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ÚJ SZEMPONTOK A GYÓGYSZEREK VIZSGÁLATÁBAN' 
DR SCHULEK ELEMÉR 

Az analitikai lré111ia a. kémiának 111int tudo1nány
nak log1égibb ága túlnyomóan empíriás jellegét 
sokáig megtartotta. Igazi tudománnyá csak akkm 
válhatott, mik01 a kémia az anyag felépítésének 
törvényszerűségeit egyre jobban felismerve, 111jnd
inkább a szerkezeti kérdések kutatása felé for
dult, a1ni a kén1iának: n1int leíró tudo1ná.n:ynak 
elméleti vonásait domborítja ki, hogy az ener
getikai vonatkozások kutatásával egyre exaktabb, 
egyi:e általánosabb természettudományi diszcip
linává ·váljék. - Ez a fol_yan1at a ltén1iai analitikát 
sem hagyhatta érintetlenül A.z analitikának, mely 
eddig az ipari gyakorlat és tudomány egyszerű ki
szolgálója volt, tudományos alapja egyre jobban 
kiépült úgy, hogy mint tudomány öncélúvá válha
tott, mert az anyag szerk.ezetének vizsgálatában 
és a kémiai folyamatok kutatásában új feladatokat 
kapott. - Az analitikának ez a kifojliídése, oz a 
gazdagodása századunk első évtizedeiben indult 
ineg igazán, s i1apjainkban e tudo111ányág a kén1i
ának és a kén1iai ipari tern1e]ésnek n1ár nélkülöz
hetetlen tényezője 

Nem véletlen, hogy a gyako1lati analitikának 
a kvantitatív és pedig a súl:yszerinti rnérése11 ala
púló eljá1ásai fejlődtek elsósorban. A testnek, az 
anyagnak legszignifikánsabb tulajdonsága annak 
tömege __ }~nnek 1negisn1erése, 111eghatározása v-olt 
érthető okokból az elérendő cél. A tömeg valami
lyen für111ába11 v-aló_ n1érése látszott a legegysze
rűbbnek és leginegg3rőzőbbnek és látszik solc eset
be11 rnég 111a is. A kvalitatív analízis, n1int az ana
litikának rendszer be foglalt önálló része, csak 
később fejlődött ki, mik01 az anyag puszta, majd 
kísérletes 111egfig:yelése erre 111ár elegendő támpon
tot nyújtott - A tulajdonságok összefüggése a 
tön1eggel a kérniának, mint tudománynak már 

1 A Ill„ G\·Óg'j-sze1ész 1\-ag~g3·űlés teljes ülésén 
(1959. október 8) elhangzott előadás. 

magasabb fejlődési fokán váltak és válnak isme· 
retessé, tehát azok az analitikai eljárások, melyek 
felis1nert kémiai és fizikai, vagy tisztán fizikai, 
vagy kémiai tulajdonságok mérésén alapulnak, 
csak később fejlődhettek, vagy fejlődhetnek ki 
Tudományos értékre egyébként bármely eljárás, 
régi vagy új csak akk01 tarthat számot, ha az eljá-
1ás alapját ké1)ező l{é1niai, vagy fizikai ,,-áltozás 
mibenléte kellőképpen felderített, vagyis a válto
zás n1érté1{e és a változásba11 résztvett anyag tön1e
ge közötti összefüggés biztosan isn1ert Ha az össze
függés nincs kellően feltárva, az eljárás legfeljebb 
inint l{onvencionális eljárás alkalmazható, s több 
hasonlóképpen konvencionális eljárással együtt az 
anyag jellemzésére, mint annak egy vagy több 
karnkterisztikuma használható - Ez utóbbi eset
re a gyógyszerül )iasznált anyagok között számos 
példát találunk. Igy az arzenobenzol-készítmények 
legkézenfekvőbb tulajdonságai: azok tömege, ké
n1iai összetétele (arzén-, ké11-, nitrogén- stb. ta1-
taln1a) vízben yaJó oldhatósága, színe, ne111 elegen~ 
dők azok gyógysze1ként való jellemzéséie, mert 
szerkezetük bizonytalansága folytán terápiás érté
kük is bizonytala11. A fizikai és ké111iai tulajdo11sá
gok mellett szinte fontosabb egyéb ka1 aktelisztiku-
111aik, n1int toxicitásuk, és tripanocid hatásuk is
n1erete, hogy azok_at gyógyszerként használhassuk. 
A biológiai értékmérő n1ódszerek szinte ki\Tétel 
nélkül konvencionális eljá1ások, melyeket fejlett 
kritikai érzékkel csupán az ú11„ standard-elv szigo1 ú 
betartásával használhatunk - De térjünk yissza 
a tisztán ké1niai a11alízis kritikájához. A századunk 
első két-három é.-tizedében megjelent analitikai 
ké1niai tankönyvek és monográfiák a v"izsgálati el
járásokat csupán leírják de alig kommentálják. A 
tudományos alapokat is kellő mélységben feltáró 
tankönyvek és kézikönyvek csak később jelennek 
meg Ezek között megemlítjük K o 1 t h o f f, 
Hag g, B öt tg e r, S e el könyveit .. Ennek dacá-



442 GYóGYSZERESZET 3. €:vfoíyam 12. szám 

ra ezidőtájt az analitikai szemlélet merőben gya

korlati volt olya111ryira, 11ogy a kémiai kompe11zá

ciós elvet még széltében alkabnazzák, i10}1a ez már 

akkor idejét múlta .. Hazajáró kísértetként itt-ott 

még ma is megjelenik! De mi is ez elv lényege? 

Nem az eljárások lúbáját keresték, hanem azt 

szándékos, 1észleteibe11 i1en1 ismert hibá-val ig:ye

keztek korrigálni. E lúbás elv tervszerű kiküszö

bölése a magyar W i n k 1 e r L a j o s érdeme, 

ki ernpíriása11 a fol,yarnatok po11tos megisn1ételhe

tőségének feltételeit kutatta ki, s így számszerű 

értékekkel kifejezhető javító számokat alkalma

zott A megismételhetőség elve pontosan körülírt 

technikát igényel. Alapjában véve az elv helyes, 

s az experime11tális tudo1ná11;yok régóta ismert 

- azt hiszem - egyben örök.életű elve is marad .. 

Mégis mily csodálatos, hogy következetes alkalma

zása a kémiai analitika területé11 inilJr soká vára

tott inagára E1111ek okát én abba11 látom, hog~y a 

folya1natok ismerete hiá11yos volt, de 11iá11yos ma is„ 

Az analitikának, mint tudománynak feladata, hogy 

a kémiai folyamatok irányításának feltételeit ku

tatva a javító-szárnak 11asználatát elkerülje, vagy 

legalábbis a núnimumra csökkentse .. E kutatások 

fontosságát bizonyítja, hogy a W i n k 1 e r-féle 

javítószán1ok az esetek túlnyo1nó részében. ne1n 

lineárisak. Ha ennek okát felderítettük, kétségte-· 

lenül közelebb jutm;k a folyamatok irányításának 

lehetőségeihez - A javítószámok használatának 

kérdése szintén n1egvilágításra éI"de1nes .. Az il,yen 

szá1nok_ használata csak akkor indok:olt, ha azok 

értéke a mérés hibahatárait meghaladja Nem tar

ton1 reálisnak_ olya11 korrekciók használatát, ine

lyek 1nár szinte nagyságrendet, vagy közel nagy

ságrendet érintenek k hibák kiküszöbölésének 

másik módja az előzetes tájékoztató vizsgálatok 

után párl1uzamos inodellkísérletek végzésével n:yert 

javítószá1nok alkalmazása, inely valójába11 a stan

dard elv átvitele a k1asszikus11ak nevezhető kémiai 

analízis területére. A kísérleti hibák kiküszöbö

lését célozza az ún. "ü1es" kísérletek közbeikta

tása, inelyeket mindenk:or az a11alitikai eljárás 

technikájának szigorú betartásával kell végezni 

A kort, melyben élünk, a tudomány és technika 

lenyűgözően gyors fejlődése jellemzi. A második 

világl1ábor ú után a tőkés és szocialista tábor kö

zött kialakult versengésben a tudomány fej

_le.sztése lé11yeges szerephez jutott Szállóigévé 

lett az a mo11dás : „anii rna tv.do1nány, holnap niár 

gyak01 lat" Ez az általánossá vált felismerés olyan 

eredmények elérését jele11tette, an1ilye11ekre ez

előtt gondolni sem lehetett Helyzeti előnyt jelent 

a ter111elékeny"Ség fokozása a.z iparban és a mező

gazdaságba.n egya1ánt, a1ni az élet n1inden_terüle

tén érezteti ,hatását Megszületik a kibernetika tu

dománya Oriási erőfeszítéseket fejt ki az ipar, 

hogy gyá1tási eljárásait automatizálja. Az auto

matizálás a gyártási folyamatok állandó és folya

matos ellenőrzését igényli. Tehát a fejlődésnek e 

folvamatába az analitikai kémiának is be kellett 

kapcsolódnia új analitikai elvek felállításával. Az 

a11a]itikának új ágazatai születtek, mely·ek a \7 izs

gálandó alkotórész tömegével a legapróbb rész

letig föltárt, pontosan ismert és mérhető fizikai és 

kénúai tulajdonságaival függenek össze. Mindehhez 

azonban a vizsgált anyag szerkezetének, a szerke

zet stabilitásának, s így megváltoztatása fizikai és 

kémiai feltételei11ek pontos isn1erete szükséges. 

Érdemleges üze1ni ellenőrzést az analitikus-kémi

kus mü1dezek utá11 csak akkor v-égezhet, ha a vizs

gálandó, vagy ellenőrzendő anyag gyártási techno

lógiáját is ismeri.. Különös jele11tőséget nyer ez a. 

gyógyszervegyészeti gyáriparban, mert az egyes, 

kiv~ált szerFes készít1nényeknél a vizsgálat irár~yát, 

s a vizsgálati eljárásokat az alkalmazott technoló

gia szabja meg Az analitikusnak tehát az előállí

tásban használt technológiát is ismernie kell, hogy 

an11ak esetleges változásail1oz vizsgála.tai sorá11 

szintén alkalmazkodni tudjon. E megállapításnak 

igen meggyőző példáját ismertük meg a közelmúlt

ban A fenacetinnek - e kiváló antipiretikumnak 

és antineuralgikumnak - gyártási technológiáját 

egyes vegyészeti gyárak megváltoztatták, s aszok

ványos kiindulási anyag : a p-nitrofenol helyett 

p-kloracetanilídet használtak. E vegyület toxikus 

tulajdonságú : bénulásos tüneteket okoz, s a gyár

tás során a kész ter1néket a p-oxietilacetanilidot 

tetemes mértékben (10-12%) szennyezheti Fel

ismerése, kimutatása és kvar1titativ i11érése orga11i

kusan kötött klórtartalma alapján a legegyszerűbb. 

A szokványos dehalogenezés : a közvetlen kálí

lúgos ö1nlesztés ez esetben ne111 vezet célra Külö11-

leges eljárás kidolgozása vált szükségessé, hogy a 

fenacetü1 e szenn·yezésé11ek inértéke inegállapítható 

legyen (Az OKI-ban kidolgozott eljárást az V. 

Gyógyszerkönyv is felvette hivatalos vizsgálati 

111ódszerei közé. Eszerint a kálilúgos ömlesztést 

amilalkoholos közegben fém-nátriumos kezelés 

előzi meg ) Éi dekes, hogy a külföldön és nálunk is 

e szer hasz11á1ata sorá11 azelőtt nen1 észlelt toxikus 

tünetek hívták fel a figyelmet e kérdés tisztázására. 

Megállapíthatjuk, hogy a kémiai analitika rnne

szánszát éljük Az új feladatok új mód8Zereket 

követelnek Amit idáig egyes analitikus kémikusok 

különcködésnek tartottunk, az ultran1ik1'01nen11:yi-

1;égekkel, a mikrogra1nn1 törtrészeivcl való 1na11i

pulációt, az égetően szükségszerü,,-é vált a stabilis 

§s a rádioaktiv izotópok kutatáSába11 : felismeré

sében és izolálásában Itt kell megemlékeznünk 

arról is, hog:y eg_yes esetekben nen1 a rendelkezé

sünkre álló vizsgálati anyag csekély volta n1iatt 

kell néhány mikrogrammnyi mennyiséggel dolgoz

nunl{, hane111 azért) i11ert a vizsgálati eljárás csak 

mikrogrammnyi 111ennyiségek ineghatározását te

szi lehetővé. Itt az egyszerű és elektroforetikus 

papiroskromatográfiai módszerekre gondolok, me

lyek főként a szerves anyagok, ezek között is első

sorban az ún. tern1észetes szerves vegyületek, n1int 

a fel1érjék és azol{ lebontási te1mékei az amino

savak) a természetes cukrok, gyóg:yszeres vonat

kozásban a glukozidák és alkaloidák preparatív és 

analitikai kémiájában nélkülözhetetlenek E vizs

gálati eljárások az anorganikus kémiában (így a 

lantanidák szétválasztásában) is egyre nagyobb 

fo11tosságra tesznek szert„ ~ Nen1csak a.z ato1n

szerkezeti problémák megoldása kíván új utakat, 

a félvezetők kutatása, a híradástechnika speciális 

problematikája is új, szokatlan feladatok megol

dását várja az analitikától. Ezek a feladatok azon

ban már a núkroanalízis egy másik ágának képezik 
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témakörét. E kutatási ágban nem a 'rizsgálati anyag 
kis mennyiségével kell számolnunk Itt inkább 
arról va11 szó, hogy a keresett alkotórész a vizsgá
lati anyagban igen kis koncentrációban szerepel. 
E koncentráció nagyságrendje 10-3-10-•3, de 
vannak esetek, amikor ez a nagyságrend még ki
sebb értékek felé tolódik el Az ilyen irányú kuta
tások között az első a i1en1 analitikai céllal, de pre
µaratív elgondolással és teljes sikene] járó rádium
kutatás, mell:yel a e u r i e házaspár a tudon1á11y 
halhatatlanjai között biztosított magának helyet 
A joahiniovi urá11szurokérc, melyből a rádiumot 
állították elő, 10-5% nagyságrendben tartalmazta 
a rádiumot E kutatások sikerét a rádium kimuta
tásának érzéke11~ysége (piezoelektromos 111űszer)_ 
és specificitása biztosította. Az ilyen nagyságrendű 
alkotórészek kimutatását és kvantitatív meghatá
rozását nen1 csupán az a.norganikus kémia igényli 
Szüksége van erre a biológiának és a g,yógyszer
kutatásnak is E problémakörrel az elen1nyo111, 
általában a nyomokban el6forduló alkatrészek ku
tatása fo;>;lalkozik E kutatások során szükséges 
előmunkálatok : szervetlen és ásványi anyagoknál 
a feltárás, szerves an·yagok esetében az ömlesztés, 
elégetés és elhamvasztás, esetleg savakkal való 
roncsolás módszereinek ellenőrzése fe]ettébb kivá-· 
natos, mert kitűnt, hogy a feltárás és a többi emlí
tett előzetes mííveletek során a keresett nyomelem 
egészben vagy részben eltűnhet melynek oka az 
elillanás, vagy a feltáró edényekbe való beépülés 
lehet ; mértéke a hőmérséklettől, a feltárás idő
tartamától függ. Az is megeshet, hogy a feltáró 
edényzetből jutnak be - esetlegesen tetemes 
mennyiségben - idegen, a vizsgálati anyagban 
nem is szereplő alkotórészek, n1elyek az ana.lízis 
elvégzését igen megnehezítik, egyes esetekben lehe
tetlenné teszik Intézetünkben igen gondosan mér
legeljük a feltárás módját, még a szokásos analiti
kában is. Általában szabálynak tekintjük, hogy 
kis anyagmennyiségeket tárjunk fel, illetőleg ron
csoljunk el egyszerre. Igen megfelelőnek találtuk 
az O_ 1 g-okka.J ·való manipulációt. E mennyiségek 
feltárása elégetése vagv elhamyasztása, illetőleg 
tömény savakkal v-aló elroncsolása g;yorsan, négy
öt perc alatt ehégezlrntő. Vizsgálati anyagunk 
ilyenkor csak rövid ideig van érintkezésben a fe]
tárásr a használt edénvekkel és eszközökkeL a1ni a 
'Tizsg-álandó alkotórés~ elt{ínését ( eJiilanását, vagy 
beépülését) vagy idegen konstituensek kioldódását, 
helyesebben az e jelenségek okozta hibák valószí
nűségét lecsökkenti Ha nagyobb mennyiségű 
vizsgálati anyagot kell előkészítenünk, úgy végez
zük a szükséges előkészítő mííveletet 0,1 g-os 
anyagrészletekkel, s egvesítsiik a vizsgálati anyagot 
Miután analitikai mérlegeinken 0,1 mg pontosság
gal mérhetünk, a részletekbeni mérésekb{)l eredő 
hiba még halmozódás esetén is biztosan kisebb az 
analitikai eiiárások szokványos hibá.inál. Az inté
zetünkben használt ilyen előkészítő műveleteket 
részletesen leírtuk a Gyógyszerkönyv I kötetében 
Ehelyt csupán az ún fordított savas (kénsa
iraR-hidrogénperoxidos. kénsavas-salétromsa~·as
hidrogénperoxidos sth ) roncsolá.sra. mi11era.Iizá
lásra. szeret.néni a figyelmet felhívni n1int olyan 
eljárásra, mellyel a B 1,-vitamin előállítására szol-

gáló csatornaiszap nagyobb (100-150 g) mennyi
ségét is a.rányla.g rövid idő a.Iatt aránylag kevés 
savnak felhasználásával silrerült elroncsolnunk a 
nyomokban levő kobalt kvantitatív meghatárn
sára - Talán hanissúlyozni is felesleges, hogy 
nyo1nele1nzés során kén1szereink tisztaságára kü
lönös gondot kell fordítanunk Kémszereinket 
analitikai tisztaságú kémszerekből további tisztí
tással (a savaknál desztillációval) magunk állítjuk 
elő. Lehetőleg olvan kémszereket használunk, 
nlelvek könn·ven eltávolíthatók. l\'Iindez persze az 
anaÍitikus ké111ikus kén1ia.i szen1léletéből önként 
következik. Az elő1niíveletet a irvomelemzés során 
ige11 gyakran dúsítási eljárásn~lr lrell kö-vetnje, 
mert a keresett elemnyon1 oly kis inennyiségben 
van jelen, hogy annak meghatározására a közis-
1nerten érzéke11y színképelemző eljárások, polarog
ráfiás,. vag_v egyéb érzékenynek tartott n1ódsze1ek 
közvetlenüL tehát előzetes dúsítás nélkül nem al
kal1nazhatók A dúsítás célja sokRzOl a nyo1neJen1 
kivonása, ,,-ag:y a za-varó idegen alkotórészek eltá
volítása Erre ina 1nár töb bféie nHSdszer kinálkozik. 
Tiyenek a vízzel nem elegyedő oldószerekkel való 
kirázás, ioncserélők, hordozók, adszo1bensel{ al
kal1nazáRa, szilárd fázisból ·való ext1akció sth :B~ 
1nllveletek Rorán nem(:sak a sziláJd, do a fülyék:onv 
fázisolt szerkezeti viszonyaira is különös tekintettel 
kell lennünk. Az ilven kutatások azonban csa.k 
akko1 JeJ1etségesek, l~a a vizsgálati an:yag összetéte
Jér{j] elDzetesen tájékozódunk. E tájékoztatáRJa az 
elen1ny·on1ok során a szín]{é1>ele111zés ki-Yálóan al
ka.Imas .. Sokszor a vizsgálati an:vag már eredeti 
állapotában aJkabnas a. Rzinképelemzésse] ,,-aló 
közvetlen tájékozódáRra, máskor előzetesen fel 
kell tárnunk ezt Az előzetes táiékozfictáR után 
választjuk ki a dúsításra szolgáló eljárást 

Ha e nagv vonásokba11 felvázolt fCladatokat 
tekintjük, l'eláthatjuk hogy ezek megoldásárn 
speciális célú lahoratórhrmol{at kell szer\ cz11ilnk, 
melvekben a n1eghatározott cél funda1nentális ku
tat~sairn tekintélyes kapacitást kell biztosítanunk 
Egy általános analitikai kutatásokra be1endczett 
intézetnek. Íf!V az oktatáR cél-jait szolgáló eg~rete1ni 
intézeteknek is részekre ke11 tagozódniok szaken1_
heTek \-ezet.éRE': 1nellett, ahol a k(nszerfi p1oblén1<ík 
rnegoldására J1arn1ónikus együttm{í.ködésnc]r és 
jgazi a.nalitikai szen1léletnelz kell kialakulnia. Ne 
f~lecljük, n1a az analitiká.nak a tudon1á.nyos kérdé
sek n1egoJdáRában is fontos, g:yakran döntő szerepe 
van. Más szóval ez azt iele11ti, hogy az ·analitik:ának 
nen1csak a gvakorlat. de a tndon1ánv igényeit is ki 
ke11 elégíte1lie. Ez az analitikus kén1ikustól r1agy 
fe-lkés?:ültséget kíván, inert az óhajtott cél elérésére 
a rea.kciómechanizn1usok teljes isn1eretére illetdleg 
azok feltárására és kézbentart.á.sára. ·van szüksége 
- Az analitikában szükséges funda1nentális kuta
tások sokszor kinetikai jelleg{lek, Rokszor kon1plex
kén1iai és stabilitási -vizsgálatok, rne1 t igen sokszor 
oldhatók meg analitikai problémák a reaktív anya
gok fizikai és kémiai tulajdonságainak 111eg,,á]toz
tatásá.val. s e változások alkal111a.s kihasználásá-val 
.!\.z a.Ia.p\·ető kutatások iJ\·en terjcdcl111essége i11eg
folelő felszerelést is kíván. Egy kiváló yegyésztudós
nak szavait és hasonlatát idézen1, 11o~:v a n1űszerek 
tekintetében a tudo1nány mai követel1nén_yeit érzé-
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keltessen1. A 1nég 11él1ány év előtt ritkábba11 hasz-
11ált i11űsze1ek, mint az ultraibolya - és az infra
"\rörös - vag;y a R a ina n -spektrográf, a. tömeg
spek:trográf, a mágneses n1agrezonancia mérésére 
szolgáló n1űszerek) a polarográf stb. a kén1iai kuta~ 
tásnak n1a 111indennapos eszközei Nélkülük moder11 
kutatólaboratóriu1n éppe11 olyan r1eheze11 képzel
l1ető el, mint egy n1oder11 kórház röntge1ikészülék, 
vagy kardiográf nélkül Ezek után persze felmerül 
a kérdés, elha11yagolha.tók-e a ma isn1ert és hasz-
11álatos fizikai-ké1niai ar1alitikai módszerek mel-· 
lett az általában klasszikusnak nevezett eljárások, 
melyek általában a gravimetria és titrimetria kö
rébe tartozna.k, beleértve a nen1 vizes oldószerek
ben való titrálásokat és a komplexometriás eljárá
sokat is. E kérdésre határozott nemmel kell vála
szolnu11k, 1nivel Íninde11 eljárás, így a fizikai
kén1iai analitikai eljárások alkalmazási köre is 
korlátozott. Sorozatméréseknél, folyamatok állandó 
ellenőrzésénél nélkülözhetetlenek Ne feledjük azon
ban, hog:y a 1nűsze1eke11 leolvasott értékek i11te1-
pretálása sokszm: nehézségekbe ütközik. A műsze
reket kalibrálni kelL A kalibrálásnál pedig vissza 
kell térnünk a tömeg közvetlen mérésére 

A gyógyszerek vizsgálatának kérdését az eddigi
ekben csupán érintettük A gyógyszerül használt 
készítn1é11:yek zön11nel a szintétikus vegyületek 
sorából kerülnek ki Igen sok gyógyszer azonban 
n1ik1obiológiai termék : széru1n és vak:cina. 
A gyógyszerek csoportjába tartoznak a diagnosz
tikai készítmények is, melyek ismét mikrobio
lógiai termékek, de sok közöttük a szintétikus 
szerves vegyület is A gyógyszervizsgálat ered
ményeinek elbírálásába újabb szempont kerül. 
A gyógyszerként használt anyagnak nem szabad 
egészségi károsodást okoznia. A vizsgálatnak 
tehát ilyen irányban ki kell bővülnie Nem elég
séges az idegen kémiai anyagokkal való szennye
zés mé1téké11ek rögzítése és ellenőrzése, a vizs
gálatnak, mint ene az arzenobenzol példáján cé
lozunk, kisérletes biológiai és farmakológiai, a 
szérum- és vakcina l{észítn1ények esetében, de 
egyes gyógyszerformák (injekciók) esetében is, 
mikrobiológiai (bakteriológiai) vizsgálattal is ki 
kell egészülnie -- A vizsgálat menetét, szempont
ját, a megengedhető szennyezés n1értékét vala
n1ilye11 forinában rögzíteni kell, hiszen az en1ber 
egészségérőL esetleg életéről van szó. Ennek leg
biztosabb helye az egyes államok gyógyszer
könyve ]\Tem kívá.110111 8J gyógyszerkö11y,rek törté
neti fejlődését isn1e1tetni - ez biztosan a k:orai 
k:özépk:o1ig k:övethető - csupán azt emele1n ki, 
hogy a könpek eleinte a gyógyszerek készítési 
módját rögzítették, mert a gyógyszereket, még 
az alapanyagokat is sokáig a gyógyszertárakban 
készítették A kémiai ipar fejlődésével a gyógy
szertárak kisipari jellege háttér be szorul, a gyógy
szerkön:yvekben a készítés rögzítése helyett a 
vizsgálat menetét, s a követelményeket rögzí
tik, amelyek egyre kötöttebbek, egyre körül
írtabbak A gyógyszerkönyvek ilyen értelemben 
az országos szalrván:yok prekl1rzorai, előfutárai. 

Szerepük közegészségüg~yi és gyógyszervegyészeti 
ipari szempontból felbecsülhetetlen még nemzet
közi vonatkozásban is. Az Egyesült Nemzetek 

Szövetségén belül működő Világ Egészségügyi 
Szervezet is elérkezettnek látta az időt ana, hogy 
nemzetközi gyógysze1kö11yyet adjon ki, melynek 
első kötete angol és francia i1:yelve11 l 951-be11, 
span.1rol ll'ye]vű kja.dása 195 i-ben, német n:yelvű 
kiadása pedig 1955-ben jelent meg A" gyógyszer
kön:yvnek n1etodológiai, ortográfiai és non1e11-
klatúrai prob]é111áit időhián:y i11iatt ez e1őadás 

keretébe11 J1e1n fejtcgetheten1, de hel:yé11yalónak 
tarton1, 11og:y a n1agya1 gyóg:yszerkön:yvet f8jlő

désébe11 i1éhán3r inondattal .iellemezze1n .Az első 

n1ag·yar gyógyszerkön)·v (Pharniacopoea lliinga
iica Ed I) 1871-hen jelent meg .581 oldalon, 
melyneh: feleoldalszán1át a latü1 n~yelvű szö·yeg 
foglalja el (bilingvisz kiadás). A kémszerck száma 
46, majd bővítés után 50, köztük két mériíoldat 
A bizottsági elnök és főszerkesztő T ha n 
I{ároly egyeten1i ta11ár a 111agyar tudon1án·yos 
kémia megalapítója. A gyógyszerkönyv második 
kiadása 1888-ban jelent meg, ugyancsak T ha n 
Károly szerkesztésében 716 oldalon, melynek fele 
még latin A kémszerek száma 79, közöttük 9 
mérőoldat A harmadik magyar gyógyszerkönyv 
1909-ben látott napvilágot A főszerkesztő 

B ó k a y Árpád a gyógyszertan professzora 
A nyugdíjba 'onult T ha n Károly mint tanács
adó szerepel A kémiai részt "' i n k l e 1 Lajos 
professzor frta A könyv 111ag;yar részé11ek oldal
száma 414. A kémszerek száma 106, közöttük 8 
1nérőoldat _,_i\z analitikai 111é1 leg ös rnikroszkóp 
tartása már kötelezővé tétetett A gyógyszer
könyv latin szövege folytatólagos. Az 1933-ban 
424 oldalnyi terjedelemben megjelent IV. Gyógy
szerkönyv főszerk:esztőjc V á 111 o s s Jr Zoltá11 
a gyógyszertan i1rofesszor a A ké111iai rész 
\V i n k 1 e r professzortól származik A latin 
nvelvíí kiadás k:ülön. kötet A lké1nszerck szán1a 
ll8, közöttük 10 mérőoldat 'Az V. Magyar 
Gyógyszerkönyv megjelenési éve 1954. Főszer

kesztő az előadó Csak magyar nyehen je
lent meg 3 kötetben, kb" 1620 oldalon Az ezt 
kiegészítő „Addendum" 1958-ban jelent meg 
338 oldalnyi terjedelemben, szintén szerkcszté
se1nben. A kén1szerek szán1a ltöze] 500~ a rnér d
oldatok szánra 4:0, az indikátoroké több n1int 20. 
Hazánkba11 ma n1ár állandó gyóg:yszerköuy vi 
bizottság, s ennek problémáhal foglalkozó labo
ratóriun1 n1llködik 195.4 óta. Ha csupán az \! 
l\iagyar Gyógysze1könyv terjedebnének 111egnöve
kedését tekintjük az előző gyógyszerkönyvek vi
szon:ylatában, azo11nal észre ke11 ve11nünk, hog,y 
új gyógyszerkönyvünl{ szen1léletének is n1erőhen 
n1eg kellett ·yáltoznia Az első nég:y g,yóg·;,;-szer
kön~y-v szemléletében csupán a gyógyszertá.r sze
repel n1int a gyógyszerelJátásértfelelé)s intéz111é11y. 
.A.z e1ső négyr gyógyszerkö1ry·\·- i1en1 ·ycsz tudoJnást 
arról, hogy a g\róg:vszerek g,yártásáv-al --- a hasz
nálatra készen cson1agolt gyór;yszerekct is l.J0Je
é1tve - már a, harn1inca.s éve.1{ eleje 6ta, sőt azt 
megelőzőleg is az eg3rn erőteljesebben fejlődő 

gyógyszervegyészeti nagy"ipar fog1all{ozik. Így a 
betcgelrnek a gyórr~yszertá1akon kerPsztill ellen.
őrzött gyóg~rszerellátása-'··a gyáripar útján-J tör
ténő -gyógyszerellátásunknak csak kis töredéke 
A legfontosabb gyógyszerek használhatóságának 
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kritériu1nai csak inegkésve, sőt késő11 és csöke
vényes formában kerülnek a gyógyszerkönyv 
szabványosított gyógyszerei közé, inert a túlha
ladott gyógyszerkönyvi szemlélet csupán a gyógy
szertárak vizsgálati lehetőségeit mérlegelte, s 
mindenáron a gyógyszertárak kisipari működésé
nek biztosítására törekedett Az egészségügy fele
lős tényezői átértve a helyzet tarthatatlanságát, 
a gyáripar gyógyszergyártói tevékenységének ellen
őrzésével egy központi szervet, az OKI-t bízták 
meg 

Meg kell jegyeznem, hogy a helyzet Európa 
többi államaiban is hasonló volt, s a gyógyszer
ellátás központi ellenőrzésének megszervezésébe.n, 
és pedig mintaszerűnek móndható megsze1vezé
sében hazánk az elsők között volt. Mindezt azért 
kellett elöljáróban elmondanom, hogy a gyógy
szeripar gyógyszeranalitikai problémáit megért
hessük. Az új gyógyszerkönyv a legmodernebb 
és legújabb gyógyszerek minőségi feltételeit is 
rögzíti, s a kikötésekben és vizsgálati eljárások
ban nincsen tekintettel arra, vajon a gyár a 
megfelelő műszerekkel rendelkezik-e Vizsgálati 
eljárásai a legmodernebbek, melyek gyakran 
költséges műszereket, mint a kvarcspektrográf, 
polarográf, polariméter stb. is igényelnek. Mód
szerei között a nem vizes közegben való titrálás, 
komplexometria legújabb módszerei stb. szere
pelnek Vizsgálati eljárásai között (a gyógyszer
könyvek között elsőnek) kész gyógyszerkeverékek 
teljes kvantitatív analízisét is leírja. az esetek 
zömében. Ha meggondoljuk, hogy a B i 1 t z és 
B i l t z-féle német analitikai tankönyv előszavá
ban az szerepel, hogy az analízis célja nem lehet 
egy felrobbantott drogériaüzlet romhalmazának 
analitikai feldolgozása, úgy el kell ismernünk, 
hogy századunk 20-as évei óta az analitikának 
egy merőben új ága a gyógyszernnalízis fejlő
dött ki, s terebélyesedik egyre nagyobb mérték
ben, mert a gyógyszerformák (tabletta., injekció 
stb ) egyre jobban fejlődő technológiája a gyógy
szerek használatra kész állapotba hozásával a 
gyógyszerformák hatóanyagának stabilitási és 
ún inkompatibilitási kérdéseit is felveti. A nehéz
fém-nyomoknak, mint a gyógyszer tartósságát 
befolyásoló szennyezéseknek kérdése új formában 
jelentkezik Ha eddig egyes gyógyszeralapanya
gok szennyeződéseinek csupán farmakológiai ki
hatásait mérlegeltük, inast a jó és tartós gyógy
szer készítésének szempontjából is kell a ké1dést 
kezelnünk Fölmerül az a kérdés is, nem a gyógy
szerformák készítése sorá11 használt eszközökből 
került-e a fémnyom a kész gyógyszer be ? De éppen 
úgy egyre nagyobb fontosságot nyer az ún. vivő·· 
anyagok, továbbá a tartályok megválasztásának 
kérdése is, ami az analitikai anyagvizsgálatoka.t 
is érinti Gyógyszerkönyvünk addendumának elő
sza·y·ában e tény~ek és problén1ák tudatában írja, 
hogy a szerkesztőbizottság „gondosan mérlegelte, 
hogy a gyógyszerkönyv követelményei, a gyári ké
szítmények jó rninőségét fejlessze anélk1ll, hogy e' 
gyár ter1nelékenységét gátolná„ '' 

Kissé hosszabbra nyúlt előadásomnak függelé
keként egy-két olyan, a közelmúltban intézetünk
ben elvégzett analízist kívánok bemutatni, n1elyek 

az alkalmazott elvek újszerűségével tűn11ek ki, 
s analitikai szemléletünknek kifejezői 

'1niinosavakkal folytatott papiroskromatográ
fiás kísérleteink során jutottunk arra a gondolatra) 
hogy megnézzük, n1el:yek a vizsgált a1ni11osavak 
ama legnagyobb, illetőleg legkisebb mennyiségei, 
melyek még egységes folt formájában futnak, 
illetőleg amelyek n1ég a ninhidrines rea]{cióyal 
kimutathatók Ha 1nost a vizsgálandó a1ni11osav
keverék: külö11böző, de isn1ert koncentrációjú ól
dataü1ak fell1asználásá-val ugyanazon papirosra 
sorjában isn1e1t 1nennyiségű aminosa\'·keveréket 
viszünk fBl, majd ezeket azonos oldószerrel egy
időben. füttatjuk, s a foltokat ninhidrinnel elő
hívjuk, a szétvált, s a még észrevehető folt leg
kisebb futtatható mennyiségének és a hozzá
tartozó futtatott aminosa.vkeverék ine111Yyiségé" 
nek is1neretében a keverék ~~-os összetétele ki
számítható feltéYe, hogy a komponensek Rf é1 té
keit ismerjül{ Utóbbi ellenőrzésére célszerűen 
ug,yanazon a papi1oso11 a feltételezett an1ino
savat, vagy aminosavakat is együtt futtatjuk 
E módszert közelítő módszernek hívjuk - Pon
tosabb eredményeket kapunk, ha az ismert 
mennyiségű aminosavkeverékbiíl (lehetőleg a fut
tathatósági maximumból) futtatás után előhívás 
és szárítás után nyert foltokat kivágjuk, súlyukat 
megn1érjük, s a fültok nitrogénta1taln1át ultra
mikro Kjeldahl-módszerünkkel meghatározzuk 
A szűrőpapiros nitrogéntartahnát számításba vesz
szük A feltételezett aminosav Rf értéke termé
szetese11 ez esetben is ellenőrzendő Eredn1é11.yein
ket az I-V táblázatba állítottuk össze 

I táblázat 

' jl 1 j l{rornatografálás 
/~ Vizsgált l Iemért · ]'] 

gv!í~t 1

1 

aminosav j anyag, ·1 __ ~~~n;~a~ t 
1 

1 ~ 
keverék 1 µg 

száma I µ.g j_~--
i Alanin --

1

1- 80,-0~--8-0,-8 -j--1,0 li 

k é 

1 

r 79,8 -o,3 -+· o,5 
----·- .1- 80,7_1 +0,8 
, Hisztidin 1 80,35 80,0 ' -0,4 j 

' 78,5 1 -2,2 -1,8 
j_iJ,8 i -3,0_1 ---

l

i 142,9 
1 

+o,s 

1

1 

i 137,9 : -3,0 -1,1 

1- ..... --'- --·-
__ j Metionin 1111,8 

i 140,4 1 -1,0 1 

il 14~,l ! -0,ő -1,l 
138,8 1 -2,0 

-----· 

i 68,8 i +0,4 : 
: 1~,o 1 ~-2,~ 1

1 

+o,6 

1 llfetionin 141,8 

2 
Glicin GS,G 

1 61,9 . -0,1 . 
- ----.-H-is.ztidin --8-0-,3-6-- ,-i-9,~;;- .' ---1-,0-1-----

-~Janin 80,0 

3 

::\Ictionin 11 l,S 

i 8,9 -1,9 . -1,4 
--80 3 !-:=-0_3_! __ 

' ! , ' i so,,1 +o,s +o,s 
81,2 -i-1,5 

112,0 
110,0 
113,8 

--:-0,1 
-1,2 ---:„0,2 
---'.-- 1,5 
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Hisztidin 
Glicin 
Alanin 
Nletionin . 
Feni1a1anin 

Glicin 
Alanin 
Hisztidin . 
~fetionin 
Fenilalanin 

0,09 
O,lG 
0,24 
0,42 
0,50 

II táblázat 

µg 

0,2 
0,2 
2 
1 
2 

III táblázat 

A kiomatografá1hatóság 
felső határa, 1xg --.. 

kb 700 
kb 500 
kb 500 
kb 350 
kb 350 

Egészen hasonló gondolatme11etbe11 vizsgáltuk 
a tabletták cukor bevonatának festékeit. Az alap
festékek isn1eretében a színkompozíciók össze
tétele közelítőleg az előbb leírt elv alapján ki
dolgozott módszerrel meghatározható volt. E mód
szer - miként azt B a y e r István kimutatta -
gyógyszerkeverék, vagy társalkaloidák mennyisé
gének mérésére is alkalmas, s így a VI. kiadású 
gyógyszer könyvbe yaló felvételét gondosan mér
legeljük 

Igen érdekes eredményre vezettek ampulla
vizsgálataink Az ampullaüvegek jósága legfon
tosabb kritériumának azok lehetőleg kicsiny alkáli
leadóképességét tekintik A különböző gyógy
szeikönyvek más és más meggondolásból többé
kevésbé eltéréí vizsgálati eljárást írnak ugyan eléí, 
a módszer alapelve azonban azonos : a J,.rezelés 
és tárolás során bekö\retkező 11idrogénionkoncent
rációcsökkenést kell számszerű értékkel kifejez
nünk E vizsgálatok igen fontosak, mert egyes 
gyógyszerek, főként az alkaloida tartalmú gyógy
szerek a tárolás során a pH-élték esetleges növe
kedése következtében elbomlanak, hatásértékük 
lecsökken, de az elváltozott készítmény haszná
lata egészségi károsodást is okozhat. Példaként 
megemlítem, hogy az észteikötésű novokain, 
kokain, atropin, a laktonkötést tartalmazó pilo
karpin stb. pH-érzékenyek Egy általunk vizsgált 
pilokarpin szemcsepp pH= 10-nél már elbomlott 
A laktonkötés felszakadt - Más szóval itt is 
stabilitási kérdések lépnek eléítér be - Általában 
a B20 3-ban viszonylag gazdag üvegfajták alkáli-

leadása kicsiny mértékű, a lúgos oldat azonban 
bórsavat old ki belőlük. A tapasztalat szerint 
a cink-tartalmú üvegek hasonló tulajdonságúak, 
s így a B2 0 3 bizonyos megtakarítása érhetéí el. 
A cink-tartalmú üyegbéíl azonban cink oldódhat ki 
A kioldódás mértékefügg az edényzetben tárolt 
oldat, helyesebben a feloldott anyag természeté
től is. Ha az oldott anyag a kioldódó cinkkel 
chelátok képzéídésével reagál, különösen pedig -
ha a kialakult komplex csapadék formájában ki
válik, a kioldás már szabad szemmel is észre
vehető.. Egyik gyógyszervegyészeti gyárunk P AS
(p-amino-szalicilsavas nátriumoldatot-) hoz forga
lomba 500 ml-es üvegekben .. Az oldat zavarossá 
vált, mikor az oldatot újfajta „alkálirezisztens 
üvegekbe" töltötték, holott az előző tartály
szállítmá11;yba11 ugya11az az összetételű oldat vál
tozás nélkül volt tárolható. Megállapítást nyert, 
hogy a zavarossá vált oldatok tartályai cink
tartalmú üvegek voltak Az üveggyártó! a kétféle 
üveg összetételére vonatkozó adatokat a VI táb
lázat tartalmazza 

Az adatokat kvalitative színképelemzéssel 
ellenőriztük A zavarossá vált oldat taitálya 
4,2% ZnO-t tartalmazott Az érdekelt gyár 
a zavarnssá vált oldatból 100 l-t szűrő

papiroso11 111egszű1t A csapadékos szűrőpapirost, 
ellenőrzésképpen ugyanarmyi használatlan szűrő
papirost, továbbá néhány, Yz l-es tartályban 
tárolt zavarns és tiszta PAS-oldatot küldött be 
vizsgálatra. Az oldatokból Yz-Yz litert közvet
lenül fordított kénsavas-salétron1sav as-]1ídrogén
peroxidos roncsolá.ssal ehoncsoltunk„ A n1eg1nért 
szűrőpapirosokat pedig (külön a csapadékos és 
külön a használatlan szűrőpapirosokat) előzete

sen 30% salétromsavban péppé foszlattuk, s e 
pépet ugyancsak fordított rnncsolással minera!i
záltuk Roncsolás után a tömény ké11sa·vas olda
tokból törzsoldatokat készítettünk, s ezeket hasz
náltuk fel további vizsgálatainkhoz A kénsavas 
oldatok fém-ion tartalmáról előzetesen színkép
elemzéssel tájékozódtunk E vizsgálatok ered
ményét a VILtáblázatban állítottuk össze A táblá
zatban használt negatív jelzés azt mutatja, hogy 
az illető fém nem volt kimutatható. A pozitív jelek 
száma a fén1 viszonylagos men11yiségét jelzi 
Az üres keresztek és azok szá1na azt jelenti, 
hogy a fém mennyisége nagyságrendekkel nagyobb. 
mint az egyszeríí pozitív jellel jelzett fém mennvi
sége 

Feltűnő, hogy 100 liter oldatból hány-föle 
alkotórész volt kiszűrhető l<~z egyébként azt 
is mutatja, hogy a cellulóz mily kiváló kollektor ' 

IV. táblázat 

1 ~A,._ hozzákevert és megtalált aminosavak in nnyisége _ 

Fenilalanin 
Vizsgált aminosav 

Hisztidin, í 00 p..g 
GliGin, 500 p.g 
Alanin, 500 µg . 
1\-ie.tionin, 350 µg 
Fenilalanin 350 µ..g 

1--~-~-
. 

i Hisztidin 1

1 Glicin i\lanin 

l~ii~- -· µg ~~ µg ~,;; 
1 1 

' 1 
2 1 
2 1 
2 11 2 

0,4 
0,4 
0,6 
0,6 

0,2 

0,2 
0,2 
0,2 

0,03 

0,04 
0,06 
0,06 

0,2 
0,2 

0,2 
0,2 

0,03 
0,04 

i 0,06 
1 

0,06 

ilfetionin 

µg 

1 
1 
1 

0,15 
0,2 
0,2 

0,3 

µg o· 
,o 

2 0,3 
2 0,4 
2 0,4 
2 0,6 
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F táblázat 

---------------·--
Szárítási veszteség 
Triptofán (Y-taitalorn alapján) 
Glicin 
Alanin 
Triptofan (:-.:i--ta1 talom alapján, kromatografű.-lás 

__ után) 
Osszes aminósav triptofánban számítva 

0,3 
99,1 

0,15 
0,15 

98',5 
99,2 

VI táblázat 

Alkotórészek 

Si02 
Na20. 
K 20 
CaO 
J\1g0 
ZnO 
BaO 
AI,O, 
B20s 
CaF2 

------- ------

,,liezisztcns 
üveg" (1957) 

72, 1 
8,1 
3,0 
0 7 
o'.5 
3,3 
5,4 
6,3 

Kevés bórsavat 
tartalmazó 

üveg (1958) 

i l,G 
80 
o'" 
-·, 1 

0, 7 
0,5 
4,2 
5,3 
4,0 
2,0 
1,0 

Igen érdékes képet mutattak azok az analitikai 
vizsgálatok is, melyekkel az injectiós oldatok nagyobb 
menn;yiségénck szűrésére használt különböző Seitz
szűrőkön visszamaradt fémnyomokat-, s a szű1·ö normális 
alkatrészeiben való eltolódás mé1 tékét tüntetik fel, 
ami bizonyos fokú ioncso1·é1e n1utat„ 1\1-indcme vizsgá
lataink1-ól külön dolgozatban számolunk be. (\TI!I 
tábla.) 

Az elválasztási eljárások hosszadalmasak Ezeket 
későbbi dolgozatban fogjuk közölni, csupán azt 
említjük meg, hogy a cink meghatározását végülis 
ditizonnal (módosított gyógyszerkönyvi eljárás) 
hajtottuk végre. Vizsgálataink szerint a zavaros 
PAS-oldat 500 ml-ként 6 mg fömcinkben kifeje-

Zn i B j 
' 

IIasználatlan szüröpapiios 
2 T-Iasznált szü1 öpapüos 

Si :Fe Sb 
1 

Pb IVIg 

1 i- ' 1 -' + 1 
1 +++I -

+ c..+I ~- +-:-1 2 ee i-, -!- + +-+-: ---;- -l-
3 ! 1 

.. 1 

1 

+: ! ·-··- -r ~ (+) ' ! -i-
'i ---i----; 

! 

.4 <?ZÜr-Ő jelzése Original Seitz .AKS 1. 

zett cinket tartalmazott, míg a 100 liter bői kiszűrt 
cink mermyisége 600 mg volt (A szűrőpapirns ere
deti cinktartalmát 35 {Lg számításba vettük ! ) Az 
ebből az értékből 500 ml-r!' kiszámított cinkmeny
nyiség 3 mg-nak adódott .. Erdekes, hogy az utóbbi 
érték alacsonyabb a zavarns oldatból közvetlenül 
meghatárnzott cink értékénél.. Ennek magyará
zatát abban találjuk, hogy a PAS kitűnő komplex
képző és a ko1nplexként kötött ci11k egy része 
oldatba11 n1arad, pontosa11 a.nnyi_, ainenn·yi a 
PAS-cink-komplex oldékonyságának megfelel 
A PAS-cink-komplex stabilitására jellemző, hogy 
az oldatból ditizonos módszerrel a cink közvetlenül 
meghatá1ozható i1en1 volt, a 111egh_atározást csak 
a. szerves anyag elroncsolása utá11 lehetett el
"\7égezni - E vizsgálatból az a tanulság szűr
hető le, hogy az ampullaüveg, általában az üveg 
összetételének ismeretében kell tartályainknak egy 
adott, tehát ismert gyógyszer tárolására való 
alkalmasságát megállapítanunk Ilye irányú álta
lános vizsgálati eljárás intézetünkben kidolgozás 
alatt áll - Nem szabad végül megfeledkeznünk 
az üvegtartályok elzárására gyakran használt 
gumisapkákról, s egyéb, esetleg miíanyagból ké
szült dugókról sem A műanyagtartályok hasz
nálata is egyre jobban terjed. 

J\iég így is érhetnek be1111ünket i11eglepetések. 
Igen híg fémsó-oldatok - ilyenek az V Magyar 
Gyógyszerkönyvnek a sze11nyezés mértékét jelző, 
ún fém-mértékoldatai - töményebb oldatokból 
esetenké11t higítással készülnek, n1ert tapaszta
lataink sze1int 11uzan1osabb tároláskor a 1111-ként 
általában 10 0g fémet (ólmot, cinket) tartalmazó 
oldatok az ioncsere következtében összetételük
ben n1ár lén·yegesen 111eg"\7áltozhatnak. Az már 
köztudomású, hogy a titrálásokhoz előszeretettel 
használt komplexon(III)-as oldatok üvegben igen 
híg (0,005 m) állapotban a kalcium-ionok kiol-

Jl II. táblázat 

;~ Tiszta oldrtt 
4- Za\-aTos oldat 

l\1n Sn Cu Ag Ni Co Ca AJ 

' (+) + _,ee:ee:~I -J-+ 
+++ -!- -1 -1- J_ .. ~ ---;--- +- (+) ee 

(+) + ,. 
(,) -r ---:-- --

1 

-r 

Vf II táblázat 

A szürt folyadék G9 1 0,5°1~-os (kon·yhasóval izotonizált) hibE-rnál--oldat 

Seitz
szűrő 

1 Használat 
j előtt 

Si ~lg IFe ll l\-In N-i '!Sn \T :Ti 
1

i Cu Ca ,! ( 1 

1 1 ! ·1 

1 t:§:i t:§:i t:§:i : tW tW tW 1 + ; + + -;- ' + + + + 1 
-, -! -i -,- ---;- _J_ l tW ' -:- -,- -· -

1 1 

~ l( ,.:\a~ \! 

1 I-Iasználat 
után 

' ---1--' 1 :-1--1 ! - :- - --1-1-, 
1 
ee ~ ee ~ ~ ee 1 + j + +, , + _,_ +, - 1

1 
-, -1 -- -- --1 cif -- -- + r _j ee ! e-,- ~ ,-. 

' ! 1 1 1 1 ' ! ! ' 
L.\ felvétel körüln1ényei : \"áltóá1a1nú szaggatott Í\- ; l = fi---· 1 A; szénelektród 
L,ernez .!\_gfa spekt1aiblau, extrahart 
Az expozició időta,rtarna a) 10 másodperc, b) 2 X 30 másodperc 

Zn 

' ----,------,--

[' 
I• 
ii 
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dásái:iak veszélye miatt nem tá10lhatók. Mint 
érdekességet említjük meg, hogy a hosszabb ideig 
tárolt 0,01 n oxálsavból gyakran kalciumoxalát
ból álló kevés üledék válik le .. E jelenség magya
rázata az ioncsere ! A-z ilyen oldatokat műanyag
tartályokban '(polioxietilén) tároljuk, vagy - mi
ként azt gyógyszer könyvünk teszi - a hígabb 
oldatokat esetenként a töményebből hígítjuk 
Töményebb oldatok ioncsere okozta koncentráció
változása ugyanis az esetek zömében elhanyagol
ható. 

Ha az itt tárgyalt jelenségeket ismerjük nem 
zárhatjuk ki azt, hogy az ugyanazon gyártási 
sorozatból szár1nazó és szemmel láthatóan el
változott, pL zavarossá vált, vagy elszíneződött 
tartalmú ampullák e változásainak okát az am
pulla üveganyagában keressük Hiba volna ré
szemről, ha azt állítanám, hogy mai előadásomban 
kimerítően tárgyaltam a gyógyszerészi mikrokémia 
és mikroanalitika ismeretanyagát, vagy problema
tikáját.. Célom csupán az volt, hogy rávilágítsak 
egy-két olyan problémára, melynek megoldását 
a kémiai tudomány és a gyári gyakorlat az analiti
kától várja. Én hiszek abban, hogy e problémák, 
mint annyi más, az analitika közren1űködésével 
meg fognak oldódni 
Előadásomat nem fejezhetem be anélkül, hogy 

kedves munkatársaim11ak és kedves barátaimnak 
e helyről is köszönetet ne mondjak. Az itt érintett 
témakötök munkájában különösképpen Szabó 
Zoltán, S z a k á e s Ottó, S z a k á c s Ottóné, 
Per 1 Miklósné, Barcza Lajos és La sz-
1 o v s z k y József vették ki részüket. A vázolt 

szemlélet kialakításához munkájuk eredn1én,.é~ 

vel, s gondolataikkal nagyban hozzáj árult~k 
Fogadják ezért még egyszer hálás köszönetemet 

ZUSAl.IMENF ASSUl'iG 

Der Vo1 tragende befasst si0h mit der Entwicklung 
s\er analytischen Chemie Er betont die wichtigen 
_i\.nderungen, \Velche auch bei diesem Fach der rasch 
fort.sc:hr·eitenden chemischen \Vissenschaft bemeikbar
sind„ Eiörtert wll:d die sichtbare Ent\vicklung der An
schauung bei den einzelnen 11ethoden deI qualitativen 
und quantitativen ~J\nalyse„ Die modernen Probleme
verlangen auch von der Analytik, dass sie rasche und 
mit wenig :i\{aterial durchfühI bare PI üfungen anv . .'endet, 
Die Fortsch1i_tte in den mikroanalytischen J\fethoden
unteI welchen einige ganz neuartige Technik bean. 
spiuchen, erfüllen diese Forderungen Die einfacbe und 
die elektrophoretische Papierchrornatographie ist heute 
Oft schon ganz unentbehrlich, so zB. bei Untersuchun
gen der Naturstoffe, .A..lkaloiden, Glucosiden, Eiweiss
stoffe, usv,„ 

lm Rahmen der Arzneimittel-Analyse wu1de auf die
Ent-..\-icklung des analytischen Teils der ungarischen 
Arzneibücher hingewiesen. Der Vortragende betonte 
seine - auch im Vorwort des ~J\ddendums der Pharm. 
Hung v„ ZUI Geltung gebrachte - 11einung, dass die 
ungaiische Arzneibuch-Kommission es sorgfaltig in 
Er\vágung zog, solche Anfordorungen im Arzncibuch 
zu stellen, wclche zwar die Qualitat der ~.\rzneipraparate 
beben, gleichzeitig aber die Produktivitat der pharma
zentischén Industrie nicht hemmen 

Als Anhang cles Vortrages wurden eigene Eifahrun-
gen, betreffend Papierchromatographische Unter~ 

suohung der Aminosáuren, so\vie Qualitatsprüfung v0n 

Glasampullen, bekannt gegeben 

(ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet, 
Budape,t, VIII, Múzenm körút 4/b) 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET HAGYOMÁNYAI' 

DR HALNIA! JÁNOS 

A szocializmust építő országok fokozottabb 
mértékben becsülik meg a kiváló egyéniségeket, 
azoknak szellemi és anyagi alkotásait, a nép 
érdekeiért folytatott dicső harcok emlékeit, 
amelyek a haladás, a szocialista fejlődés céljait 
szolgálták 

A haladó hagyományok tudatosítása és tovább
fejlesztése minden öntudatos dolgozónak, szoci
alizmust építő munkásnak, dolgozó parasztnak 
és haladó értelmiséginek - így a gyógyszerész
nek is - kötelessége 

·í A magyar gyógyszerészet történetének lapjait 
forgatva meggyőződhetünk arról, hogy kiváló 
férfiak dolgoztak kiváló kezdeményezések után 
és eredményeket értek el a múltban, és példa
képeink lehetnek ma, mert a haladást, a nép 
érdekeiért való harcot, az elnyo1nás, a. reakció 
és a kizsákmányolás elleni küzdelmet jelentették 
a maguk idejében 

Ilyen hagyományokat ŐlzŐ dokumentumokról, 
intézkedésekről, harcokról és gyógyszerészekről 

_kívánok ez alkalomból megemlékezni. 

1 ,.\ III G;yógyszerész Nagygyűlés megnyitó ülésén 
{1959. október 7 ) elhangzott előadás„ 

A budai polgárok közel 200 éven át (1244-1421) 
vezették a „Budai törvénykönyv" -et A könyv 
102. pontja a következőképpen szól : 

„A gyógyszerészek semmiféle rőfös árut vagy 
n1ás dolgot, amelyet rőffel szokás n1érni ne án1-
sítsanak, se el ne adjana.k, hanem csakis olyas
mit. ami régtől fogva patikába való. Aki ez ellen 
cselekszik, az Jnindenestől elveszti a porték:áját 
s ken1ényen ineglakoljon a tö1vé11y előtt \;·asár
nap és n1ás ünnepen sen1n1it sen1 merjenek n,yi

tott boltokban á1 ulni inü1daddig, amíg a \-ecser
nyét el nen1 11arangozták, ki-véve gyógyszert a 
betegeknek testi kön1ryebbüléFüikre ; -ezeket ki
adhatják nappal és éjjel is " 

.Az első okirati adat a fenti törvény kö11Y'r 
paragrafusa a n1ag-ya.1 gsóg,y~zerészetről }1aga
sa.bb rendíinek n1inősíti a g,1/ógv·szerészi n1l1nkát 
a rőfös áru e1adás4nál ; utal a 11ag;yo1nán~;·okra 

))régtől fogva patikába \-a.ló" ; magasqbb köz
egészségügyi látókört n1utat a1nikor a betegek 
gyógyítását éjjel és ünne1}nap is fo11tos, állandó 
foladatként írja elő 

.A né-v szerint en1lített első g;y-óg,yszerész Pctrns 
Physicas et Apothecmins Budensis 1303-ban 


