,1 n lúg 25,42 mg (lg, 40522) feno• 
batt>ituralnátriumot, ill. 23,22 mg (lg, 36592) feno-
barbitursavat jelez.· . ' . · . · . · 

l) Kálium- és náiriuni:bramid: O; I mg pontos
ság@] mért kb 2 g oWatot 20 ml vízzel hígít juk, 
!O ml R.·salétromsavvalri1egsavany-ítjuk és 20,00 
ml 0,1 n ezüstnitrát- oldatot csurgatunk hozzá. 
I 1,)11 I -vas(III)nitrát oldattal· indil•ált. oldatban 
az e.züstnitrát fölösleget . O, l .n káliumrodani.d 
olda !.tal határozzuk meg.'. 
. I ml 0,1 n ezüstnitrát I l,JO,,mg (lg, 04416) 
kálium- és nátrium"bromidot jelez. . c · 

A. fenti módon elvégzett kísérlet~k enid-
11lényeit az v. sz. táblázat tünteti fel. 

--,.·., . 

JI .. jáblózat 
i. 1. i 

Sor-·· .-·:,~B emért i-, 

l 
Fogyott· 

· méröoldat 
int 

· [. Találl . i Találl 
.

1

K ___ B'r +N aB t~~ sósavas 

1 'l ·r i .Tala t·_ eriO-
, barbiturai Számított 

:% szám 

j 

l 
!'.[ 

2 

3 l 
l 

4 i 

-anyag g 

29,.15~ 

30,268 

' 

t 
1,48 ---o;o2 n· sa~ 

. , 3;68 , O,! n lúg 

i-
; 

. 1,47 
i - ·4,07 

0~02_ sav 
0,1 Ú!r 

~ ·i' 

-- _ % kodein __ ·% 
. . l . 

0,038 

0,037 

.4,93 

· Na ~b 

0,33 0,939 
0,34 

0,034 
0,34 . 

.5,02 ! ~_O, C n 
2,034 l' . 8;99 { 

2,0!4 . 8,92 ezü.st, 4,93 5,02 

ml olőato( .5 mi vízzel 'hígítunk, Az alkatrészeknek a Ph' Hg V reakcióival 

.······-~!~--~~~~i~~[::~~~~~~ka~ megsavanyítjuk és. J, ml történő azonosításakor c nehézséget' csak a kodein hozzá. HalványsárgatJírós- és fenobarbitural kimutatása jelent, mett. ezek 
képződik; kóncentrációja igen kicsi. A szárinmaradékból 
js eljárhatunk; hogy a megsavanyított történő azonosításkor a viszonylag nagy kon12eni-, 

oldalhoz 2 1111 .kloro!ormot .és .. l ml klótósVizet r~cióban jelenlevő ,bromidion závar. A fenoba,rbío 
elegyítiink. 'Ai összerázás utah elkülönülő ldO'ro- turai kimutatására . az . összetett. káliumjodiqos 
forrnos r.ész vörösbarnárá sZírieződik; oldathál alkalmazott kabi!ltkloridos próbáL talál' 

Minősérrí kvaniÜatív .vizsrrálGt ' ' tuk megfelelőnek. A kodein kimutatására .pedig 
<> ". · • a formaidebidos tömény kénsav próbát alkalmaz-

l) Szárazanyag tartedom: mg p~ntossággal tuk, (0,2 ml30%-os formaldehid 10 ml tömény 
mért, 30 g oldatot vízfürdőn .. szárazra párol unk .. kénsavval elegyítve). A próba nem specifikús, de 
A maradékot . l05°;on állando,súJyjg száritjuk. érzékeny és jelen esetben jól alkalmazható. 

g} Sósavas !Wdeiri :. Az f) szerit\tf S?árazmara~ A kvantitatív vizsgálátok során a kodein; 
dékot 2 ml vízben vízfürtlőn feloldjuk és további ill. fenobarbitural kirázásat célszerű á .száraz-· 
IQ ml vizzel rázótölcs_érbe mossuk. l mLR-nátron- maradékból végezni;· werUgy kevesebb oldószerrel 
Íúggal az oldatot ' meglúgosítjuk · és 5 X 25 ml is el tudjuk azt végezni. A szárazmaradék meg" 
kloroformmal kiráz:iuk .. Az. összegyűjtött kloro,, határozása ·azért. is célszerű; me'rt jó tájékoztatást 
Jormos réstleteket ,ledesztilláljuk. Amikor a klo{o' nyújt a hatóanyagok összmennyiségére 'vonat
form mehnyisége kb 5-IO.ml 10 ml,0,02 •n kén- kozóan, sőt a felhaszJ:Jált nátriumbromid nedvesség
savat elegyítünk hozzá és vízfürdőn;a klorof-orm tartalmara is követjc~-ethetünk. A bromid meny
teljes eltávozásáig melegítjük .. A· fölöslegben levő nyiségét célszerűen vegyes egyenért~J<súlyban fejez
savat metilvörös indikátor mellett 0;()2 n lúggal zük ki' Az oldatban egyenlő mennyiségben van 
visszátittáljuk. . · · ... ··• .. · · . ·· ' · . · kálium- és nátriumbromid; amelyeknek az egyen-

l,rhl 0;0~ .n kénsav 7,437 mg {lg; 87140} éiteksúlyai is majdnem .. megegyezőek. Éppen ezért 
· sósavas korleint jelez, ·· · · · · · ebben az esetheu elégenqő,"ha a két egyenértéksúly 

h} Feiwbarbituralnáfrium. . . A g) ~zerinti )<ir;í- számtt;ni középarányosával számolunk. 
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~" '"{ 
illít , Gy6~szertári higiéne , asztal nyitott alsó felében elhelyezett döriscsészék, pa!en-
~f~[ dulák sokszor vastagon porral borítottak, mert ,a munka-
ill-:~~:· Egészségügyi politikánk számtala_n helyen foglalkOzik asztal nyitott része nem tudj~ megakadályozni a ·járás 
,;;,~l a higiéne kérdésével, mely a betegségek megelözésének, közben keletkező por behatolasát, sőt dobogó alkalmazá~ 
~~i<·- a prevenciónak alapf~Itétele. A bakteriológiai és közegészség-: sánál ez még csak fokozódik._ Gondolom, helyesebb volna, 
[ll:;~{_:·- t,ani tudományok, valamint a .vizsgáló márlszerek és eszközök a dobogót gumiszönyeggel borítan!, vagy dobogó helyett 

!,'····-j·,•·.1···':.~: •••. ~.·~·.:.~.~ .•• ••• ~i!~t::!f~l!!;;i~~:~1~i1;~'ie~~éi~~::;~l~\~~r Jflt~: ~~~~~ ~~:~~~e::t~n~~~~~i k!J.~~~~{:: i~!;!~a:i:~!!: ;,r!' zetten egészségügyi intézményeket, számos üzemhén és' tartható és télen sem hideg. A. m1mkaasztalnak alsó felét 
~yárban végeznek időnkénti környezeti és zártter-mi higiénés pedig, ahol a döriscsészék állanak, eltolható ajtóval· kellene 

lüJ vizsgálatokat, melyek egyrészt a levegő, másrészt az egyes eJiátni. - _ " .- _. 
:F::ft· munkafolyathatok kapcSán keletkező ártalmak felderítését Igen lényeges a -gyógyszertár természetes megvilágítása ítJ és azok· kiküszöbölését szolgálják. Ennek eredményei a -és szellőzte tése_ iS. Nem egy -gyógyszertárat találunk, ahol 
:t~\1 különböző védőintézkedések és berendezések, .melyek a az ablakok .alacsonyak.-~a behatoló fénysugár_ a m1,10kaasztal 
-~l:. d~lgozók egészségét közvetlenül vagy közvetett úton védik. elé esik és ezért á1landó.an mesterséges megv!Jágitás mellett 
J~~-~- Ha megnézzük a gyógyszertára t, mely jellegénél és l< énytelenek dolgozni. -· 
.i.;1l müködésépél fogva közegészségügyi intézmény, a higiéne A szellőztetés~ az állandó'- és egyenletes leVegő és _böki• 
·~,~ terén ·még számos megvaló-?ítani valót. találunk. Felvetőd- cserélődés főként a nagyforgalmú gy6gyszertárakban·.fontos· 
·IDw~.~~- hetik itt mindJ. árt egyesekben a kérdés, vaJ· on mit értünk • b 'l ' ' · - . A gyógyszertár lev€.gője a gyógyszerek állandó párrilgasá o 
!~ gyógyszertári higiéne alatt? Talán azoknak a_ gyógyszeré- kifolyólag nem közömbös mindenki .számára és ehhez. járul 

!'l;,~: -- · szeknek, akiknék tanulmányi idejében a higiéne még nem még néha 15-20 gyógyszerre várakozának- .a kilég~se 
/'t[ Volt annyira fejlett és. tudományosan meg3Japozott,. Rehe- (főleg a téli- influenza j&rvány idején), télen pedig fűtésnél 
j~f, .; zebben megválaszolható kérdés. Az ifjabb gyógyszerész keletkező gázok. Mindezek eltávolítására n·em elégséges a ter· 
íJ~~ generáció számára ,~zonban, akiknek az új- egyetemi kiképzés mészetes szellöződés, hane_!Il mesterséges szellőztetésről -kelt 
J-!~,:~ · a közegészségtan ;-fi1dománya terén igen- alapos és sokrétíí' gondoskodni. -Nem megoldás, hogy a gyógyszertár ajtaja 
r~· ismeretek megszerzésére ad lehetőséget, már közelebb álló állandóan nyi,tva legyen~ mert így az- utcának minden pora 
'.:~ ... 11.-~.:·i·.: /éS könnyebben megfogalmazható. bekerül a gyógyszeriárba. Az összes.helyiségekbe.n, de főleg 
~C-' A gyógyszertári higiéne fogalmához tartozik mind ·a-· az officihában, a dohánvzást __ ·szükség esetén kiírással -~ 
:~-1 ' -:_ gyógyszertár helyiségeinek, mind a _gyógyszertár ·be:ren- a legszigorúbban tntsuk ineg. Természetesen e~ a:tiltó rendel· 
~~~f dezésének és felszerelésének, és nem utolsó sorban a -gyógy- kezés elsősorban szól azoknak a. gyógyszerészeknek, akik 
[~~ szerésznek és a gyógyszerké~zítö .tevékenységének az ál ta-- gyógyszerkészítés közben is dohányozúak Hogy _ez mennyire · 
'l!,;f~- lános közegészségügyi követelményeknek megfelelöen történő- nem gyo'g)•szere'szhez 1·11o" e's . fo"leg· menny1·re v1'sszatetszö 
:~!-· kialakítása. Ez · igen tömören fogalmazott meghatározás, · · - · --- - - - -- - - · -- - , -' -'--* nem kell külön hangsúlyoznom. -Kiilön ki kell még dombo-l{~- mely- azonban részleteiben boncolgatva számos megállapítás- rítanom a- fűtés fontosságát. Már meglevő és _újonnan -fel-
1·~~---/ hoz vezet. Közbevetve megjegyzem, hogy azon nagy gyisgy- , 'l · f l b k ll " k · 
~!,,f-:: szertárakra, ahol a különböző munkafolyamatok J. ól elhatá- allítot-t gyógyszertárakna, ts igye ein e e - vennun es 
tr::tt · · h ismernünk kell a gyógyszertár helyiségeinek, fűthet~ségét. 
~~',:··· roltan, külön elyiségben történnek, későbbi megállapítá- Az egyenletes fűtés nemcsak a _gyógyszerek tOkéletes eltar-
ilit: sa~m és észrevételeim nem vonatkoznak teljes. mértékben. tását, hanem a gyógyszertár dolgozóinak az egészségét is 
<',~_: Bakteriológiai ismereteink alapján tudjuk, hogy a. környe- b" d · · "l · k 1.~ .. tt b" t 't · k ll 
~~f. zetben rnindenütt (a tárgyak felület én, a_ levegőben, a vizbert, Iztosítja. Min _en kOru metiye K.OZO IZ :Ost am e a 
'~i% gyógySzertáraknak jóminőségű· és kel15 mennyiségü .}üzelő~ 
~~~~ ruházaton stb.) közvetlen betegséget nem terjesztő mikro~ anyaggal keliö időben történő ellátását. Ahol a· kezpontt 
t{-i; organizmus mellett számos patogén baktérium is lehet. Hít és nem valósítható meg,, a: pi$lkos,. kormos vaskályhák _ 

i,~,'.i·,·-.· .. ,·-_ ~yo~~o~I~~y~:a~~ka~0f%dífg~f ;;::gyf~rgtyö:;erfá~~r~no~g(e~nl·~~:ÍŐ1~ helyett célszérübbek -a' ·sokkal. tisztábban kez'elhető, egyen-
. · _ - · ~ - JE"tesebb' me1eget biztosító cse'répkályhák. · . · . , ~ .~, ,_ gombák, penószgombák),- amelyek mind - a higiénés- szem- · 
Í-1" · tb 'l h l t l 6 k • •t · th t"k · A higiénéhez tartózik a gy6gy·sZerész ápoltsága' és tiszta ~'<- pon o_- eyeen gy gyszer e$ZI€sre veze_ eo vissza. _ . _ . . ___ . __ - - -
· É -- b kt · 1' · · t k f 1 b 't I' I munkaköpenye..- Hetenként legalább egyszer köpenyt._- kell 1,:;1'~~1._.-, ppen e ·· a eno ogtm szempon ° Igye em eve e eve váltani. Ba'r ez tala" n egyesekné!· pillanatnyilag nehét.<>égbe · 
··~ kjvánhatjuk meg a gyógyszertári helyiségeknek olYan fokú - - - .'1" . 
fii: hjgiénés tisztán tartását, hogy az ne lehessen a fertőző beteg- ·ütközik, de- nem annyira, hogy 'három. héti'g v!s~-lj'en· egy 

~,_:·.··,·:,i,·'', .•• ,~~~'l•;':···:·,·.·· ... ' ségek--átvitelének forrása. Vizsgálatokat tudomásom szerint köpenyt. Vállalatunk kollektív szerzödése bit!pSítja rriind 
c, :- gyógyszertárban még ez irányban nem folytattak, bár úgy a gyógyszerészek, mind pedig a techni-ká}<· ~és .takarít~~ 

, gondOlom. hogy ezek igen érdekes adatokkal szolgálhat~ , személyzetnek elegendő köpennyel való ·ellátá.sát. Szárnos 
nának. üzemben· a_ dolgozó nőknek_ kötelezően elö~ ·.van írva_ h"ajuk 

:~t:";_-_ 'MiridöSSie két rendelkezéSt" említhetek meg, amelyek lekötése. Vajon a gyógyszerkésZítés nem Követelheti~.e- meg 
!fl\ a gyógyszertári higiéne körébe tartoznak. Az egyik_ régebbi tisztaság szempOntjából ugyanezt az intézkedést? Nem; is 
;:;~:,- és a pordobazok visszavételét tiltja, a másik újab b kelet ü és _. szólva arról, hógy egyes gyógyszerészek a téli napokban 
:~-J}Y a gyógyszertárban dolgoZók kétévenkénti ~kötelező sz;ürő- a hideg gyógyszertárhan kalapban vagy sapkában dolgozna}<. 
J~.: vizsgálatát rendeli el. . Gondolom, meg lehetne valósítani, hogy'utc~i kalap helyett 
-~~ .-:--< • Bár -a :?60.520._ sz. B. M .. ren_deJ~t megszabja és meg- fehér mütösapkához hasonló megoldást találjunk. 
]j~,--~- határozza,· milyen irányelveket kell szem előtt tartani és Fqntos a higiéne szempontjábó],- hc:igy spedalitások 
--~~- megvalósí_tani, illetve megkövetelni a gyógysZertár helyiségeit (tabletták, drazsék} kisze'relését ne kézzel, hanem ~-kanállal L. és berendezéseit illetőleg a 8360~2 <=z Eü M. rendelet ·._.-v-égezzük. Célszerű lenrte-- ~éz-mosás __ után.-a kéz_ Ieöblitése 
-:.~~-: ·-~--" ""--pedig--a-·'gyó-g)tÚ~tésZí' ·te~ekenyseget".:siibruyoiz:a-;-~·.de'·erg')ifk" ·-·'Jedőtlenítövízz;eL GOn-doljlik meg, hogy pl. -fertöző betegtől 
~~; sem. ad útmutatást- a gyógyszerészeknek,. hogy a gyógy- hozott üveget és vénykönyvet Veszünk 'át s ugyanazzal 
,~~ s~ertári rend kialakításakor ne csak a bélyes gyógyszerel~ a kézzel_ készítünk cseCsemőnek :gyógyszert., Kis. gy<)gyszer-~ 
l~l -tartás .és gyógyszerkészítés technológiai szabályait tartsák tárhan, ·-ahol-nincs pénztáros; '8'- g-yógy-szerész -a- ·kasszát--is 
~i- szem előtt, hanem .a higiéne szabályait is. kezeli, rnjközben szuppuzitóriumot, pilulát vagy más gyógy-
;=f!; - Igy pL igen· 'helyes a -munkaasztálnak a 'betegektől szert késZít. Itt .akarok még ráférni a .visszahozott üveg 
-~-- üvegfall~l val6 _elválasztása, de ez p1egfelefő ·magasságú kérdésére is". Helye-?nek találnám egyöntetűen- elrend~lni 
""'' legyen, nehogy az -ott álló beteg szájából- köhögés,_ tüsz- a beteg_ által visszahozott 'üvegek iertötlenítö szerrelJörténő 
f~ s~ntés vagy egyéb módon a kt.'szülő gyógyszerre ·kerüljön mosását és kifözését. _ · . 
~~ a beteg váladéka. Igen jó- megoldás a munkaasztalnak, Legyünk minden igyekezetünkkel. azon,- hogy ínirtd 
~jt: márványlap -hiányában, bevonása eternitlappal, már.· csak magunknál, mind beosztottjai-nknál- a legnagyobQ~okú tisf:ta-
·Mf a könnyebb tisitá.ntarthatóság sZempontjából is,. de célszerű ságot.elérhessük,,világosí.tsuk-.fel- a hetegeket a- higiéne fontos-
~#' volna ennek időnkénti lemosása fertőtlenítő.oldattal. Ma már ságár.ól, é~ ~kkor mi is h:Ozzájárul_urik a szodalista egésZség-_. 
liJ r a legtöbb gyógyszertárban a 260.520:- sz-.: B. M. rende"I~tnek ~g.y és higiéne kialakításához. _ · · 
JJ;- megfelel<Xm ~z officina kőlapokkal vagy más hézagmerites TakácSi-. Nagy ·otza 
~~ rnűanyaggal van beborítva és· így a porképződés lehető~ége Érkezett: 1954. XII:- 8. belyettesítö-_gyógyszerész.--
!_lf . a minimálisra van tsökkentve._ Azonban még igy is a tpunka· Fejér megye , · 

lí 
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A GYóGYSZERESZ 

~,jjf,~il~s····li~ti]~óli anfid.azc,fentartalmának változásáról 
A GOSTON 

E~kezett: 19$4, .IX, 4-éri. 

és kifogástalall 
racionalizál ják. 

'gyakran 
. Ez kü!ö

nyugodt 
törtéllik az 

kidolgozott 

azért, mert ennek peroxidszáma közismerten magas. 
(2). Az anyag két-két amidazofenes keverékét 
vizsgáltuk száraz és nedves körűlmények közölt. 
Ezért a készítményeket kalciuinkloridos exszikká
torban és a nedves körűlmények között változó 
anyagok vizsgálatára jól beváll és egyikünk 
k?rá_bbi közleményében (3) már ismertetett per-
higralarban tartottuk. · · 

A vizsgálathoz felhasznált amidazofent elözőlea 
ID?6

-on .J órán át szárítottuk, majd Rózsa pJj 
modszerevel (4) meghatároztuk. Amidazofentar- · 
!alma ~9,83%-nak, olvadáspontja, pedig - egyi
kunk alta] szerkesztett mikro-olvadáspontmeg
határozó készülékkel határozva- 105 5-J07•-nak 
adódott. · ' · · 

A kúpanyagok a kereskedelemben beszerzett 
»Butyrum cacao« és.» kakaóva j-pótló« jelzésű anya
gok peroxidszámát meghatároztuk (5) és azt 
>>Lea-szám<<-ban (6) kifejezve a kakaóvaj esetében 
l ,2-nek; a kakaóva j pótló esetében 6,6-nak talál.- · 
tuk. Mindkét alapanyag avasságra; a Ph. Hg. v. 
szerint vizsgálva, pozitív volt. 

Ezekután az anyagokból O, J· mg pántassággal 
az alábbi mennyiségeket mértük le : 

Kakaóva j 
Amidazofen 

Száraz 
17,70 g 
1,77 g 

Nedves 
20,20 g 

2,02 g 

1\akaóvajpótló 20.]0g 32,50 g 
Amidazofen 2,01 g 3,25 g 

A kúpokat reszelt alapanyaggal; összekever~s 
<~:ru~'<~~f~~~~:;[~f~~: · ut~n Bugie géppél . 3 mm-es betéten keresz! ül 
a , .öt ízben átnyom tuk; miközben minden alkalommal 

az átnyómott masszál keverésseJ is homogei1i~ 
záltuk. Az elkészített masszál ugyanezen a betéten 
átnyomva a már említett módon tartottuk eL 

Minden egyes mintát az első; második és 
negyedik héten vizsgáltuk a következőképpen : 
l g körüli anyagat 0,1 mg pontossággal Jemérve 

alacsonyabb amidazöfenlartalom a. mibtiik Iázótölcsérben !O ml petraJéterben öldottuk és 
4 X !O ml. R-kél)savval 1;-1 percig rázva, elkülö

alacsonyabb amidazofentartaloní a 1Tiintál{ nülés után szűrőpapíron 100,00 ml-es lombikba 

l b · szűrtük,. majd a szűrőt több részletben összesen a acsonya b amidáibfe·n,tártalbm a :ri1ínták 
mintegy 50 ml R-kénsavval a lombikba mostuk 

alacsonyabb amhlazofentartalom. a és jeiig kiegészíteUük. Az így elkészített törzsoldat 
10,00ml-es részletét 0,02 n cériszulfát mérőoldattal 
mértük a már említett módszer szerint. Minden 
alkalommal két mérést végeztünk és az eredményék 
középértékét a fenti táblázatban foglaltuk össze. vizsgál tuk. 

A táblázatba foglalt adatokból kitűnik, hogy : 
, . I. az alacsony peroxidszámú alapanyaggal 
'készült . próba exszikkátorban tartva l hónap 
után a legkisebb értékcsökkenés! mutatja. 

z, A magas. peroxidszámú kúpalapanyaggal 
' készült próba még exszikkátorban tartva is nag\' 

értékcsökkenés! mutat. " 
3. A nedves körülmény egymagában is fokozza 

az amidazofentartalom csökkenését. 
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-"-""---".-
_______ -"- ____ i ___ " 

· j · Szárai : 

' . ' ,. i l ' ! l 
i 2,02· i' ' 2,01" g 3,25 g _-KéSzí~. 

\ _.téskof · l 1,77 g 

J. hét . 1,77 g 0,00 1,96 g . -'--2;92 1,90:g '-5,47 2,8/g -Jl;69 

-0,56 1,88 g C:..6,43 i l,68'"g -16,41" 2,3~ g -28,61 
: i 

. , 
· ).'·P,ét 1,76 g 

'4. hét ' 1,74 g ~1,69 1,72 g -;-'14,85 1,58 g -21,39" 2,09 g ~5,69 

.· .. _·Az amid~zof~ntartalom 6ökken~sét grafikonon 
. s~émÍél(etye, . az emlitett esetekbért mereö.eken 
f~lftilé !velő götbén-láthaló az ámidazofen gyors 
. borulása. (lásd grafikont). . . ' 

' 

~;:éroz ·- . , , ·, 
··-· .-- "KPJ<AOVAJ-POTLOVA~ 

~Y.AKAÓVA77AÍ 'Kfszúi.T 
AMI!J/\ZOFEN-KUF:_ 

MegjegyezzÚk; hogy, kÚ!érleteínkben 'éx\réin 
körülményeket állítottunk be~azért,_ hogy a· valto
zások. szembeötlőbbek legyenek .. Igy a 3 lJ!m-es 
pálcika-formábim eltartgtt kÚPJ?~ssza' If;ag'yol5b 
felületen' éöiJ.tke:Zett a lev~őv'el,-mintha szabalyos 
kúpálakb;lif tartottuk ~oln,a el,j A.kúpal,ap~jr~ragpk 
ailasak volta:k, mely sZ!nten nagyobbmervu ertek, 
csökkeiiést. eredményezhet. i : . •.· . . . ·, • . > 

•·· .Annak eldönté"sére, h9gy,a l{úp~k eseteben. rs 
az.· illdatoknál tapasztalt bomlásfolyamat megy:~ 
végbe (7-,9) a tov;álM v,izsg~lafok,során a fenn; 
maradt; próbák keverékéből • izolált amidazofent 
viZsgáltuk. Az jzol!Ílást a mennyis~gi megh_atáro
iásnál.leírf módon 'figy végeztük,. hogy a kénsav~IS 
rázadék!Íolldorofoi-mmal· kiráztuk az amidazofent 
és félfAAető bomlástermékét (4)-. Gélunk az volt; 

hogy a dioxiaiJ1idazofent az izolátumból kimu; 
lassuk. · ·. · . . · ... '_: _.· : . . · 

· _ A karbonilcsoport szalieilaldehides (10) reak' 
eióján. keresztül p'róbáltúk a f~ladatotm:goldani; . 
jóllehet ilyen csoport .az amidazofen pl~~zolo.n-. 
gyűrűjén is' van. !gy I)Zon_bal}; a r<:akc1~ nem 
specifikus volta m1ati ,a kerdest eidontern nem 
tudtuk. . · > . ·. , . . . 
· A . \Tizsgálattal e_gyiqő!J~n, a •píár .. isl}lertet~!t 
módonmeghatároztuk azJ.z9latmp-:olvadaspontJa!. 
is _és. azt 99~102°-n~k,találtuk. · ·._ 
. A mennyiségi m~h~tá{ozás 'ál~pján I?-egáll~- . 

• pithatjuk, hogy az amidazofen ,k;tpfonnab~n Is 
feltehetően Jöleg dioxiainidazofenne alakul at (a 

· t:éris;o]lllát mérooldat ugyanis dioxi píramidont nem . 
niér · (4). · · 

. .. . . .. oisiefoglalás .· .. . 

· A~ -~inid8z~f;~«lÚíp9~at ~izsgát~a ·meg~~~-~Pított.u_k; _hOgy 
külö,l}bözö percixidtarta~mú alapa~yaggal,kes~ult _ am~dazof~n
kúp·-amidázof~ntar~alma a per?.x:dta;talornt<21 !uggoen·_~k

. ken.· Ez :a ·csOkkenes nedves kc;>r.ülmenyek:kozott fokozódik. 
A.z amidazofen- feltehetöe_n; itt_ is na~yr~zt- az oldatoknál 
~ár . felismert ·_dioxia_midaiofenné .. alakul: át._ E!-t igaZolj~ a 
C"erimetriás· mennyiségi-. illegliatározás eredmériye .. _ Eh:t~ol1-
dottak alapján tehát céltzerüaz_a!J3ida~of~n-kúEo~a.t ala""'!n~. 
peroxidsZ~mú -alapany~ggal __ kes~Itent- .es--az. of?dik kiad_asu 

/gyógy$zer.kö;nyv: ~en~eliS~?i~~- _er~~-hp~b~n ·:-,SU:raz helyen, 
tartanL _. __ . _. _ :: .. _ ._:,-:_- __ ._··., ____ ., 
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Horváth és Nikolicsné: A .Gyogysz. ,Vlll. 13 (19~3). -
10. Taufel K. un <l Theler H:: z,. p\tysiol. Chem. 212/1932/556' 

' . _, . - ' 

-v~s-·e"liilii~tlftiiJili·e ~~--
• Márdús "is, ig kiküldjük tájékoztatÓnkat· a megrendélt folyóitatók lé jára ti 
határidejérőL . · . •· • 
K:érjüka ·.befizet és i lap on a :rolytatólagos'ewnzetési'díjat 

. ··: 

leglu~sŐbb mireius hó 25-ig ~átntalid, 
. .. . . IÍ.ogy a megrendeit lapok folyamatos küldesét biztösftani tudjuic 
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sst 
. . . 
au:ranti( .éont~~~· minő$.égi kva~tativ. vizsgál~ta . 

Trtci: iANJlY i ST V A N dr: 
_ Érke~eft: J954. hov. 20' an. 

·. • '"" gai~nusi gypgys~erünk kéSzill . tisztito ti 
'Airu'nv narancs linkturával (Tinctura aurantii con.

auranlii és a Sirupus ·. kalii 

A vizsgált· 
készítmény 

szerint ·· a tömény 
tiszta; átlátszó 
-szinű legyen 

o'"''"'""o ne zqva~o .. 

vizsgá!~t .· 1. •. y;~.@yk: 
! :szerint ll /:-- '· ·szerint · 1 

·t' i· 
., l 

Szá;ítási- ITiaradék _ j 
yizsgáhit --~---V. Gyk-. -~ 
Szerint r·.·. 'sze_r_i-.at l . ' , -:r- , l 

Min6ségi ; 
· kvalitativ. 

vizsgálat 
szerint-

! Tiríctura--__ .. ·-.· .. ··1 ·- · i i 
.__~aurian!Hconfertaf~ 0,934 .,j>Q,•930'-0,950• [---~1...,5,-'C3-%_. _· ~~~- !egá!ább 12% , ·megfelel 

-· . Ti'nctura- -. · -1 ··' ' - ~--.-_ --1 · -. 
IL autantii confertal-· 0,9S3. · j . 0,93q.;..o;950 · 1 13,8% legáláb)l 12% ; megfelel 

_'-__ -__ I-1-~."' ~~~f~:confertal _ ::::~~ j-·~::;:1::: l :::.:.: ' .j' ::gg::::: :::~~~~--::gg::::-
IV. - au~~ntiiconferta1j _['·:_--_ , 

-Tinctura ·: o· 91' . ro··g·3·0 O 50 . 10,7°'o [·1· V. auranlii confertaJ ' 4<·· l ·'. -=,9. l " -~- egalább 12% j megfelel 

-~~.~~~~;~~~onferta\ 0,919 , il,930~0;950 j ~4% =~legalább Í2% 1· ;;;;feiel-

VIl l Tinetura 0,956 --l IV. Gyk. SJ;erint l JB,O% 1 IV. Gyk. szerint 1 - . 1 1 . 
· aur_a_ .ntii.é_o_· nf.ert_•_l- 1 0,955-0,960 ' : 16% j m~gre; e_ . 

VIli Tinetura .· . · · , o,gs5. ·!!V. Gyk. szerint l IS,O%. 
0 

~ -1-íV. Gyk. szerint ! m~gfelel · 
- ~ auÍ:antii-cOrifertáj ] 0,955-6,960 'l _ . 16% l _ ~ · · 
' ·IX ~-Tinctura-''--__ ->:! 0·957 ; IV. Uyk. szerint IB,_O%-_ . j IV. py16k0l0sz~rint l,· ne~-fe-tel ~;-

. · aurantii conferia i ' · , · , ' . 0,955~0,960 1 1 " 

X., , Tinetura c- - • ~ 0.-955-.. --:-! IV.~:Gyk.·.szerint 1 • -18,00,
0

. ;_·IV. Gy
16

k_.oJ;zednt _l nem_ felel-. meg 
· auraf?-tii OOnffi~la! · ',- _: · . (),955~0,960 ! n ro 



I, és Il. ·sz, 
készítmény 

Ul; és IV; sz. 
készítmény 

v, és VI. sz. 
készítmény 

·VII., VIII., IX~ 
és X. sz. 
késZítmény . 

A -tinktur'a ·'--OlYan: narancshéj b ó( készíilt 
(flavedo), amelynek belső felületéről 
tökéleteSen eltávolítottuk a -tapádós 
fehér (albedo) réteget.. 

A tinktura a· Gyk. előírásának ·megfelelő 
minöségű narancshéjból készült. -A drog 
évek óta jól záró edényben, fénytől 
védve tárolt. . . 

A tinktura"·olyan narancshéjból készült, 
amely pericarpiwn aura..,ntii_in toto_néven 
került forgalomba, 1és a narancshéj 
taplós fehéres részét nem távolítottuk-eL 

A tinktura a Gyógyáruértékesítő VáÍlalat 
útján került forgalomba. . -

A vizsgálatok eredményét a túloldali táblázat · 
szemlélteti: 

A táb1ázi!t szerint a minőségi kvalitatív 
viZ8gálat egészíti ki a sűrűség és szárítási maradék 
adatait: 

J óminőségű tinkturát csak jómínőségű drogból 
lehet készíteni .. Ezt bizonyítja az v. és VI. sz. 
készítmény· vizsgálati eredménye. A pericarpíum 
.aur(lfltii in toto-val készített linktur a sűrűsége és 

· szárítási maradéka nem éri el a Gyk.~ által 
értéket, tehát nem megfelelő a készítmény. 

A Gyógyáruértékesítő Vállalat útján 
lombahozott IX. és X. sz. készítmény ellen 
roszkóposan, a sűrűség és szárítási maradék 
gála t eredménye alapján kifogást emelni nem lehet, · 
a minőségi kvalitatív vizsgálat alapján azonban 
mégsem megfelelő a készítmény. Mert ha a tinl<turát 
a Gyk. előírása szerint vízzel egyenlő.aráÍ!yban 
elegyítjük, a ballaszt-anyagok csak részben csa
pódnak ki, részben kolloidálisan az oldatban 
maradnak. A szüredék ebben az esetben is tiszta 
átlátszó lesz, de további vizzel vagy sziruppal 
elegyítve megzavarosodik. Ez a Uriktura il Gyk• 
előírásának meg nem felelő minőségű fermen• . 
tálódott drogból készült és a Gyk. követelményének ·· 
megfelelő minőségű tiszta átlátszó narancssúrtip 
nem készíthető belőle. 

IRODJ).LOM: 

L Magyar Gyógyszerkönyv III. kiadás 1909, - 2. 
Magyar Gyógyszerkönyv l V. kiadás 1934. _- _3 .. Magyar 
GYógyszerkönyv V. ldadás 1954. -.4.- Ked_Vessy Gy.: »A 
Gyógyszerész« 1951. 233. 

Összetett kenőesalapanyagok' 
. . 

Irta: Wj HAR. ING 

. . . . A dermatológ;;ai készitmények előállítása .ll!ajd A bőr gyulladásos folyamatai elhárítják 
kizárólag . a . gyógyszerész hatásköniire tartozik, tolást gátló kőrülményekeh Az ~!gy~e:s~i~:l'F;)!!~~··· 
mive) a forgalomban található kenőcsalakú gyógy' goknak bizonyos alapanyaggal való 
szerkülönlegességekszámavis~onylag kevés: Ermek . mindenek előtt az előbbinek 
:egyikoka az, hogy a dermatológiában a gvógyswr. Lipofil anyagok Jegkönnyebben állati vágy nö1rén·vi 
re11..,d,e),é~ s&kkal egyénibb, mint a gyógyászat egyéb zsírokban dolgozhaták el. A vízben 
'terá'let~ri- · · · · · · · ezzel szemben hidrogél vagy émulziós 
•... , A7- ,orvósok a dermatológiai készítményé~!lél alakjában. Ebben az esetben .. a felszívódás . 
a ~kül~nbőzéí hatóanyagokat szuszpenzió,. emulzió, jobban ;.olaj a vízben emulziónál 
oldat; por és kenőcs .formájában rendelik . .Ezek Ásványi alapanyagokat 
közül. az Utóbbi, a kenőcs mindig a legváltozatoc védő kenőcsöknél szabadna 
sabb' . előiratokban szerepel. A szaklapok állan- : ha azokhoz megfelelő, a bőr 
dóan újab b tökéletesítés! célzó javaslatokat közöle . alapanyagokat is használunk .. 

c •.• ,, •..... ·. nek Je. Ezek főleg új, szintétii<;us anyagokból E helyen qak rövid áttekintés>tt 1;~~~·~~~J·~~m összetett kenőcsalapanyagokra vonatkoznak .. ·· a különbözö kenőcstípusokról .:és ai 
Míndig újra felmerülő· kérdés, melyben .a különös tekintettel a ·Jemosható keiJŐcsöl<re. 

klilö!'böző szer.zők vélert\~pye erő~en eltér, a ható' A kenőcsok osztályozása különféle szemr>onto~c. 
imyagok,· ill.· a kenőcsalapanyagok reszorbciója; szerint történhet : Igy pl. hatásuk szerint : "'"'"·· · 
.felszívódása; ~ amikor felszívódás alatt hűsítő•; penetrádós- és reszorbdós 
a bőrön, a való diffuziót beszélhetünk. Gyakoribb azonban a 

~,~ . . :·~~:~~~f~~~1~~~~~~~!~~~~.l~f~~~~~~jt]r f:;}~~;~~ galenusi szempont szerint való ·~~~i:~~:~~, egy Münzet, aki a kenőcsöket a bőr k 
be. A valodi zsírok használt plasztikus gélekként definiálta; a CSC>po,r· .. 
nak, behatolnak a melyebb így tosításnál az alábbi irányelveket követi: 
a. reszorbciólátszatát keltik. Parafin-szénhidrogé. a természetes és,műanyagokból készült 
riek elzárják az izzadság m1figyek pórusait és csak csök közőtti különbség; 
a bőr felül~tén tapadnak hleg. Leszögezhetjük; kémiai összetétel szerinti osztályozás; 

. hogy az eletrolitek a bőr szaruré(e'ge alatti »stratum a kenőcs diszperz rendszere szerinti osztályozás. 
ludduril« relégén nem hatolnak át és .. az ép bőr Ezzel· szemben Burin. a· kenőesökett•;;\;~~::(y~~.( 
azokat állalában nem sZivja fel• A pórusok és a esetenként. további feldolgozásra S,zánt a 
rrlifigyek levegővel ·'* zsírral telítettek• Vízben goknak tekinthetők, az. alábbiak szerint 
oldódó anyagok; csak úgy tudnak felszívódni, ha lyozza : 
azokat olyan anyagba dolgozzuk be, mely a pórusok . I. Zsírnemű alapanyagok: viasz 
tartalmáyal . keveredik; vagy azokat kiszorítja. ~ hasonló anyagok; melyek vízzel 
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és::ÍUltei)reklbert csak kismennylségű víz dolgozható 
bőrbe teljeseh nem dörzsölhétők 'be 
. zsírréteget h.agynak hátrá-· Ilyenek 

vá:zeliin vagy az álábbi összetétélíi egyszerű 

száradását. A kiszáradás u. i- olyan há hány; amely 
mindezekre a kenőcsökre jellemző. A natr. !auri!~ 
szulfát helyett, mely állítólag a bőrre káros hatású 
lehet, célszerű emulgeátorokat, Span-t vagy T'{t)(!enA 
használni. ~ 

Az előbb ismertetett összetett kenőcsalap
anyaghoz hasonló ö.sszetételű a J<,ern és Neuwald 
által javasolt Ung. emulsificans: 

'stearilalkohol 
Choh~sferin 

Emulgeáló cetostearilalalkohol 
(lanetf -N) 30,0 

1 Folyékony parafin 20,0 
Fehér vazelin 50,0 

Illetve : Ung. emulsíficans aquosum : 
Urig~ emulsificans 30;0 
Aqua~ desi. 70,0 

A vízfelvevő kenőcsalapanyagok ·bizonyos elő
". 3 •. Matt; ú. n. fényt_el(m krémek: Ezek magas nyökkel rendelkeznek a lemosható kenőcsök minden 

vívtartalmú olaj- a víziJ.en emulziók és a . bőrnek jó tulajdonsága ellenére. U~ i· mind olajban oldódó; 
·tep!pa külszínt adnak' .Rendszerint. s!earát kenő. mínd vízben oldódó anyagokkal eldolgozhatók, 
.q~ök az. alábbi vagy hasonló ö'Fzetétel szerint: jól tárolhaták és nem száradnak ki. Ezért a kisér-

a) Acid. stearinic: 24;0 g · letek oly előiratok keresésére irányulnak, hogy 

cera· alba -
A~eps . lanae 
Vaselinum albuht 

:i,O g 
1,0 g 
8,0 g 

15,0 g 
75;0 g 

Trietano!iunin 1,2 g ' lemosható és vízfelvevő képességű kenőcsalap-
Glycerin 13,5 g anyagat találjanak, tehát egy lemosható víz- az 

· Aqua des!; 61·3 g olajban emulzió!. Ily kenőcs előállítása természe-
. bJ Acid. stearinic~ 24,0 g tesen különböző emuigensek hozzáadásával lehet-

C!:ti!alkoho1 I,O g 
Cárbi!o! (Dietilen•, séges; mégpedig hidrofil és hidrofob. emuigensek 

glikoltiometileter) 20,0 g . kombinációja révén .. Bőrártalom még az emulgens 
Aqua ·dést. 52,0 g magasabb koncentrációja mellett sem volttap asz-

. Ilyen kenöcsök általában a kozrilétikában hasz' talható. Mivel az ionizált. em11lgenseknél inkom-
. nálatosak. Hátrányuk, hogy hágy víztartalmuk patibilitás lelietséges, általáb&n, a nem Ionizáló 

miatt nem tartósak, hamar kisiára.dnak. Ezért emuigensekel részesítik előnyben: Igy pl. glicerin
.céls:terű ezeket' ex tempore .előállitani. · . monostearát, polietilenglikol-400-monostearát,Span-

4. Vízben:oJdódó kenőcsök' PI. polietifenglikol- oki . Tween-ek, illetve ezek komb\náci<\k A víz-
kenőcsök. gZ olajban emulzióknál 5..,- IQ% emulgens hozzá-

Cárbowax 4000 · ·." adása lényegesen emeli á' kenőcs vízfelvevő képes-
.. Polietilenglikol 400 · 4000 .• ., ségét, anélkül, hogy a kenőcs karaktere filegvál-

Egy toke.'Ietesítési javaslat emúlgátór hozzá:. lözna. Viszont 10%-on felüli emulgens hozzáafiása 
· á k'enőcsöket lemoshatóvá teszi. Néhány jól. beyái( adását aj{!íltj'á':; 7~· rész kenőcshöz 26 rész poli- . előirat •:. · ~•' 

· etilenglikó1-400-monostearat-ot. használ. Kísérletek 
. azt mútatták,hogy enriek a keveréknek vízfelvevő: . L Paraffin liquFrL 43,0 

képésSégy<2% kol.eszterin hozzáadásáyal m~memeF . ~~~~~~j~~hol J:~ 
kedik, 5% · cerc( 'iii{b,a hozzáadása pedig a kenőcs Cera albii · · . • . 4,0 
l~rhoshatóságát 'csÖkkenti• . . ·. . . ·. Span 40 (Sörbitanmonopalrni' 

·5 .. Lemosható · kenőcsők .. Zsír.os alapanyagok tat) 50,0 

· Mhasználása többek közölt akkör célszeni, ha Ez a ,kenőcs 'kötinyen lemosható és alig 
hőszigetelésre törekszünk; vjsíont nem . alkalmas; zsírosft. 
ha valámilyen folyadék í .. elszívóda.'sát k .. í .... vánjuk. 
el~ · E , "k k · · tt 1 h t~ 2. Cholesteríh 3,0,-erm. z az egyt . o ; . ami mla ·. · . a· emos a 0 Tween 60 (Polioxietilen-
kenőcsölc bevezetést ·nyertek. ·A Ieniosható;kénŐ' szorbi!ahmónóstearat) 80,0 
ésök további előnye; hogy .a vízben •oldható ~ny a- Stearilalkohol 5,0 
go kkal. jó reszorbciós feltétel<:)<et . biztosítanak és Cer a alba 12,0 
jól alkálmazhatók szőrtel fedett testrészékeh. A 3. Cholesterin 3,0 
lémosható kenőcsók általában szilárdabb állöm:á.. Tween 80 IPolioxietilén-
hyu' ak,' mi.nt az alábbi összetét. elű kenöcs.ök: szorbitaninonooleat) 40,0· 

Span 40 40,0 
NA!riutn1aurilsiulfát 1,0 \ Steari1a1konö1 12,0 
Ste3ril3lköh01 25,0' " Cera-alba ,,. 5,0 

Fehér vazelin 25 O · ·o· Ezek a ke. n5c5Ők akár vízzel, akár anélk. ül is 
Gli.cerin . . . . . 12:0 · · .. . . 
Melil-para-oxibenzoesav 0,025 . elkészíthefők, Vizet könnyen felvesznek anélkül, 

· Propil•para-oxi~enzóesaV ·o.ow hogy állományuk lényegesen változna' Nagy elő-
. D.esztill>\lt víz 37iO> . nyük; hogy a bennük levő. víz nem párolog el; 

Á ~Íicetih; aillely própilertgÚkoÍlalis lrelyetk • á zönkívül <Jiaj.J.al és vízze.l.jól elegy. íthetők, .. •·. , 
sílhétő; megákadáfyózza a kés'iítmény györs ki- Mégjegyeziük; hogy mi a 3-'-41--"5 csópört-
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· ban (elsorpltákat együttesen lemosható ,kenöcsök, 
nek.rtevezzu\{, •A. ~soportosítás. esetleg a következő . 
Tel)et: stearát'; lemosható zsíralapanyagú~ (olaj-a 
ví~beri emulzió); vízben oldódó- éshidrogél kepő
csök> ·Ei utóbbiakat növénvi eredetű anyagokból 
.,(ara.bmézga; tragant) vagy 'cellulóze-száimazékok; 
továbbá duzzadó képességü' anorganikus anyagok 

.. · (bEintonit) ·szuszper\zióiból állítják elő. · 
Az.'- »Ós'terr~ichisc1Íe Apothe~-
ker·zeitung«_8. -évf. 41. sz. 
(megjele~t ·!954. okt. 9-én) 
Fordította·.: Zalai Károly dr. 

G YÖGYSZ E~ t: 5 ZTI:CH N l KV SOf<. 
.. 'ROVATA 

OLD AS 

·'' 
azilletö, anyag oldhatóságát a hőmérséklet, emel~ · 
nem fokozza, sőt inkább csökkenti. A kri~tályví?; 
tart<tlmú sók oldékonyságát. a kristályvít-tartalom 
befolyásolja .. Pl. a kristályvíz tartahnú. nátrium 
szulfát kevésbé oldódik, mint a kristályvíz mentes; 
só awnos körülményei< közölt A hőmérséklet 
változáson kívül az áldásnál terfogatváltozást is 

· figyelhetünk meg. · 
Az oldatókat. két nagy <:So portra osztp.atjuk: 
. Azt az olda tot; arríélynek részec~kéi semÍ!liiYen 

nagyítással nem tehetök láthatóvá; valódi. oldat." 
nak. nevezzük. Ilyen pl. ·a :konyhasó . vizes ol data •. 
Ezzel szemben vannak az ú. n. kolloid·. oldatok; 
amelyeknek részecskéi nltramikrószkóppa). meg
figyelhetők. Ilyen pl. a kolloid ezüstoidat; 

Az. oldás lehet fizikai' és kémiai, A fizikai 
oldásnál a feloldott ·. anyag nem változik . rneg 
tulajdonságaiban; szerkezetében; és az<<;>Jdós~r 
esetleges elpárologtatásávpl változatlanul. vissza
nyerhető. PI .. a konyhasó. oldatból a• víz élpátolog

. Gyógyszerkészitmények nagyrészének előállí- tatása után a konyhasó visszanyerhető' k kérnia 
fása oldással történik. A gyógyszerek előállításánál oldáshál ellenben mihd az ol~ott anyag, lllind az 

.•• ;>r :kérniíü: halások. igen sok esetben . csak oldott oldószer eiveszti eredeti ··tulajdormágait:: Az oldó-
. álliipolban folynak le. Az oldat álakjában alkal. szer elpárologtatása után. sem az, oldott anyag; 

''h:razott ,gyógyszerel< is gyorsabban hatnak a s~er> sem az oldószer nem nyerhető vissza; mert azok 
vezet.ben. Mind ·a recepturai, mind :a galenusi.. kémiai reakcióba lépteh, lgymással;. új vegyillet 
készitmények előállításánál sok esetben oldást keletkezett, amelynek;fízika.i éském}'!j sajátságai 
kell alkalmaznunk. • · merőben eltérnek a ~ kiinüu{ási anyag9któl. Pl. 
. A~ oldás valamely \zilárd halmazállapotú ha rezet kénsavban oldunk; rézgálic keletkezik; 
aríyagnak· cseppfolyós közegben y?!ó eloszlatásá t amely kék szíhű ktistályos vegyület •. , · 
jelenti. Hyenkor az. ányág elveszti eredeti halrpaz. 'Az oldat készítéséhez. oldandó. szilárd anyag 
állapotát 'és .. az· oldószer · halmazállapotát ves;<i és oldószer szükségekOldható anyagként· szere. 
fe1. A szilárd anyagok oldódása az oldó~zer iránt pelhetnek mindawk a szilárd anyagok; amelyek 
tanúsított · affinitásdn alapszik. . Ez ·az affinitás a megfelelő oldószerben !~!oldhatók. Az ojdandó 
egyes szilái-d anyagoknál olyan illértéket ölt; anyag azonban nem ol,dható fel k?r!átla\L_;m~rték· 
hogY;awk a leVegő nedvességél is .meg tuaják • ,beh az oldószerben. Az oldhatosag merteke a 
köti)i és ezáltal több!'ckeyéo;!lé elfolyósodnak. Ezek, nyomástól és hőmérséklettől függ.'fl~egadotf hő-· 
az 'ú. n; hígr()sZkópos (rjedvszfvó) anyagok; .PV mérsékleten az oldószeLaz. anyag meghatározott 
kálc1illll bromid, kalcium klori.[i, mangán klorid.. menr;yiségét képes még '?ldatbim ÜJ:~ta,ni, Az jgy 

Áz oldás alkalmával· a szilárd anyag molekulál .. · előállított oldatot telített old1ilnak nevezzük. Ahő- · 
oldási tenzió .(nyomás) következtében igyekeznek · mérséklet emelésével az oldhatóság általában fokoz-

. az oldószer .molekulái között egyenletesen eloszlani · ható. A hőmérséklet csökkentesével a. telített oldat 
• , és.az oldószertérfogatát betölteni ... Ezt figyelhetjük túltelített é válik; és a szilárdanyag kiválása észlel, 

meg pl. ha ki'istályos rézgálicra vizet . öntünk: hető. Ez . a jelenségigen gyakran megfigyelhető 
. avíz. és asó közölt díffuiió (áramlá~) indul meg. egyes gyógyszereknél, amelyek ..lárólás közben 

· Ezt akkqr is tapasztalhatjuk, há az. oldásmechani, hűvösebb helyre, gyógyszeres pincébe vagy:anyag: 
kal beavatkozás, keverés. nélküllllegy végbe. Az kamrába kerülnek: v. Magy!lr Gyógyszerkönyvünk 
edény alján Ieyij' tömény oJda!J}ól a felette levő pántosan rneghatároiza;.)lZ, oldható~ág foga_Iinát; · 
hígabb oldószer· rétegek felé .szemmel láthatóán mely. adott hőmérsékleten ;J.Z .oldoszerre es az 
áramlás induL meg' .· A · különböző ... töfuénységű oldandó. anyagra jellerpzö,áll~ndó és <~dotthőmér-.· 

~~ .......... f61yádé!Cfélegek'kiegyeii1ítodésfe''föfekédíiek} a' sékleten . a~ ányag telített 'oldatának koncentrá; · 
törnényebb oldat molekulái a hígabb rétegek felé cióját 'jelenti- Az oldékonyság . mértéke . pedig 
az oldószermplekulái peqig a'lörnény oldatfel é, rendsz~rint a 20 fo,kon, oJdqdó anyag. rnennyi:; · 
vándorolnak .. Ez a jelensé,; addig. tart; amíg a ségének és az oldószer mennyiség~n~k viszonya .. 
küjönböző keménységü rétegek egyrteműekké nem. Az oldhatóságo t közelí\óleg a következő megjel ö
válnak. . · .: . .· . , . . lésekkel jellemzi az V. Gyógyszerkönyv : ~N agyon 

Az oldás legtöbb esetben lehűléssei vagy fel- bőségesen; m~sékelten; kevéssé; alig. oldódik és 
rnelegedéssel jár a~zerint; hogy az oldási Jplyamat gyakorlatilag oldhatatlan«. · 
energiát. termel vagy igényel. Pl. az. ammónium A Gyógyszerkönyv »Öldatkészítés« dnlíí feje-. 

· nitrátoldásakor .·a Jolyádék .len{ílése· (hőelnyelés); zetének rendelkezésé értelméBen ldzáróan·:azokból . 
á~káliuin Jíidroxid vagy nátrium.hidroxid oldása' az anyagokból é~ olyaillöniénységben készülhet 
kor a .•folyadék erős· felmelegedése {hőtermelés) . az oldat, hogy abból még huzamosabb idő, eltel

. tapasztalható. Ha az oldás hőfejlődéssel jár, akkor tével sem válhatnak .ki alkotórészek és· sem az 
' ,,, 0 U.J• 'o ' ; ' ' ~ : 7• i 0 , 000 " • • 0 
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elkésZített oldat; sem . annak alkotórészel nem 
szenvedhetnek változast, kivéve azokakai eseteke!; 
amelyek éppen a . változás előidézését célozzák. 

Oldatkészítésnél általában először az oldászert 
mérjük le. Ellenkező esetben ugyanis igen gyakran 
előfordul, hogy az oldószerből nagyobb mennyiség 
kerül az edénybe és ezáltal az elkészített oldat' 
töménysége kisebb lesz., a. megadottnál.· Gondot 

.; . "'·" fordítani arra is, hogy. a.leméit por egy .része 
ne .maradjon a nedves üvegnyak oldalára tapadva. 
Célszerű a szilárd anyagof. porított alakban szórni 
az oldószerre, hogy minéT nagyobb felületen érint-: 
kezzék azzal és gyorsabban oldódjék. A könnyen 
oldódó kristályos anyagoknál szükségtelen az elO: 

. zet.;s porJtás. A meiegítéssel oldódó anyagokat 
kulon _e~e!]yben oldjuk fel . az oldószer szükséges 
mennyisegevel, majd kvantitative visszük .bele 
a gyógyszeres üvegbe, illetőleg alkalmas edénybe, 
az oldószer hátralevő részével. 

. Befejezésül megemlítünk néhány készítményt; 
amely oldással készül :. Sol. calcii chlorati, Sol. zinci 
chlorati, Sol. caleli bromati, Alum. acet; tart. sot.; 
Plumb. acet. bas. söt:, Sol. jodi spir., Spir. salicy-
lafus. · 

Gyógyszervizsgáló Laboratórium 
munkaki5zössége, Budapest · 

SZÖCIAIJST A 
E(/ ÉSZSÉGüGYÉRT -MOZ({ALOM 

A GYóGYSZERESZ 

ban bőséggel eredményeink ls! Ebben- a rovatban ezek kö:iül 
mutatunk reá néhányra. Híradónk különböző területekrÖl 
számos eredm~nyről emlékezik- meg. Hiszen minden -heve~_ 
zetett' és jól felhasznált újítás, rninden jó rnintavételo€zés, 
minden új, vagy korszerűsített gyógyszertár,_galenusi labora
tóriumunk fejlődése, a jobb munkát elősegítő toyábbképzés, 
minden lépésünk a tökéletesebb gyógyszerelJátás-érdekében: 
eredmény. Eredmény a »Szocialista Egészségügyért«-rnozga
lom minden teljesített vállalása. De eredmény tudásunk, 
gazdagítása, kultúr· és sportél~tünk megannyi eseménye 
s eredmény elsősorban tudományos rnűködésünk elmélyült 
gyakorlása. Eredmény pályánk és hivatásunk mind nagyobb -
fokú megbecsülése.« · · 

Ebből a rovatbQ_l emelünk ki az újra müködö 1301-es 
és 910-es gyógyszertárakról néhány szemléltetö adatot: 

»Befejeződött az 1301-es és -910-es gyógyszertár átala
kítása. Büszkeségünk az 1301-es gyógyszertár. A vény
készítő termében Szalay Endre 70 ern magas táraasztalánál 
dolgoznak, s mint megtudtuk jól és kényelmesen, a gyógy- · 
szerészek és technikák. ~gen szellemes megoldás az alacsony 
talpra rögzített, könnyen elmozdítható táramérleg. Réthy 
Márton és Erdős István vezetők büszkék az officina szépen 
megoldott gyógyszertár jeiJegére, a gyógyszerészek munka~ 
termére, a férfi és női tussolóra, az öltözőre és a mindenütt 
megnyilvánuló szoci3lista munkamódszerre .... A 910~es 
gyógyszertárban majdneiTI hasonló átalakítás történt. Az 
itodában, officinában, munkaterembe;n sok a virág, csipke· 
terítők és- báziszöttesek Knoll Győzőné a gyógyszertár 
vezet{íje. Az 130l~es és a 9l0-es gyógyszertár vezetői verse~ 
nyez~ dícsérik a vállalat áldozatkészségét, ·amely az adott 
lehetőségek mellett mindkét átalakításnál nagyvonalúan 
megmutatkozott.« 

Ezt a rovatot országos eredményeinh közlésére át kívánj{l 
venni a szak~ajtó is. l de kívánkozik majd a ceglédi és a zala
egerszegi gyógyszertqrak megnyitása is, a legkorszerűbb• átala
kítás után, a szadálista munkamódszer tökéletes alkalmazá
sával, a betegek jobb gyógyszerellátásának biztosításával. _ 

A »Három telefon. - interju« . c. cikk két kitüntetett 
gyógyszerésszel és egy takarítónővel foglalkozik.- Ezek közüJ 
hadd álljon itt az alábbi iThterju: 

-»- Halló l 506-os _gyógyszertár? Kérjük. M é.s -z á r ös 
Sándorné el_vtársnőt, az_" Egészségügy kiváló dolgOzóját 
a telefonhoz. - . 

- Igen, én vagy9k, Mészáros. Sándorné takaritóriö. 
Az a feladatom, hogy n;nd_ és tisztaság legyen a patikában, 
de résztveszek a dolgozók mindeR problémáj ában; ha bár
milyen nehézség is van. Érzem, hogy megbecsülik a mÍmká· 

. ma t. és .ez talán a személyem~ek is szól. Ha kelJ,· techrilkai 
munkát is végzek, de. kevés az iskolám, a -szemem is rossz, 
ezért nem, tanulhattam _tovább ... Nagyon boldog_ vagyok, 
hogy magas kitüntetést kaptam és mindent elkövetek, 
bögy _érd~mes is maradjak rá. ·-

Es mit mond róla Gerő Istvánné, a gyógyszertár vezetője?-" 
_.. - Csak a legjobbat mondhatom róla. Nincs olyan 
munka, amit bármilyen időpontban el ne végezne. Fegyel
mezett és takarékos, a hulladékgyűjtésben is az elsők egyi-·ke. 
Szerény, nyugodt és türelmes .. Amit vállal; azt a legjobban 
elvégzi_. Ha későn hozzák a- g}rógyszert, itt marad .és- segít. 
3· éve dolgorom együtt vele, de szinte naponként újabb 
jó tulajdonságát ismerem meg, ,Havas, esős időben,- 'ha 
egy perc szabad ideje van, naponként húszszar is végigmasSa 
a ·28- méter hosszú officinát ... Nem egy kartárs mondta 
már vele kapcsolatban : ez az igazi 'élenjáró kommunista 

·példamutatás! ... Nagyon szeretjük, nagyon megbecsülj ük, 
nagyon büszkék vagyunk rá!« 

Különös figyelmet érdemélnek az újitások, műszaki · 
tökéletesítések, termelési és ügyviteli észszerűsítések. Hatal

. mas és rendkívül érdekes és értékes anyag, de jól felhasznál
ható az országos tapasztalatcsere-mozgalom keretében is. 
Most közli a híradó a III. negyedévi újítási feladatterV 
eredményét is az újtípusú vizsgáló- asztal szerkesztéséröl. 
Kempler Kurt dr., Andriska József dr. és Csontos Mátyás, -c 
Ambrus ·József és Torna y_ Istvánné javaslatait fogadták el 
első,_ második és harmadik fokon-... A felszabadulási ver
senyszakasz újítási feladattervének ismertetése. után, <L ver
senyhíradó új rovattat zárul, amelynek- címe : Kérdezz~ 
felelünk! Hadd közöljük le a fovatot megindí-tó- bevezetést 
és- az első kérdést az arra adott f~lelettel egy-ütt : . 

»Szólaljon meg e r-ovat keretében minél föbb dofgozónk 
megoldásra váró közérflekQ" kérdéseiv~l, Szíve~~n _foglalko--
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-zurlk e rovatban szakm3i probié_m.ákk31. Vatamint,' ·-a beér~ 
kezett válaszokra beküldött' hoZzászólásOkkal is. De 'neiri 

!' szabad megfeledkeznünk artól;;--hogy: a havonként. megjelenő · 
szakSaj-tó e1sö~orban ad h~lyet mindeh olyan· szakmai lrérdés 
~egvi±atásának, .. amire nekünk, és_-.'~nem is országos viszqny-
1-atban, csak ·negyedévenként· van ·alkalmunk .. Mi itt inkább 
olyan kérdésekre: kívánunk felelni, amelyek versenymozgal
nmnk -vállalásain-ak, feladatterveink jeljesítésé1_1ek- módj4t 
és -eszközét ·megkönnyitik. Ebben segítünk mi a szaksajtó~
nak, az· országos tapasztalátcsere gazdagításában, a· »Szoda-

. lista Egészségügyért«-mozga:lom országos: elmélYítésében. , 
De'ez a_segítség csak úgy válik valóban ere_c;Iményessé,- _h? 
a· szaksajtó és munkavers_enyünk alkalmi szócsöve~ mind'" 
egyik a m8ga helyén, kölcsönösen támOgatják egymást: 
a· legmag~sabb cel : a szocialista gjógys~erés~et_ meg\taló~ 
sításában !« · · 

* 
_ --»Kérdés: Efi.yre több-Szó esik a gyógyszerészek és a·betegek 

jó kapcsolatáról>"Ha ez a viszony -nem mindenütt megfelelő~·. 
hajlamOsak vrgyunk, hogy a#rt teljes médékben a beteg dolgozók 
türelmetlenségére hárítsuk a -felelQsséget. Hel-yes·e_ ez.? · 

Válaszunk; Nem- helyes·! ·:A -.gyógyszerre ,várakozóka~ 
(betegek vagy-hoziátartozóik) ,.nem·_mérhetj'ük_ olyan mérté~-~ 
kel; mint az-.élelmiszert vásád.ókat. 'A vényt_ inár bizonyo? 

m~nka ki,fejlődését -helyenként -megakadá:l)iozZa. Látjuk a 
gyógyszertári. dolgozók hősi helytállását· a zavartalan gyógy
szerellátásban.' :És amint mindezt megállapítj uk-, úgy nőnek, 
az elért eredmények, tör:pülnek el· a hibák és szinte lépésről 
lépésre közelebb kerülünk a munk-aversenyhíradó, a gy_ógy~ 
szerészi' szakmai h'étköznapi höseihez.·»A Gyógyszerész« sze;. 
kesztősége kéri -a vidéki_ vállalatof?. versenybizottságait, hogy 
minden alkalommal küldjék- el nekünk is híradój ukat .. 

Most pedig közöljük a Zala megYei gyógyszertár-hálózat 
kollektíváinak két jó felajántását: -· _ _ .. 

A 8/16·os gyógyszertár kollektíVájának, felajánlása'. A 
gyógyszertár- vezetője a Vörös Csillag Tsz-ben _előadást 
tart a t?gokat érdeklő gyóg)rszerekröl és a rnentőláda helyes 
használatáról. Vállalják, ~ogy a legközelebb tartandó gyógy
szertári szakmai értekézleteh és a továbbiakban -minden 
alkalommal rövidebb előadást -tar-tanak "-a gyógyszerkészílés 
és gyógyszervizsgálat ·kérdéseiről. -A 8jJ8.as gyógY,szertár 
kollektívája felajánlotta, hogy széleskörű .-propagandát_ fejt 
ki .. a gyógyszertár melletti iskolában, a környező üzemek és 
a közönség körében, gyógysze~es üV_egek visszB.vásárlására. 
Ezzel, így igyekeznek elérni, hogy a gyógysZertár üveg. 
szükségletét zavartalanul . biztosítsák. 

SZAKMAl HIRADÓ 

LAPZÁRT AKOR 

izgalommal, aggódó. idegességgel-nyújtják ~t a gyógyszerész
nek Türelrnetlenségük _nagy által;'iriosságb#n a. betegséggel 
járó türelinetlenség .. , A- · Petegekkel való _ kap<;solatunk 
akkor lesz ~ökéi~ tes~ )la állahdóá._n szem elött·.tartju-k: a.gyógy0 • 
Szerész hivatása-teljesítéséhez tartozik az is, ha- Qeteg~do1goz6~
társát megnyugtató, hleg~rtő~'Szavakkal-támogatja gyóg~l,l:-
lá. sa út. já. n. M.iné.l tö.bb a beteg,. ann. ál n.ehezeb. t·enn.ek eleget "- E .. M' -. ..+A-· ,_ 1reg;- - · · , 

d h • 1 d .n.,z u. rms-""l!l;:;:'num n.o' ·rnn,· -teNné!bé .. ·n· f"~ruar' . tenni-, e· ivat<:tsszeretettel és ·a- betegek szeretetéve min e- .. ..-u 
nütt m.egold. ható ! Külön.ösen a.kkor.', ha sohasem .-tételezzük.~ 17.:.én: -délelőtt nagyjelen~ ,an!két,-volt a:_·gy~eré-

. - s~_t 'jQvő szeropéről és feliádatarilról az egiéSz:Ségügyi fel,_ htlgy· a- _nem egysZer "izgága -viseik~dés a gyógys_zerés? hl#M ba ( --"~ "' 
munkájának le becsülését jelenti.-.·.- Az' orVOsi rendelök -sem e 1 a _s n pers~..,i'V'.ctiban). Megvtitatásra !kerüilt a 
mentesek a betegek időnkénti-- 4:ifak3dásaitó1.« gyógyszeréSzet .Smllrm?i és tudományos !heJyietének 

. A Budapesti Gy. V. »Szocialista.EgésZségügyért-«~mozga~. válto~. <lZ elmúlt 'évt1ze1eklhen, ·a -.gyógys_zerészet ~i 
Jom- c-._ -4. ·sz~ versenYhíradója;:-ezérl'.a_ 4f·o1da:1as.beszámöló~ jellege -és-munllqtterül~teij' a. gy~zeréisz szalklmai -kéi>-
jáért a legmagasabb vers~óypopt-számra· -érdemes._ Hű tük~e zethségének megfele!lő _esetleges új egés7JS~ ril.ruilk(',l-
egy :_jól dolgozó gyógyszert~rhálózal, __ v állálati -és szakszer~ területelk, a @rógyszert§szét--!he[yé _és smrepe. a szociailista 
vezeti .. vezetőség,_ sza_kfelügyelöi ._és- ellenőri- gárda_ Iegjq·bl) .. ~g~gyi e1IátáS·-Jd~pi~n-.és- ~el,~p
mu_nkáHnak ... A_~ -'ferset:J-yhíradót ':\ZOn b-an csak az álla~4_9. csolatban a _gyógysz~zi .a~p-!Szak!útidásnak_ :az ,á -mér:..
fejl(}dés --szellemében szerke~ztP,etik. A veisenyhíradó : .. i1~IJ1.- . télke ét;;' -berjedelrrnle, . arrThi a fel!adat'dk: vég!feiÍlájtásához ·a 
lehet jobb, _-mint ;a.JnUnlraverse~y ált_alános··.és ,részlege~:- .. · jövőben Szük:Séges_le:sz:-. . ; ·-,:._:_c · .' · ~ __ . 
e:r~{ltpény .. e. A versenyhíracló ,,s~erke?ztőjé nem- ·lehet ~_öV7~-~, Az értekezléten, -T~kó Jó2l'ier:-dr.--':l11.i!Illsztethe1yetíés 
ke,zet~s. _mert szünt~lenül; a· munkaverseny gyakran. ugra~7· é-"! Sch'l!-lek Elemér afkad~ fus ,r~zt vett_. ne ;Il)égje--. 
szerű fejlődéséhek -szolgálat~ba,n- áll_._ Ezt a_ munk&t _v~gzi lef!.Wk,._ és Mit:te:tina,nn ._~zló.- -dr. osZitáJ.yVezetó -:nágy,-
és·:végézteel a lehető legjobban-Csathó Jótsef újítási előad~-· vonalú, reálris távlatdkat .nylitó előaQ.Iásához- hozZáSzól .. 
a híradó szerkesztésével -és ·a_ leg'megfelel'őbh an)rag meg. tak !l gyalkorló gyógys;rerés;ret, a gyáripar;_- a_-:: _minJSzre..- · 
írásával-, m~gír~tásával; csoportosítás~vaLP,éldamutató lelke.- r·ium, ai egyetem, a. szakcs_oport, a laboratD:ri-u;mq:k.Jeg-
sédéssel és -szeTetetteL kivátlóbb képviselői is." 

Az ·új_ versenyhiradó·!Jleg:{rit-más léSz~ Jobb- V_~gy:-kevésb:é. Ennelk: ·_az anlkétn:alk 'az anyagát .i&inérnie:.kell miln-
. jó', de más.-' Versenymozgalnlimk _öntevékeoyebli· sza~as~~.?_. den, h_ánt11iiil_yen munlkla-körhen do!Jgozó--·gyógYisrerégZnek. 

lépünk. Min'den vállalat a saját gyó~Yszertárhálózata mun~a-:.- Az ankéf szenemében Iehefóséget-- !kell- terémteaiün~ 
. körülményeinek megfelelően_ szervezi .. meg a verseny~,- . tartj ;l'! an-a, !hogy -a, szalksajtóban-- és:- -a, S_mlk:Jcsowrtak_ mégyei 
ébren a versenyszellemet; _. ~,-.·És- mi a- távlat-?·, Ezeknek- a~. éitelkeziete'in mind~l elimondlhassa:_ Jiogyan.látjá:k és/ 
adatoknak 'az €rtékeléséböl- 3lilkulrlák inajd ki --a'zók a sze'm:~-, mit -h<l,jland&- tenni a: -jövő' ·gyó.gyszerészetén:ek;_-a' _Szo,; 

-p·ontok. v:UlaláSok -·és: __ kövefelniértyek. ·ameiYekkel . .-:ep!Iek~- ciaili.Stá- gyógyszerészet nninél szélesebb kiallekításáért?- -
az új tipusú- rhunkB.vérsenynek ._ _.az -:egyes- .. vállala:t~k »Sarsdöttttűriek·«.rievemletnők em a ikollégiumHkezd~ 

· öntevékenység~n túl _,;.új, értelmet; tartalmat~ új lendül~tet· nyezést, · mert ;a__ magyar_ gjrógySzérész.et-_s.orSán.ák "meg-
,···-·- "adhatunk·· ~, ... .->"JSz-oei-alist-a,·-~gészség-ügy'ért-«-mozgalomba-b.-'"'''·.e:-.. :" ---·'-IJ:mtáro-zását' tűite az-- iki. ·_-Jeglf'őbh ·Cél. jáuL_ · -Sf,alklap_un!k -. 

· .. · . ' · .. . · · (si Q áprilisi szálma teljes terjedeliméiben I«Ízalni . f.,gja az 
.ci!őrulást. éS libeszámol az azt követő· vita • anyagálról l:>. 

úJ MUNKAVERSENY-H!RADÖJA 
• • • ' • • i 

jelent meg a. Zala megyei· Gy. V.~nak ís, kb.- 1.0 oldal-·-terjé~ ~ 
delemben~ "Ebben a szűk ·keretben- ·Ién)íegébel_T mfndaVVf!l 
fÓglalkozuak, ami a múlt.év utolsó negyedébell kis~ .. elloiny~_ .. 
.hult versenymozgalomnak :új , leh_dü~~tet adhat;- 'Ah<?m:'<!n. 
lapozunk ebben a füzetecskében, -látjUk az ·eredményeket,. 
a hibákat,- a lehetőségeket, javaslatokat a· hibafofrásokl meg. 
sZüntetésére, de ugyanekkOr' látjUk-a ·nehézségeket'is~ éS ·ezzel 
együtt· mindazt, mni_, fl le~m~asabb feni:lü :-_gyógy.s7:erészi 
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J\c szaksajtó 1955 áprilisi száma ihJaZánil< felBm'ba
d!í·tásánmlk Hl. évfordulófán jelemk ineg .• úgy érezzük: 
a -_magyar gjJógysZeréSzek. -soha- ennél_ 'n_agyo-bb ·._távlato-· 
k<Lt nyújtó ajándékot nem ka.ptak! . Rajfunü<, llivatá&
tudabunk emeJJkedet!Jségl§in, .szocialjjg'(a ontudatu"kon 
múliik,- hogy a· reális adottságók 'felSő megtJeremtéSével; 

; az előadó jövőt formálló jaVasliatailból !l'lÍlt, mi1kOr éS 
milyen mert.élklbeil tudunk- majd' rr:i.egva!ósí~ smnt-e-· 
len ll'larcban szocialista~jQ!vőnk>építeséért,:- ereda'néllyein!k 
~a béke ügyéneik meg;vé!léséérl! · 

,_.,~,_ 

'. ·,· • '> ' • 

a _Vényező:Vel, fl vény· 
szabiabélü•k azt javasolták,)Jogy 

ahöl 'többriyire- ülve 
.Javm;oa név; nem_- tetszett 

Ugyaníiy ,n~Vez~ 
osztogatónak;· göm
lehet a 

kihagyott szavak kÖrül a M. t. A. Nyelvtudományi intéze
tének nem volt _t<ülön _közlésre kínálkozO ·~zrev~tele.).-, 

EmlékezZünk ~ak vissza, hogy _annak idején azért 
került a gyógyszerkészítő helyett a vénykészítő előtérbé, 
mert ·a nép rendszeript- úgy- állít be a patiká_ba : - tessék 
nekem ezt a ·receptet megcsinálni ... Nem mondják :·vényt; 
de azt sem, .hogy gyógyszert vagy orvosságot. Eszerint_tebát 
az új típusú gyógyszerkészítőnek is a rec~?pt-ből kell_kiindul ~ 
nia,.- A. receptárius nem ismeretlen. a szakmában, ő foglalkozil{ 
a gyógyszerkészítésseL Mi legyen tehát az .a helyiség,· <Íhol 
a rec~plárius dolgozik, amikor van officinánk és :van labora-

. tóriumunk? A r~ceptórium.. ,_ 
'" Az analógia .is kéznél van :· labotatótiutn;_ receptórium, 

Ha a gyógyszerigénylök k_őz;-ül valaki felfedezi. ezt a~. új 
nevet, hamar rá jön, hogy itt készítik, a magisztrális gyógy7 

szereket, azokat,_ amikre hosszabb-rövidebb ideig_ várakozni 
,kell . . . Mi_ pedig_ ezzel az -t;gyetlen , új szóképzéssél isinét 
vissza:mentettünk valamit a gyógyszerészet legjobb hagyo. 
mányaiból. Meggyőződésünk szerint azonban akkor sem 
hanyagoljuk el h~gyornányaink ápolását, ha azt javasoljuk, 
hogy kedvünkre y ál asszuk ki _:-a gyógyszerkészítő és a recep
tórium közül azt)_ amelyikben a Jeglelkesebbeh végezhetjük 
a minél magasil bb színvonalú- gyógyszerkészílés t. 

J<öszönjük a.M. T. Akadémia Nyelvt_udományf Intézete 
mtinkatársainak komoly segítségét a legmegfelelőbb kifeje
zések _megtalálásában. Kérjük a magyar gyógyszerészet 
mindel). ·dolgozóját-: mondják-el minél többen vélell}énY-üket, 
mert ha ma ne_m_is-ez a legfontosabb Problémánk,'. de -azért 
az utolsó feladatnak sem níondható. Igy, ezen- ai úto'n-, p_á

·lyánk, munkaterületünk -nliriden kis zugának állandó --esi
szolása közben alakulhat ki ·-a~· v. Gyógyszerkönyv követel
ményével egy időben az új gyógyszer~árak helyiségeinek belső 
nomenklaturája is. · 

(sz. j.) 

t ·.·· 
' _-,, . 

GYQGYSZERÉSZI ALLAMVI.ZSGAK 

először a _múlt éVben vortak Ez évben február hó első retében 
a in_á_sö?ik _ilyen vizsga fOIY.t le a budap_esti éS a szegedi OrVos
tudomanyi egyetemeken. Budapesten. mintegy 93 ·jelölt 
vizsgázott,_ három bizottság előtt, amelyek-elnökei _az_ Egész.
ségügyi Minis~térium által· kijelölt kiváló gyakorlati. sz~k~ 
emberek, ·a· vizsgabizottságok mási);\ két tagja pedig a s.zöro~ 
san vett szakmai tárgy, a »Gyógyszerészeti technológia« 
gyakorlati 'és_ elméleti részének vizsgáz,tatQja, akik_ az: egye-
_.t~mi oktatók közül kerültek ki. .. ' 

'Az 'államvizSga anYaga általánoss~gbah rnind8z, amit 
a gyógysz'ertári teendők. során _a gyógyszerésznek elméleti 
és gyakadati vonatkozásban teljesítenie és tudnia kell 
-különös- tekintettel az V. Magyar_ Gyógyszerkönyv __ rendel: 
kezéSeire. _, · ., .- .--- ' · 

A gyakorlati szakmai vizsgán a jelöltnek két receptet 
~ep_a vizsgabiZottság előtt szabályszerűen e_lkészítenie, utána 
s~amot- ad erről a _munkájáról, s egyben a gyógyszerkészítéssel 
kapcsolatos mindennemű ismereteiről, beleértve a manuális 
rutinmunkát, ·anyagismeretet,_--hatástani .tudnivalókat, szá
molási -_müveleteket stb. A gyógyszer elkészítésének meg-
ít~l~éb:!l, a, ~izottság _a -manuális k,észséget, a gyógyszer 
kul~o k1alhtasat, a tapasztalt gondossagot pontosságat ren-
det-: és tisztaságo! ·is figyelembe. veszi. ' · ' 

A szakmai_ vizsga_ elméleti részében .a_ jelölt a galenusí 
- készítmények elkészítésére; megvizsgálásár-a, tárolására,- fel
használására vonatkozó előírások, valamint a kémiai .gyógy: 
s~ere~, és növényi ·drogok: feliSmerésére, megvizsgálására, 

~tarolasara, felhasználás~ra vonatkozó' ismereteiről számol 
1p_e, a. gyógyszertárban előforduló gyóg)rászati segédeszközök, 
a gyógyszerészeti technológiában használatos fontosabb 
törzskönyvezett kisz~relt. gy<igyszerkészítmények, szerobak
terio_lógiai készítmények stb., végül a gyógyszerészeire 
vonatkozó_jogszabályok, üzemviteli kérdé.sek ismerete méllett. 
. .. A si.keresen .letett államvizsga alapján az egyetein a 
Jelolt részére -szakképesítését jelz.ő, a »kit ünő« eredménnyel 
végzettek részére ezt- 'feltüntető külön. oklevelet: állít kL_ 

· A 7/ államvi~a-bi~otts~go~ a ;vi~sgák befejezése Után 

l . 



egylittes ér-t.ekeiJeteil állapftj~k -meg a _ViZsgákkal-kapcSoratQs-. 
tapasztalataikat, az ·esetleges ·hiányosságokat _·és ~azokat 
a módcikat,- amelyekkel ezek,kijavítható_k volnának E'~eg: . 
állapítások eredményeit az'-. Egész$€gügyi Mirtisztériu~nak 

. és az Egyetem- dékánjának megfelelő jelentésben -hozzák 
tudomáSára. 
~ AZ államvizsgák tapasztalatait az· egyetemi oktá-tók 
a kiképzésben ·hasznosítják, -s-- az esetleges hiánycisságOk 
kijávítására szükséges intéZkedéseket megtesZik . Igy _-pl. 
a múlt _évi államvizsgán a_-gyógysZerkülörth~:gességek, a_·g_yó
gyászati segédeszközök, egyes szerobakteriológiai kéS~ít
mények, gyógynövények, .kemikáiiák _ ismeretében voltak 
bizonyos hibák, s ·ezért a inost folyó tanévben már egyre 
nagyobb súlyt helyeznek az oktatók ez-eknek kiküszöbölésére. 
Ez folyamatosan érvényesülni fog az új gyógyszerés?:-nemze-
dék .kiképzésében. · 

A záró:ünnepségekröl, legközelebb még besz-ámolurik. 

" 

\ 

A PEST MEGYE! GY. V. 

'fél ·év óta először hivta össze a megyei :gyógyszed3.rhálózat 
minden vezetőjét, sőt mivel a Sz. E. ű .. -mozgalom győztesei 
is _január 2'Z~én kapt_ák kézbei a vándorzász_lókat és a -péi)_Z7 
jutalmat,_ a győztes k01lektívák több _munkatársa i~ meg~ 

_ j€Jent ·az értekezleten. Meg kell-állapítanunk, hogy az-.-é~te· 
ke~let rendkívül _m.ozgalmasan zajlott. le. Alig. volt oly~n 

-gyógyszerész, aki -legalább. egyszer fel n~ szálalt volna._ A 
központi kérdés. az V. Gyógyszerkönyv életbelépése volt, 
és: lényegében -eköté csoportosultak, ezt erősí tették, ennek 
szellemében vetették-fel a_ többi problémákat is. Ez megnyi
latkozott a .Sz. E. ü .. mo~galom fellendítésében~ főként 
annak a szempontnak ·kido.m'borításával, hogy az új Gyk. 
adjon új tartalmat versenymozga1munk az eddiginél is 
lelkesebb. kialakítáMnak. Tagadhatatlan,. hogy az értekedet 

_ 'nagy-részében· azt mondták-ela vezetők;, amit-_ ünnepi v~~s~_nx
híradójukban megírtak és igen .sokan ehhez a. megJelent 
·anyaghoi. száltak hoZzá _b_íráló,- vagy_- helyeslő megj_egyz:é· 
seikkel. Megvitatták a vers,enyhírad,ót: és új utat keresték a 
Sz. E: ű.-m: minél céltudatosabb kibontakozására. __ _.Ebberi 
gyógYSzerészek és-- Váll_a13ti Vezelök _ sZíVvet~lélekkel, ._· egy-_ 
mással vetélked,ve,- de_· a ,-k~s ügy érdekében mégis -v~l-

- Vetve -vettek tészt.-- Erre célzott felszólalásában ;iz- OrVos· E ü. 
DolgOzók SzakSz'erVezetének képviselője is; _·imikor ... ezt 
rriondta_: --_ a »Szocialista Egészségügyért«-mozgalomhan 
i"-éSz·VevBk __ -akár anyagiakban és dicsőségben, akát _-az egész 
szakma- emelkedésének formájában, de mindenképpen_ -el--: 
nyerik munkájúk eredményét. Főleg azonban azok, -akik nem 
várnak mindent- terí-tett asz-talon, -hanem· öntevékenyen; 
Sij~t-' -€feJükből oldj-ák- :ineg kérdései két-; --és:- eZzel-, is" hozzá~

. Se'gíti-k felettes szerveiket az eredmények eléréséhez. 

a nép gyógyszertárában nem_ úgy __ dolgoznak,_·mirit i_~g~~: 
Nemcsak a pénzt veszik e1

1 
beírnak, számolnak és vissza~ 

adnak.- A _ini pénztárosnőink ,.r):Iég azzal sem_ elégszenek . meg,_ 
-hö~ ők is sz?lnak eff! jó -s~ót :a bet~g-~eJ:._' _Úgy er~ik, .:ho&y 

mast; _többet_Is hasznalhatnanak :a- kozos~egnek, az. onkolt~g 
csökkentésével· gyarapíthatnák a .nép_ vagyonát ... -Techni:ka 
Vah, _nem is _egy _-a-·patikában, ők osztják el, ~kaps~11lázzák 
a porokat, kenőcsöket csinálnak. Körülhéznek;_ keresik a 
nekik -való- munKát ·és· hamarosan meg. is .találják.-.. -Egy 
gyógyszerész _a szaksajtóban 3.'hónappal_·_ezélő_H szö:Vegben 
és rajzban -ismertette' a_ :k_ézimérle_g .zsinórjának sZakszer_ű 
csomózását. Ligeti Fererrené (a mi ' fej~llhetetlen Ligétl 
ferericünk özvegye) 'nézi, olvassa, tan'!-tlmányozz::i, · megta~ 
nulja és ott- a 612-es. _ _gy:ógyszert.árbtm min_djárt. alkalmaz;ta 
is-~~.- Hamarosan-megtelik egy_ :doboz·zöld mérl-egzsinórpkkal, 
a kézimérleg-javító pénztárosnő' kellékeiveL A~ egyik kattárs 

eléje tesz egy egyc~súlyából ·kibillent mérleget. ~fgetifié 
nézegeti, hátha meg tudná javítani, talán még nem is kell 
új zsinór rá. De bizony kellett. A rejtett és nem jó_'helyen 
alkalmazott csomózások itt iS_.--:------ ott is előbukkantak Az első 
míívét -még saját maga is megcsodálja, és a kartársak is 
végi~hordozzák, mutogatják egym-ásnak. Utána jön a többi 
mérleg - itt csak valami egyensúlyi hibáról van szó, Ott 
újra kell szerkeszteni az egészet. Ligeti Ferencpé fárad
hatatlan ezeknek a hibás mérlegeknek a megjavításában. 

_ Azt mondja: nem művészet ez,_csak szeretet kell hozzá, 
a bet~gek szeretete. Kéri, hogy keressék fel őt, sorjában meg
tanít rá mindenkit, aki ezzel a külön munkájával, ha köz~ 
vetve is, hozzá aka:r járofni a jobb gyógyszerkészítéshez: 
úgy érzi, hogy ő maga ezzel kissé talán az ö szellemében ... 
Ujjai között tart egy megjavított -kézimérleget, amelynek 
hirtelen megbomlik az egyensúlyi hélyzete.· Egy körinyésepp , 
beléhullott a mérleg egyik serpenyőjébe ... 

FELHIVAS ~mNKATARSAINKHOZ 

Ez·a felhívás_mindazokhoz szól·, akik .helyeslik azt a cél
kitűzést, hogy szaklapunk a· továbbképzést srolgáló és ismeret· 
terjesztő közleményeinek előtérbe helyezésével minél gazda~ 
gabb, változatosabb, minél érdekesebb legyen: A Magyar 
Sajtó, az Újságíró Szövetség lapja is ezt az utat jelöli meg 
minden szaklap szerkesztésére. Nekünk azonban olyan adott~ 
ságokat kell tekintetbe vennünk, mint pl. azt, hogy »A Gyógy
szerész« havonként egyszer jelenik meg és még akkor is 
csak 46 hasáb terjedelemben, ha közlés céljára ahárpm borító 
oldalt is igénybe vesszük. Ez egyúttal meghatározza, hogy 
ne írjunk és ne küldjünk be olyan} akár ismeretterjesztő, 
akár a- továbbképzést Szolgáló cikkeket,- amelyek a 9 gépelt 
oldalt meghaladják, ez is 6 hasáb a lapban gd szedéssei és 
4,5 hasáli petit be.tűkkel. Egy, mondjuk, 10 hasábos cikk 

__ közlése azt jelenti, liogy enn.ek a sokrétű, tudományos jellegű, 
gyakorlati hivatás anyagának kb. 7'4 részét egyetlen tudo
mányág és egyetlen cikk foglalja el - az általános szakmai 
érdekesség és érdeklődés rovására ... A gépelt oldalaknak 
átszámítása betördel t nyomdai hasábokra Csak úgy_- történ
hetik a felső- kulcs szerint, ha egy oldalra (két sorközösen) 

_ 33 sofnál többet nem gépelünk, és ·csak á papíregyik oldalára. 
-Ez egyben kötelező is, mert a nyomda csak az ilyen módon 
gépelt kéziratokat fogadja el szedésre ... _ Ugyanekk9r: meg 
kell üzennünk, hogy a legépelt kéziratban csak egyes-betüket, 
javíthatunk (tip.tával gépelési hibákat), de kimaradt ·vagy 
megváltoztatott szavakat utólagosan- bele kell 'gépelnünk 
·a két sor közé a- inegfelelö helyte. Ez :vonatkozik arra· is, 
hogy a nyomdai hasáblevonatokon:is csak a kézirattóLeltérő 

,_szedési -hibákat javíthatjuk ki, míg --minden utólagos- szerzői 
beleírás ·csak a szerzö felelősségére és-költségére történhetik. 

Segítsük tehát a szerkesztő bizottságet a~bán az -igye· 
kezetében, hogy minél jobban felépített,_ -összefogottabb 
dolgoza tokkal, minél többféle anyagot- közölhessünk .a szak
sajtóban. Táinogassuk az egész szakma munkáját :'azzal, 
hogy e szerkesztői kérések teljesítésével a- gyógyszeré~ek 
szaksajtója az -élre kerüljön, szüntelen harc~ban a :;jobb 
gyógyszerkészítésért, az igériyesebb --gyógyszerellátásér-t,;- a 
béke .megőrzéséért ... 

-~ . 
A GYOGYSZERESZ 

Szerkesztőség és ·fuv(!,tcím: Budapest, III. ·k-er., Vörös,. 
vám út 150. Telefon: 162....-1ll6. SZ€!t\kes2J!~ órák ked
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terjesztő_ rKiadó 
Budapest, VII,, _Lertin körút 5. 

Telefon: 42-33-77. 

Egyszámlaszám: M. N. B. 9!.878.263-48. 
Fel€1ős kiádó: a »-Műveltí. Nép-;<-Tudomá.n:yos· és ISírietét~ 
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