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Gyógyszcr'észet 16. 174-li7, 1972. 

A FORMULAE NORMALES-BEN SZEREPLŐ NÉHÁNY KÉSZÍTMÉNY 
BAKTERIOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

ŐRSY ATTILA 

A szerző a FoN o-ban szereplő és egyedi előirnt sze
rint készült néhány gyógyszeres oldat elta. tás során 
mutatott mikrobiológiai stabilitását vizsgálta. A 0,03 
százalék propil- és 0 ,07% metil-p-oxibenzoáttal tartó
sított Sal bromitla, Sal.. cojfobromída és a Sal. kalii 
jodati stabilitását mikrobiológiai szempontból meg
felelőnek találta, készletben tartásukat megengedhető
nek tartja .. Nem kielégítő viszont a rizsgált gyermek
gyógyászati készítmények csira.szegénysége; ennek oka 
részben a Siritpits simplex konzerválásának 'lnegoklat
lansága. 

Az utóbbi évek gyógyszertár-higiéniai vizsgá
latai [l, 2, 5] bebizonyították, hogy a gyógyszer
tárak légtere, a n1unkaeszközök, az expediálóedé
nyek nllkroorganiz1nusokkal az 01 vosi 1e11delőket 
megközelítő mértékben szennyezettek. A magiszt
rális gyógyszerek baktériun1okk:al \raló szennyező
désére a technológiai műveletek során tág lehető
ség nyílik, s azt teljesen megakadályozni a munka
higiéniai körüln1ények és a gyógysze1készítés hi
giéniájának javításával sem lehet Egyre inkább 
terjed tehát azoknak a gyógvszerkészítményeknek 
a 1{011ze1válása, a.melyekben a inikroorga11izn1usok 
szaporodásának feltételei adottak A gyógys7.er
készítményekben elszaporodó mikrobák ugyanis a 
g,yógysze1111olekula bon1lását, e11nek következté
ben a terápiás hatás csökkenését, n1ódosulását okoz
hatják, sőt esetleg toxikus anyagok is keletkezhet
nek Folyékony g,yógyszerfor1nák esetébe11 a fe1-
1nentáció e1edJnényeként bekö,Tetkező üledék
képződés, a lebegő gombatelepek káros pszichés ha
tást okozhatnak 

A:.i: mik1üo1ganií-,musok; szaporodása sze1npontjábói 
egyes gyógyszerek oldatai különlegesen kedvező köze
get jelenthetnek Küttd 1966„ban a Gyógyszerés,-;et ha
sábjáin [3] ]!l.eyei és Syriek 11.)0tnán ar1·ól szá1nolt be, 
hogy az an1idazofen, az antipiiin, a koffein-nátr. „ben
zoát, a kálinmjodid, a fOszfo1savas kodein, a sósavas 
efedrin, a cuko1 tar taln1ű oldatok és a főzetek-forráza
tok eset-ében különösen gyors az er·edetileg jelen volt 
csírák szaporodása. Böh1n, Cserenyei·, Hartyáni, Ko'liács 
és Labanc [4-] a FoNo I\T -ben szeréplő, fél évig készlet-· 
ben tartható Sol. kalii jodati és a Sol.. bro1nida 2 hét, a 
Sol. coffObrornida 4 hét utáni növekvő rnikrobás szeny
nyeződésről számoltak be. A szerzők a felsorolt készít. 
mények nipsészterrel való konzerválására tettek javas
latot. A FoN o V. az előbbi oldatokat rendeléskor ké· 
szítt.ette, n1ajd az OGYI 'I'. 1/1968. szárnú határozata 
0,1 % nipsészter··kornbinációval (0,03Cj~ propil- és 0,07% 
rnetil-p··oxibenzoáttal) való tartósitásuka.t· rendelte el 
a készítrnényekre vonatkozó egyéb élőírások vált.ozat
l&nul hagyása mellett 

}[unkán1 során azt vizsgáltan1, 11og:y a SoJ b10-
midában és a Sol kalii jodatiban - melyek csu
pá.11 szervetlen sókat tartaln1aznak viszon:,y1ag 
nagy koncentrációban -, továbbá a Sol coffo
bromidában 0,5% nátr -benzoát-tartalom mellett 
mennyiben találják meg a mikroorganizmusok élet
feltételeiket, mennyiben indokolt a fokozott gon-

dosság, a1nelybe11 ezeket a készít1nényeket része
sítjük 

Összehasonlítás céljából megvizsgáltam néhány, 
a gyermekgyógyászatban gyakran használatos nit
rogéntartalmú szerves~:v:egyület: az amidazofen, a 
sósavas papaverin és a sevenal i1atr. SiI. si1nplex
szel és Sir. cacaóv·al ízesített oldataiban a ter n1észe
tes mikrnbaszennyezettség alakulását .. Ezeket az 
oldatokat rendeléskor készítjük ugyan, viszont 
köztudottan kedvező körülménveket biztosítanak 
a készít1nényt sze11nyező JnikrŐbák életbe111na1a
dásához, szaporodásához. A g:ye1n1ekg_yógyszerek 
mikrobiológiai stabilitása fokozott figyelmet köve
tel.. n1ivel a csecsen16'k érzékenvebbek az e11te1ális 
fertőzésekkel szemben, mint m~s korosztályok [6J 
A Ph Hg. VL a Sir.. simplexet nem korner váltatja, 
mivel a n1agas cuko1tartalon1 a 111ik1obiológiai sta
bilitást részben biztosítja Az expediálandó híg 
cukoroldatok ·viszont Jnár jó szé11- és energiafor
rást jele11tenek a. Jnikroorganiz1nusok szán1ára [8] 

Kísérletes 1 ész 

\Tizsgálatain1 során a. te1111észetes szennyeződés 
alakulását tauuln1ányozta111 a következő, részben 
tartósítószei: nélkül részben tartósított készít
n1é11yekben, háron1 párhuza1nos szán1lálással 

J"lfixt solven8, Sol ani·idazopherii tJro inj., ).'Jol 
bi mnida; Sal cojfobroinida, Sal kalii jodati 
L Rp. Papeverini had:rochlor. 0,10 g 

Phenobarb. n>ttr 0,30 g 
Gun1111i a1ab 0,30 g 
Aquae dest 100,00 g 

2 Rp Papaverini hydrnchl 0,10 g 
Phenobai b .. nati 0,30 g 
Gummi arab 0,30 g 
Sir. simpl. Ph. Hg V 20,00 g 
Aquae dest ad. 100,00 g 

3 Rp. Papaverini hydrochl 0,10 g 
Phenobarb. natr 0,30 g 
Gummi arab 0,30 g 
Sir simpl Ph .. Hg Vl 20,00 g 
Aquae dest ad 100,0Ö g 

A n1esterséges szennyeződés változását 1nonoin
fockióval vizsgáltam a Sol coffobrnmidában és a 
SoL kálii jodatiban. A tesztként használt mikro
organizmusok szilárd táptalajon nőtt telepeit 
120 °0-on 20 percig sterilezett izotóniás konyhasó
oldatban szuszpendáltam (spórák esetében glice
rines eldörzsöléssel). Izotóniás konyhasóoldattal 
készült 10-es léptékű hígítások segítségével meg
határozta1n a.z egyes szusz1Jenziók titerét. Ezzel 
párhuzamosan azonos mennyiségű szuszpenzióval 
sze11nyezten1 a. vizsgált készít1nényeket, és ug:yan
csak 10-es léptékű hígításokkal meghatároztam a 
kezdeti csíraszámot telep/ml értékben, ami egy-
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I. táblázat 
Te1 rnészetes niikrobiológiai szennyeződés konze1 válószer nélküli oldatokban 

(Telep/ml értékek) 

. 1 24 
1 

48 1 
1 

14 
1 

21 
1 

28 
1 

35 
l(.észítéskor 

óra rnúl\.· a nap múlva'-

1t) 
1 

l,öXIO' 1 1,1-10' l,8Xl0' 
1 

3,2X 103 1,5x10' 1 2,2 X lO' 
1 

1,2x10 3 -

2 XlO' 3 0 4 0 22 3 2 h) 
e) 

1 

2,3x10' 
1 

73 8 
1 

1,6 x 10 2 15 
1 

16 
1 

62 1,2 x 10 3 

a) - Sol. bJ01nida; b) - Sal. coffobroui.ida; e) - Sol kalii jodat·i 

II. táblázat 
,4. ter·1nészetecs 1nik1obiológiai szennyeződés változása konze1vált oldatokban 

(TeleP/n1l t.értékek) 

24 
1 

48 7 
1 

14 1 21 
1 

28 
1 

35 
I<'elhasz.nált 

Gyógyszel'oldat ' dest.. víz 
óra múlva nap múl\.a 

a) 
1 

2,7Xl0:1 
1 87 2 2 

1 
3 

1 

li5 
1 

0 
1 

l 1 -
j) 1,3 x 101 

1 

2,4·+10 2 :1 2 

1 

0 2 

1 

:1 l 

1 

2 
e) 

1 

2,6x10 3 1,6x10' 2 0 0 
1 

5 l 
1 

() 4 

a) - Sal. b1011úda; b) - Sol coffob101nida; e) - Sol. ka.Zi·i jodati 

ben a titer kontrolljaként szolgált és fo1dítva 
Teszt-1nik1oorganizmusként a környezetből izolált 
Sfoph .. albust, E. colit, Aspeigillus glauc.-spórát és 
ae10b bacillus-spórát használtam A 0,03% propil
és 0,07% metil-p-oxibenzoáttal tartósított oldatok
ban csak a.z aerob bacillus-spórával n1odellezte1n. 

'\ felhasznált táptalaj pepton-agar, Endo- és Sabou-
1and-féle agar volt A vizsgált oldatokból, illetve azok 
n(h ek;.;ő hígításaiból 1 n1l-t oltotta.111 15 ml, 45 °0 hő-
111C1sékletű táptalajba, inajd ho1nogenizálás után le
n1e7,1 öntöttem. A lemezeket 32 °C-on, 24 órán át, majd 
szobahőmérsékleten ugyancsak 24 órán át; gon1bák1a 
szobahőn 1 hétig inkubálta1n 

A vizsgált oldatokat csak a kioltások alkalmával nyi
totta.in fel. Az oldatok elta1tása sz6bahőmé1sékleten 
tö1 tént.. Az elta1 tás so1án jelentkező mik1"0baszennyezett
ség alakulását táblázatokban foglaltam össze A feltün
tetett értékek a n1egfigye,lt 3-3 készít1nény szennyezett
ségének (telep/rnl) sz;á1ntani középértékei 

.A_ konzerválósze1t nen1 tartalmazó Sol. b1on1ida 
( I táblázat) a 7 naptól kezdve mutatott növekedő 
szennyeződést és ezzel pá1huza1nosan fokozódó po-
10s üledékképződést. A vizsgált 3 készítményt min
den kioltáskor telepküllem alapján azonosnak ítélt 
mik1oorganizn1us szennyezte. A Sol. coffübron1i
dában 5 hét múlva sem észleltem fokozódó mikrobás 
szennyezettséget; üledék alig, vagy egyáltalán nem 
képződött. A Sal kalii jodati 1 mintájában (fölte
hetően a kupak rosszul zárt, a készítmény szellő
zött) változó 1ninőségű és nagyságrendű zavaroso
dás jelentkezett Az első héten penészek szennyez
ték a készít1nénvt. an1elvek később n1ár nen1 -vol
tak kitenvészthé'tők, ma]d az 5 héten zömmel B 
subtilis volt a szennvező baktérium. Az oldatok
ban üledékképződést nem tapasztaltam; ugyan· 
akkor mind a há10m paralelben a 4. héttől kezdve 

lebegő, flokkulált képzi5dményt figyeltem meg 
A tenyésztési kísérlet Sabouraud-fBle agaron nega
tív volt 

A tartósított készítmények ( II táblázat) a nem 
konzerváltakhoz hasonlóa11 Yiszo11ylag nagy k:ez
deti 1nik1obaszennyezettséget 111utattak; ennek: oka 
a készítésükhöz felhasznált desztillált ·víz szen11\C·· 
zettségében k_eresendő. A k:onzervált és nen1 lr~n1-
zei vált készítmények telep/ml értékeit összeha
sonlítva, a tartósítás ered1nényeké11t a 1nikroba 
szennyezettség szig11ifikáns csöÍrkenése a Sol bro
midában tapasztalható 

A n1esterségesen szennyezett - előzőleg steri
lezett - Sol coffobromidából és a Sal kalii joda
tiból a beoltott 105 nagyság1endü Staph albus-, 

telep/ml 

m• 
fO.~~---~~~~~~~ 

101 

102 

!O 

7nap 

- Aspergillas gombaspóra 
-A- Sto. albus 
-n- E. coli 

!dÓ 

!4nop 

--<>- aerob b spóra a nem konzervált oldaf/Jon 
--- aerob b spóra a konzervált oldatban 

1 áb1a 1lfesterséges kon:f,a1ninác·ió Sol. kalii 
J°odat.iba.n 
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E. coli- és .A..spergilh;s glaucus-szennyezés 1üvid idő 
múlva nem volt kitenyészthető (1., 2 ábra) 
A bacillusspóm-tite1, amint az várható is volt, a 
t'J,rtósítotf érn1em tartósított oldatokban egyaránt 
stagnált„ A Sol. b101llidát meste1ségese1111en1 szen:y--
11yeztem, n1ivel már a te1111észetes ko11ta1nináció 
n1a.ga.s értéket n1utatott 

telep/ml 

10 5 

104 m:~~:::c;:::======= 
10' 

10 2 

10 ~'>-+-+---------+----/ ~ó' 
1 2 J 4 ~ ő 7 nap 

2 áb1a Jfcste'1 Sé(JCB konta·1ninár:ió Sal coffobrotnidában 

A vizsgált 3 kés;;;ít1nény· közül a kállu1nbro111id
oldatban tapasztaltan1 n1ikrobiológiai szen1pont
ból nagyfokú instabilitást A Sol coffobromida és 
a Sol kalii jodati az áltahun megfigyelt 3 paralel
ben, az eltartás so1án és n1esterségesen szennyezve 
nen1 bizonyult a, n1ikroorganizn1uso]{ szá111á1a 

}{ed··;rező közegnek Te1n1észetesen a választott tesz
tek nen1 1epreze11tálhat11ak 1ni11denféle n1ik1001-
ganiz1nust A készítn1é11,yek a. felhasználás során 
fokozottabb mértékbe11 szcnnyeződi1ek, 1nll1t az el
tartás folya1nán. Tartósítva· 111indháron1 készlt·, 
mény megfelelő míkrobiológiai stabilitást mutat 

~fás prnblémát jelent az oldatokban tapasztal·· 
ható propil-p-oxibenzoát-kiválás. Ezért rendelés· 
kor készítésük nem látszik feltétlen szükségesnek 
Kétheti készletben tartásuk a gyakorló gyógysze
rész szán1á1a i1agy könnyebbséget jelentene 

Az összehasonlfüts--céljából vizsgált, sziruppal 
ízesített készítn1ények 111-ikroorga11..izn1-Us-sze1111;..-·e
zettségét illetően a következőket tapasztaltam 
( III és IV.. táblázat) A lilixt solvens esetében 
- a1nelynek vizsgálata a Sol an1idazopheni p10 
infa11téval való összehasonlítást szolgálta - a Sü 
liquiritiaeba,n lev·ő konzerválószer n1ennyisége a 
készít1nény csí1-a.szgénységét 1nég ne1n biztosítja; 
az utólagos, 1 % Sol. co11se1\'ansszal való tartósí
tás, melyet a FoNo \! elő is ír, szükséges A Sol 
ainidazopheni pro i1ú' is csak az I % Sol. conse1-
vansszal utólag tartósítva mutat kellő stabilitást 
.Különösen füntosnak látszik a Sir cacaóval íze
sített gyógyszerek n1ik1obiológiai stabilitásának 
biztosítása. ~4- pe1 os bevételre szá11t, anorganiku
mokat tartalmazó folyékony gyógyszerfounák ese
tében rendkívül l{érdéses az elszaporodó szap10-
:fita n1ik1oorganizn1usok szerepe gastrointestina]is 

11 I táblázat 
'J\;í'illé&zctcs -11/'iJ„:robiolÚg'i.ai .sze-11nyeződé':I Jl1ixt solvensbe11 é8 8ol a1núlazophcni p10 i11/,-ban 

(Telep/1111 inkubáGió: 3 i °C-on 2411, 1Úajd szobahőnu~1sékleh:.n 2411] 

24 2 3 4 5 ; Készít- Kés~í- 1 1 1 1 
n1én,y tésko1 

ó1a. 111úlva n1ülva 

1 

2 

nap 

1 a) 5-J- (-),] x ]0 2 :i,R X 10:; - - - 2,8Xl0 4 

1 
b) 2:1 2S 0 - ' - - 0 

a) 63 18 

1 

2,sx10~ :3,1Xl0 3 - - 2,4X J0 1 -

1 

' b) 1 j 

1 

0 () :l G 0 -

a) 21-!l,i.:ct. solvens konz01 válószf;I nélkül 
b) J.lfixt solvenc; Fo}.'-o F 

2 a) Sol an11:da~ophen·i pro r:·nf Fo!V-o T/ 
b) Sol anúdazophcnipío inf 1% Sol consu1a,11.Bszalta1tósi.t\a 

1 V táblázat 
l'er n1i:s::.ete13 1niJu ob-1:ológiai 8zeunyeződés papave1 in- é~· szc,;e1iálta1 tal1nú s.zú upos k:ény-itn1ényekben 

(('l'elep/1111 é1 tCln-Jk) 

24 2 5 
!\::ész í t l· sko1 . 

ó1a n1úlva n a p n1 li 1 '- a. 

Rp 3,8x10' 8,9XI0' l,GX10 3 3,2XJ0 3 1,2Xl04 

2 llp :l,l X IO' 2,; x 10 3 S,6Xl0 3 

3 Rp 5,3 x 10 2 2 lx 10 3 G,2 X 10 3 3,±X104 ] ,7x10.5 

-

l 
1 
j 
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fertőződések kiváltásában, hiszen szán1uk ele
nyészi5 a bakteiiológiai szempontból megfelelő táp
lálékkal fehett szaprofiták mennyiségéhez képest 
js [9].. A Sir.- caqao esetén ,,-jszo11t azzal a konkrét 
lehetőséggel keHs:Zámolnunk, hogy a benne elsza
porodó pe11észgombák: zsírsav·akat tesznek sza
baddá, amelyek gastro-intestinalis panaszokat ki
váltó hatása jól ismert [7] 

A JTT. táblázat a tern1észetes ko11tan1ináció -vál
tozását n1utatja 5 i1apos eltartás során papaveri11-
és szevenáltai:tahnú szirupos oldatokban. A táblá
zatban szereplő értékek a.zt bizony1tják, 11og:y ezek:
ben a készítn1én:yekben a 111ikiobás szennyezettség 
növekedése rendkívül gyors„ A ko~1ze1vált, szirup
pal ízesített oldat sem mutat kellő mikrobiológiai 
stabilitást, bár a csíraszán1 jelentőse11 csökken 
A rendelésk01 való készítéssel tehát ez esetben alig 
tettünk valan1it a készítn1én;/ csíraszegé11ysége ér
dekében A konzerválás jelentőségét a fenti készít-
1nér1y- esetében fokozza az, hogy- általában nSzükség 
esetén 1 kávés kan.állal" rendelik, így a gyógyszert 
sok esetben addig tá1 olják és használják, 111íg fel
színét összefüggő penészgo1nbatelep n_e1n borítja 

-~íunkán1111al szeretten1 \Tolna felhívni a fig·yeln1et 
a11a az elle11t1nondás1a, hogy 111íg a Sol coffO
bron1i<la és a Sol. kalii jodati n1ik_1obiológiai sta
bilitását kétszeresen biztosíta.ni igyekszünk (1ende
léskor készítjük, tartósítjuk), ugyanakkor a g-ver-
111ekgyógysze1·eink be11 a viszon;; lag nagy fok11 szeny-
11\ cződést is 111egtűrjük. A ] 10No-ban nen1 szeteplő 
egyedi vényre készülő gye1n1ekgyógyszerek csíra
Rzegénysége is az eddigieknél nagyobb fig, eln1et 
érdemel 
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A. E p III ll: M~yqeHue 6ar;,mepuo,1ocu'-ieCKo-U yCmoÜ'1u-· 

eocmu 11ercomopblX npenapamoe 61{,11{)qeHHl,zx e Formulae 

Normales 
ABTOP H3~ qa.J1 MHKpOGHO.TIOfffLJCCKYIO ~ CIOÍÍ:lJHBOCib He

KOIOpblX JI€KapcrseHHhIX pacrsopoB Bi(JIIOlJeHHblX 8 

Formulae Normales tt.Jüi npuroToBneHHhIX no HHJJ;HBH·

AYa.JibHhii"ll peu;enTaM npH xpatteHttH. PacTBOpbI Ho.a:uri:a, 
K04JtjJoópoMH;:J;a I-I I{OjlHCTOro K3JTH5I cra6I-LTI-T3HpOB3HHbTX 

0,03%-HhIM pacrsopoM rrponH.JI-II-OKCH6eH~{03Ta H 0,07<Yo
HhLl\-l: paCTBOpüM Met1Ll!:[!_:-OKCH6ettsoara Ql(333JIHCh Y,IlOB

neTBOpHTeJibHbIMH e roqKH §peHH5I MEU<po6rro11orrrqecKoü 
YCIO:iilJHBOCTH. Asrop cqHTae1 lJTO \K333HHbJC nperraparbr 

MO)fOIO xpaHHTh roros&rMH. He'> ,;:i;os~1ernoptt1enbHhIM cqu-
1aer O)I;HaKO 6e,n;HOCTh HCCJIC.D;OB3HHbIX neµ;Harprr"CJeCK!IX 

rrperrapaTOB B 3apo,a:hnTiax, npHtJtt~a I<01opotí qacrlll!HO 

COCIOHT 8 HepClIICHHOCTH rrpo6Jiel\lbl KOHcepsIIpOB3HII}i 

rrpoc101 o c11pona 

A Ö i s J : 1 ni·e&tigat,io1i oí the 111i,crobiolog·ieal .stab1· 

lity oí seve1al preparations of the P'or1nulae }..7011nale~· 

Solutio b101nida, Solntio coffob1omitla a.nd Solutio 
kalii iodati of thEJ :Fo11nulaE: :N"o1males (Hunga1ian Ka. 
tional :Fo1n1ulary} c:ontaining 0 03 per cent of propyl
and 0.0'7 pt!I cent of 1nE:thyl-p-oxybcnzoat.e "'ere found 
satisfauto1;y- -\\ith i·espcct to microbiological stabilit;. 
The.ll sto1age fo1 rr101·e prolonged periods is perinissibk 
ac:cording to the authors opinion. Ho-..ve-·\el th8 mic10-
bial contarnina.tion of SCVE:ral pediatrio p1epa1ations, 
contaning inore or less suga1, "as found rathe1 high 
This indicates to thc unsatisfacto1y preservaiion of tbc 
sin1ple suga1 sirup heing an ing1edient of all prepata
tions ha\ving bcen founcl conta.1ninaicd 

.L\_ () r E): Unte1sucl1ung de1 balcte~'iologi<>rhen ,Sta-

bilitdt cú&1:ge1 ú& der Forniula.e }..'onnales a.1,(.fgenoni.m.enen 
P1apa1atc 

Die inikrobiologische Stabilitat de1 mit 0,03~~ P1üp) l 
und mit 0,07% :Jiethyl-p-oxybensoat konse1 vie1 tcn 
Lösungen, -..vie Sal brornida, Sol. coffobrornida und Sol 
kalii jodati \'.'Urde aus mikrobiologische1n Schaupunkt 
den \t ordc1 ungen entsprechend und ihre Lager ung als 
zulasslich bue1teilt. Ungenügcnd '''urde dagegen dic 
1nikrobiologischc Reinheit einzelnen untE·J sncht.en pü
c!iat1isch0n l\iedikamentc gefunden. Die U1sache dt-1 
Konta1nination \Vurdc <ladurch erkliirt, dass die Konst-·r 
vierung <les einfitchcn Zuokersyrnps, de1 in alh:ff1 bcan· 
standeten Prtiparaten vorhanden ist. nicht \e1la.sslic:h 
gclöst i<;t 

(Hajdú-Bihar megyei Tanács Gyógyszertári Közpon(ja, 16í65-ös gyógysmtái Nagyléta) 

Érkezett: 1971. IV. 23 

4-HYDROXI-BENZOESA \ ÉSZ IEREK FIZIKA T
KÉMIAI SA,JÁTSÁGAT ÉS RAKTÉRIUMŐLŐ 

HATÁSUK 

Büchi, J„, Hansen, J, Tam11nilehto, _A Pharm. Acta. 
Helv. 46, 10-11, 60-62 (1971) ' 

Az első rész általános sze1npontokkal foglalkozik. 
I'á1gyalja a gyógyszerkészítmények szennyeződésének 
lehetőségeit, a konzerválás módszereit. Is1nerteti to
vábbá a legmegfelelőbb konzerválószereket, valamint a 
különböző gyógyszerkönyyek előírásait és követelmé
nyeit ezekre vonatkozóan. A speciális rész összefoglalja 
a fenol- és hidroxi-benzoE:isa\ észter-származékok kémiai 
szerkezetét éS miluobiológiai hatását 

A kíi;érlettJs rnúsodik iészben jobb vízoldékon:yságU és 
hatásosabb 4--hidroxi-btJnzoesavészterek (4-HBE) elő. 

állítása szerepel. 4-HB-alkil-, hidroxialkil- és oxia.Ikil
észt.ereket állítottak elő. Ezen homológokna.k megvizs
gálták a fizikai-·kémiai tulajdonságá.t, a kémiai reakció
képességét és antimikrobás hatását, t.o-..-ábbá az emlí
tett sajátságok közötti összefüggést. _,\_ vízoldókony
ság, megoszlási koefficiens, felület.aktivitás és féhérje. 
megkötő képesség közt összefüggést állapítottak meg 
_4._ hid1oxi- és oxo-csoportok elsősorban az elszappanosít
hatóságot befülyásolják, továbbá növelik a vízoldékony
ságot, de ugyanakkor csökken antimikrobás hatásuk 
(010) 

Dr. Szepe!31J .Angila 


