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Beszámoló a magyar gyapottermesztés megindításáról
Ir ta: Schüller Ferenc a Gyapottermeltetési Nemzeti Vállalat igazgatója
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comprimátát tartalmazó dobozokban.

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R. T. BUDAPEST x.

A magyarországi gyapottermesztés gondolata elsőízben kb . J 50 évvel ezelőtt vetődött
Jel. f:vtizede.k óta folytak szórványos kíséi··
letek, próbálkozások Időszakonként fellángolt
az érdeklődés a magyar gyapot iránt, majd
évekre ellanyhult. Egyes kertészek, többnyire
különleges és drága előnevelési eljárásokkal
tennesztettek gyapotot igen kis területeken,
volt orosz hadifoglyok, zsebükben néhány szem
maggal hazajutva próhálkoztak mindkét világháború után, néha meglepő eredménnyel, de
pár száz tő termésen túl a gyapot nem tudott
elterjedni. A textilipar . is kezdeményezett
a multban némi termelést, de az első eredményeket követő csalódasok, a kiindulási anyag
helytelen megválasztasa, a kísérleteknek túl·
nyomólag subjektív beállítása, a nemesítésnek
teljes hiánya, nemkülönben a gyapot kísérletekre
fordított szetény anyagi eszközök miatt az
egész dilettáns próbálkozas volt csupán
A magym gyapot tervsz er ű termelésére,
kísérletezésére, vagy nemesítésére a mnltban
nem is gondolhattunk A kapitalista gazdasági
rend ily vonatkozásban sohasem szerette a
hosszúlejitratú és bizonytalan kimenetelű in\eszticiókat. Valójában a magánkézben levő
textilipamak nem is állott érdekében a hazai
nyersanyag előállítása, amely kalknlációs, tehát
anyagi vonatkozásban betekintést, koJlátozást
és bizonyos relációkban kiszolgáltatottságot
jelenthetett. A tennelés megszervezése, a többéves kísérletek, ugyanc~~k az évekig elhúzódó
költséges nemesítés, hatalmas tőkét és nagyszabású apparátust igényel, amelyet csak a
demokráciák gazdáikadását jellemző tervszetilség és irányitottság tud biztosítanL

A tervszerü gyapottermelés
megindításához jelentösen hozzáj Imritak az(~{
az eredmények, amelyek a szomszéd orszilgokban, de különösen a Szovjetúnioban a
gyapot termelésének lehetőségeit kiszéles)tették
A korszerű nemesites és a termelés technika
jának kifejlesztésével ma a Szovjetúnioban
a 45. szélességi fokon tennelik a gyapotot,
tehát olyan területen, ahol néhány é~tizeddel
ezelőtt még nem is mertek gondolni hasonló
kultúrák meghonosítására. A nagy hő- és
fényigényű
amerikai
fajtakat céltudatos
nemesítésseJ oly ann:; ir a megvaltoztattak, hogy
kb 30 %-kal lÜ>ebb hő- és fénymenny iség
n1.ellett is termelhetők és a 160-180 napos
tenyészidőt 120-150 napra leszállították Ezek
az eredmények teszik lehetövé a gyapot termesztésének északi irányban vale kiterjesztését,
így minden valószínűsége fennáll annak a feltevésnek; hogy a Szovjetúnióből vagy BuJgáriából behozott gyapot a mi klimaink alatt is
megszoktatható, sőt alkalmaztatva itthoni termelési körülményeinkhez, jótulajdonságaiban
rögzíthető és céltudatos nemesítéssei még tovább
javítható. összehasonlító és cytologiai vizs-·
gálatok útján megállapítást nyert, hogy a ha··
zánkban fellelhető fajták kivétel nelkül Gossypium hirsutum, tehátUpland fajtajti gyapotole;
sőt kicterítettük azt is, hogy az egyes kertészek
az ú n. gyapotpróféták hirtokában levő vagy
a hadifoglyok által behozott magvak mind nz
orosz 182-es számu fajta származékái Vizcgálódá,saink során azt is megállapítottük, hogy
a korábban akár kön etleniil Amerikából,
akár Egyiptomből 'agy Törökországból behozott gyapotok csakis 'életlen ül adtak a

A Gyógyszertisz

A Gyógyszeds z
multban termest és azt is igen csekély mennyiségben. Ezek a fajták az nek folyamán sorra
kipusztultak Amely fajta megmaradt vagy
ma fellelhető, az kizárólag sz,ovjet származású
gyapot. Hasonló 'olt a helyzet Bulgáriában
is, ahol rnintegy 25 év óta foglalkoznak gyapottal; a :\yugatról vagy Délről behozott
fajtákkal nem tudtak eredn1ényt elérni Bulgária
gyapotten:nelése akkm 'ett igazán lendületet,
amikm a szavjet fajtákat (túlnyomólag 182--est)
használták vetésre ·Ez volt a hu:lgár gyapot
meghonosításának, sőt a kitűnő bulgár nemesített gyapottermelésr~ek is az alapja

itt c~ak annyi~, hogy az első év eredményeitől
csoda t nem 'ar hatu nk, meg abban az esethen
sem, ha a tenyészidő a gyapot számára igen
kedvezően alakulna: sőt még ana sem lehet
biztosan építenünk, ha az itnpmt származásu
fajták mindj árt az első és ben beváltanák a
hozzájuk fűziitt \árakozásokat Ez minden~
esetre nagy könnyebbséget jelentene és a gyapot_
meghonosítás3nak és a tennelés üzemszerü
\:égre-hajtásának ten:ét h~nyegesen n1eggyorsítaná, de semmieietre sem oldaná meg egyik
év r ől a másikra a termelés tervsz er ü kifejlesztésének sok egyéb, még isn1m-etlen kérdését.

keresztülvitelére, fajtameghatározásra és üzemstatisztikai adatokra adnak támpontot, hanem
. a termelő-környék részére oktató-- és demon·>.cs· .· strációs feladatot is teljesítenek A kisérleti és
mintatelepek körzetek szerint a következő he. lyeken működnek :
I körzet:

II.
lll
IV
V

Kiskunfélegyháza,
Kőrösládány,
Szentes~ Pusztaszől1ős, Lökösháza,

BUcsalmás
kö1zet: Siklós .
I{örzet : Gárdon:y, I engelic.
körzet : Csepel, Kisújszállás
körzet : Hajdunárrás

Ezek a kisérleti telepek a legszoros:;rbbBn
a szentesi növénynemesítő
üzemmel, amely kb 10 kat holdon (ez lesz a
legnagyobb összefüggő gyapotter ület) az összes
termelési kiséileteken kívül a korszerii tu. domány és agro-biologia segitségevel végzi
a gyapot nemesítését. Kiilön meg kell még
említenem a Gyapottermeltetési Nemzeti Vállalattal coopeníló szegedi Növénytennesztési' és
Kövénynemesítő Kíséileti Intézet müködését,
amely saját területén nemesítést, a már meglévő és eddig igen jő bevált orosz eredetű fajtirival szaporítást,. továbbá önálló hatáskörben
10 különböző tájegységü és talaj u gazdaságban
különféle termelés-technikai kísérletet folytat.
A Joly ö évben a kisér let i és nem.esítő
telepek teriiletét is beleszámítva az országban
iisszesen fi 50 kat hold szerződött é sc ellenőrzött
gyapotvetés lesz Ez a terület 185 község
határában, közel 1700 gazda közrcmí\ködésé\Cl
kerül elvetésre A teimelésben elenjárnak a
halado szellemlí parasztszö\etkezetek, de ezenkívül igen sok "iós- és kiizéppar aszt i gazdaság
kapcsolódik a kisérleti termelésbe A körzetekhez viszonyítva termeszetesen a legnagyobb
liimegtermelés az
együttműködúek

A hazai termelés

,\ termelés niegimlításánál

eddig nagyo r kis keretek közett mozgott, tekin- ar l a törekedtünk, hogy a statisztika szerint
tettel lwgy számottevő vetőmag nem állt ren- megfelelő hő-, csapadék- és talaj\ iszonyokkal,
del!{ezésre; ez mindenesetre sajnálatos körül- rendelkező \idékeket, valamint ezek termeliíit
mény, mert mint ~mlítettem az Oroszországl::ól minél szélesebb skálán és minél nagyobb számszármaz o hazai gyapotok ki'zctt igen éltékesnek ban az első évi kisér Jeti termelés.be bekapcsoljuk,
mutatkozó biotipusokat találtunk A \ ariációk A_ magyar l>gyapot öv<< határ a ott húzható ri1eg, ·
nemcsak szántóföldi értékükkel (igénytelenségük, ahol a vegetaciós idő hőmerinyisege többéves
fagyellenállás uk, kor aiságuk) tí\ntek ki, hanem átlagban kb 3500 C'. Hőmennyiség szemponttechnologiai vonatkozáshan is (s>álszilárdság, jtihói elsősorban a
. Bar any aszentlőrinc -- Szekszár d - I< iskunfonhatóság, szálerősségJ megfelelőknek mutatkoztak. ~ 1liután a csekély hazai vetőmagkészlet halas -Szentes--Csor vás-Ökígyös-Bánkút-tól
álig néhány hold bevetésére lett volna elegendő, délre, majd ezt követőleg a ~ ·
k01mányzatnnk áldozatkészsége lehetö\é tette,
l'\ a!/ykaniz sa---Keszthely--Lepsény---V ál-hogy a Szovjetúnióbol ll q nemesített vető- Pécel---Heves-Tisz afür ed--Ha jd uszoboszló-tól
magot, Bulglniáhól pedig az ott általánosan délre húzódó ter ületek felelnek meg Fentiek ·
h,asznált és bevált, ugyancsak orosz származásü figyelembevételével a gyapottennelő vidékeket ,
182. és 915-ös fajtákból 100 q vetőmagot be·- 5 körzetre osztottuk fel. Az
hozhassnnk Ez a magmennyiség lehetőséget
I. körzetbe \ettük a keleti batáJ tol a
nyujtott ana, hogy a ·folyó évben a kisérleti Dunáig, a 17. szélességi foktól délre eső alföldi
termelés - megfeJelő tartalékolás melJn.tt c--- ter lileteket A
többszát kath holdon megindulhasson. Fenti
!I. körzetbe soroltuk n baranymnegyei
vetőmagvakon kivül fajtakísérleteink lefoly-és Nagyharcány-i hegylánetol délre fekvő tec
tatására különféle amerikai, braziliai, n1arokkói, r ületeket (a nyugati hatúrtól a Dunáig),
egyptomi, argentinai, olasz és egyéb prove:.
III ktrzetl1e az e feletti. dunántúli terü-nienciájú gyapotokból kh 40 faj tilt sikerült leteket soroltuk, perszemindig szem előtt tartva,
b együjten ünk
. hogy a kijeJt It teriiletek rendelkezzenek ''
Annak a célnak érdekében, hogy hazánk- 3500 C0 kiirilli útlag 'egeti\eios hiímennyiban a gyapotnak iizemszcr ü termelését be- séggel. -\
vezessük, a következő előfeltételeket kell megIV körzetbe a 17. szelességi !ok feletti
valósitanunk :
allöJdi, az
a) Honosítás MegleJelö kis hö- és fényV körzetbe pedig kitliin a hajdu és szaboiesc
igényü, ·rö,dd \~egetllciós idejű, 1núr n1eglé\'Ő megyei azon területeket sm ol tuk, amelyek.
gyapotlajtáknak behozatala és tájegységenként hőménékletileg az előbbitől alig kiíknböznek való kiprőbálásá útján
A körzeteknek ilymódon 'alii kijelölése
b) A hazai származásu, tehát már meg- után igyekeztünk a legalka'masabbnak mutathonosodott fajtáknak szakszerü továbbte- kozó tájegységeken kisérleti illlomásokat é~
nyésztése
mintatelepeket felállítani Ezeken a kisérleti
c) A küllöldi és belfiJldi fajtáknak a kor-- telepeken
szerü tudomány segítségével való kinemesítése,
'etesi időbeli,
hog.)r a spedálisan magyar~ gyapotfajtát kisor- és növénytávolsági,
tenyészthessük
míitrágya adagolási,
·d) A termelés technikájának és üzemi költpalántálási,
segeknek exakt kísérletek útján való megtetejez é si.
állapítása.
fajta~ és
ilfint látjuk, a feladat v alóban nagyszabás n
d ntözési kiséileteket
és csak többé' en át tartó rendszeres kísérletezéssel oldható meQ E rövid beszámoló keretében állítottunk be többszörös ümétlődésben, ameriem- is lehetsegé_:; a 1 észletéket i:-meitetiü, lyek nemcsak a termelés modjlna, technikai
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l. körzcil e esik, amely az össztc1 ü ld nek cca 50 C){J-át,
Il körzet
8%-át,

2 %-át,
38%-át,
2 %-át

liT körzet

IV. körzet
V körzet

im meli.

A termelésnek ilymódon val o megszervezésével reméljük, hogy az idei kisérleti esztendő
sok tisztázatlan kérdésre fog válaszolni, utat
rnutat és értékes tapasztalatokat ad a termelésnek szövetkezeti alapon való továbbfejlesztésébe~.

6400 cm 2 tenyésztertiletet jelent, amely csak
hosszú, sz ár az meleg ősz es etén kecsegtetilet
eredménnyel . Ilyen sor- és n?vénytávo!ság
mellett termeh_k_ .a gyapotot Amerrkában, Egyptomhan, Brazrlrahan, nem csoda tehát, ha a
növény ekkor a tenyésztertHeten termőképesség
tekintetében nálunk lemarad, illetve a tág
állás mellett a növény vegetatív részei túl-·
súlyra jutnak a termőrészek rovására A hul-·
gárok - bár napfény- és hőmennyiség tekinc
tetében kedvezőhh helyzetben vannak, mirít
mi- még sem engedik a gyapotot tág tenyészterületre, ezáltal a növény vegetath hajlandóságát csökkent\e, a süríibb állással serkentik
karaj virágzásra Bulgáriában 50 cn1 so1 és
20 cm növénytávolságot alkalmaznak kivetel
nelkül ott, ahol a gyapotot öntözés nélkül,
üzemszerüen termelik A szegedi kisérletekben
a 20 cm-es növénytávolság nagyori jól bevált,
a sor távolságon azonhan tágítanunk kell a
hulgár mértéken, mert gyapottermelő talajaink nagyobb táptartalmára és a szepternber
hónap csekélyebb h/imennyiségére Jigyelemmcl
kell lenniink Bár az összes gyakodatilag al'
kalmazható sm- és növénytávolságot úgy a
szabadföldbe vetett, mind az előneveléssel kiültetett gyapotkultriiáknál különböző tájegységeken exakt kisér letekben ki fogjuk prúbálni, nagy általánosságban a 60 cm sor- és
20 cm növénytávolságot, tehát az l növény
számára 1200 cm2 -es tenyészteriiletct feltételezzük a legmegfelelőbbnek Ily kötésben ideális
állom:ínyt feltételezve kaL holdanként kb
18.000 növényt kapunk Ha már most 1-1
tövön csupán 3 beérett guhót számolunk és
l gubonak lrtlagsúlyát 4 gr-al vesszük, ugy
l kat hold gubótermése H 4000xi gr =576
kg-t -eredményez Igaz, hogy l normáJisan kiJejlődött gyapotnövény 25 -30 gu hó t (a Szovjetúniőban 60-90) is megtennel, azonball a szük
úllás folytán feltételezhető, hogy a teHyész(íúgak \;isszaszorításával a term6ágak szúma is,
enné.l fagya a gubótermés is kevesebb 1esz
\Jin t hogy a fen ti l H OOO-es n ö\ ényszlun csak
elméletileg létezik, mert a természethen soha
nem szfunolhatunk 100 s~-os n Ö\ ényállományra,
elpusztulásra, állati vagy növényi ldntételre,

OKI rendelkezés értelmében
a NAUTISAN készitmények
jelzését törölték

+

Bulgár tapasztalatok,
de a hazai kisérleti ereclmenyek is azt mutatták,
hogy az eddig alkalmazott sor-· és nü\ényt:holságot, a gyapot beérésének meggyorsítása
és a remélhető termés biztos arathatósága
érdekében lényegesen le kell szóllítani. Részben
a kiilföldi (tipikusan gyapottermelő vidékek)
tnódszereinek utánzása, reszhen a palántás
elönenlés mellett hazánkban a gyapotot eddig
túlnagy tenyészterületen termeltek A 80x80
rm-es sor- és nö·vérrytá\:·olság 1 nö\ény számára
l/*

gyógyszertárakban-orvosi rendelvény
nélkül kiszolgáltathatók.

MAGYAR GYÓGYSZER R T

.h Gyógyszerhz
-----=------------'-------------------·-·--'-------~--------·------------·-----helytelen vetés és kezel€s okozta kiesésre,
időjárás, stb következtében beállható hiányra
kb. 50 %-ot kell levonnunk ahhoz, hogy az
l kat .. hold vár ható gyapottermését reálisan
értékeljük. Ennek alapján kb. 2.8 q összterméssel számolhatunk kat holdariként, amelyből
nagyjában 70% (2q) esik a magra és 30% (0.80q)
jut a fonható gyapotra. összehasonlítás végett
itt kell megj egyezni, hogy
az amerikai átlag gyapottermés kb 4 q
az egyiptomi
7 q
a Szovjetunió-beli
)) 12 q
a bulgár
)) 3)~ q-t

tesz ki kat. holdra átszámítva A multévi kísérletek, nemkülönben az egész kis területről
begyüjtött termések kat hold r a á tszámított

adatai nagyjában igazolták számításunk helyességéL Fentiek után - persze mindig feltételezve hogy az _augusztus és szeptember
hónapok hő- és napfénymennyiségei nem alac
csonyabbak az utolsó 30 év átlagánál -,---· könynyen ki lehet számítani, hogyan lehet a magyar ·
gyapot tenlJ.elését az 5 éves tervheu előirányzott
mértékre kifejleszteni.
·
A haladószellem ü gazdák érdeklődése, tudósaink és kísérletezőink lelkesedése, az új utakat
mutató szavjet agro-biologia és \égiil, de első
sorban kmmányzatunk áldozatkészsége adják
azt az erőt, amelynek segítségével elindul a
magym gyapottermelés és népi demokráciánk
nagy diadalát fogja jelenteni minden bála
gyapot, amelyet hazai iparunknak magunk ·
tudunk megtermelni

- --------- -

-~---
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A diszper-zitás értékelése gyógyszerkönyveinkben
Irta: Kun Ferenc
A gyógyszer ell<észitésénél alkalmazott ható•
anyag diszper.Zitásánal' iol{a sok esetben jelentős
szer·epet ját'.'lziir A diszperzitás az anyagnak elő~·

·· állitásl módjából eredő !izilrai tulajuonsága. · Gyakori,
hom.r azonos kémiai összetétélff anyagok, készítésüknél
alkalmazott eljárástól fliggően: klistályos, amor!,
esetleg kolloidálls eloszlású végtermélmt eredményez..
nek. Az ilyen azonos kémiai összetételü, de különbözö
dlszperzltású anyagoknak gyógyszerként történő alkal·
mazásánál, a diszperzitás foka hatástani szempontból
el nem hanyagolható jelentőséggel bír, mivel minél
ldsebbek az anyag szemcséi, annál nagyobb a ható.telület és ezzel arányosan n6nek az adszorpciós és
r·eszorpeiós tulajdonságai is .
Gyóg!rszerkönyveinl,ben egyes kémiai líészit.mé~
nyek diszperzitásában mutatlwzó liülönbségek akliént
történő l'e{jisztrálása, hogy azok azonos lrémiai össze ..
tételük mellet.t, csupán egymástól eltérő fizilrai tulajdonságaik alapján, a gyógyszerlíöny\rben liülön cilikelyliént szer• peln.f'li, t•!őször a IL m'ÓQ.\'Szerlriinyvben
történili. A U. ldadású gyóg!;szerkönyv a Sulfur sublimat.um-::ot és Sulfur praeeipltatuin-ot, a kénnek az el()..
állításból eredő e !{ét megjelenés_i formáját, már lrülönliülön eiklielyben ismerteti.. Az aldwri ldőh: szakiro..
dalma hatástani liülönbségeket még nem emlit_ a két.
anyag között és a megliülönböztetés nyilván csali eltérő
fizikai tulajdonságai alapján történt. Nem soldmi ké.,
söbb, a hatástani tudomány fejlődésével beigazolódott,
hogy a kén e líét megjelenési formáját, mely eltérő
diszperzitásukban jut ldlejezésre, lényeges hatásta~i
eltérés ldsérl. Az alacsonyabb diszperzitásús szállasztott kén bClsöleg alkalmazva erősen folwzza a bélperlsztaltikát, viszont arnagasabb diszperzitású lecsapott kén peroralis alkalmazásra nem allmlmas,
miután ebből, éppen magasabb diszperzitása folytán,
a bélflóra hatására olyan gyorsan keletkezik kénhldr-ogen, hogj' kólikás fájdalmakat, s!lt mérgezést
okozhat.
A III.-mag~rar gyógyszerkönyv már az experimentális alapokon· nyugvó hatástani ismereteli alapján
értékelte a diszpetzitás és g~rógyszerhatás összefüggé·
seit. Itt már a Calomel két változatát is külön..-külön
eikkel! ben találjuk leín'a és mai megítélésünk szerini
túl is ment a hatásfok éitékelésében akkor, mikor a
szállasztás útján- készült termélwt az egyketesztes,- a
glizzel való lecsapás útján készült kalomelt a kétkeresztes gyógyszerelt: közé sorolta. A nr. magrar
gyógyizerköny·v megszüntette ugyan a két kalome-lm
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féleség lrözi.!_tt feltételezett ilyen éles hatástani ért~ke..
lést azzal, hogy mindkettőt egyker-eszttel jelöli ·meg,
ftmntarLja azonban azt a lényegre vonatkozó rend{'.} ..
kezést, hogy a liálomclnek vízgőzzel készült magasabb
diszperzitású változatát csupán lo:ülsőleges, a szállasztás útján lié3zült alacsonyabb diszperzitású 'módosu1a ..
tát belsőleges alkalmazásra írja elé)"

A IV. lUGYAR GYÓGYSZÉRKÖNlV
már tovább megy a diszperzitás értékelésénél és már
mádszerelmt is allmlmaz pl. a Röntgen célját
szolgáló bárlumszulfát diszperzitásának ellenőrzésére,
az ismert ülepedési próba alkalmazásával. 'Iol-'áhhi
lépése a IV. g~·ógyszerliönyvnek az, hony már a diszperzitás és adszorpció összefüggéseit is figrelem.be veszi
akkor, amilwr a Bolus a:Iba és Carbo medieinalis ciliM· }{elyében az adszorpciót köZ\'e1ÍIÖ diszperzitás foltát
mindliét li:észitménynél el!enőr-izteti.
A }{észülő V. magyal' gyóg~szmliön~ \ ft~Iadata
lenne, hog~; néhány kémiai készHménrnél a diSzperzitás! gyakorlati vonatlwzásaiban is ér(élu~lje.
Ismeret'-"s, hogy néhány a g~'Ógyszerld;n~'V ldh (Í ..
telményeinek em éb ként megft~Ielő kémiai készítmény,
}{ülünbüzö diszperzilású módosulatban kei'ül forgalomba és felhasználásra. A legtöbb esetben ezen disz·
perzitásbeli líülönbségnek nincs hatástani Jelentőiégo
s igy nem is ki!ogásolható.
1nérő

VANNAK AZONBAN. KÉSZIT~IÉNYEK,

melyeknél a változó diszperzitás ténye g~~ akorlati összefüggéseiben, el nem hanyagolható hatástani eltolódásolua- vezet:. Ha u. L a1i ilyen változó diszperzitású
an!'agok súly szerlnt adagolva, vagy g!'Ógyszerészi
nyelven: osztott poroli alakjában kerülnek alkalma ..
zásra, diszperzitásuknal{ nincs liülönösebb hatástani
jelentősége .. Ha azonban ug~'anezeu anJag osztatlanul
az onos által előírt késhegrn~:i vagy kávéskanálnyi
mennyiségben kerül allmlmazásra, az adag nagysága,
az éppen készletben lévő anj-Tag diszperzitásától függő
véletlen ténrezőjél-é \'álik, Bckö\'etkezhetik azonban a
túladagolás Yeszélye is az il!'en önmagában en~rht~
hatású, de \'áltozó diszpexzitású an~:agnak, erős hatású
sz'erekkel, osztatlan por alakjában töl'ténö em'üttes
r·endelése esetén, mint az pl. : magnezi_um oxidnak,
extr. belladonnae..val, esetleg papa\'crin...nel történő
együttrendelósénél fennáll. A diizperzitásboli oltóré.•

.H Gyógyszerész
------------·-------~-----~~-

~

1 a magnéztuni·oxidnál olyan :rp_értékű, hogy több
~!gátat tárgvává tett készítménynél a különbség a
Iegalacsonvabb és legmagasabb ~iszperzitá~ú készít·
énY azoilos térfogatának súl~'a között háromszoros
-~gyságrendű Yolt. Gj-rakorlatilag tehát ez azt jelenti,
~ogS a gyógyszeradag nag~;ságánál, ugyanilyen aránsú
eJtérés állhat lenn. Therápiás szempjmtból pedig egy-,:":· ___ -részt azt, hogy _az egyes gsógyszer adagban foglalt erős
_. __ -h-atású szCI' mennyiségének kiszámíthatóságát lehetet ..
- lenné
másrészt. a gyógyszer ismételt elkészítése·
adag nagysága állandó ingadozást
példának felhozott magnezium-bella·
d.~;na·PllPa.VeJrin keverék esetében~ a maximális <lózis
vezethet,.
A diszperzitásnak ll~ren tág ·határértékei, főleg a
magnéziuni oxidjánál, karbonátjánál és peroxidjainál
·állnak fenn., l\iiután ezep. kémiai liészítmén~rek gy~gy
szer-ként történő elkészítése súly szerinti méréssel,
alkalmazásuk pedig, diszperzitásuk· fokának figye;.
h~mbevétele nélkül,
igen gyakran térfogatos_ adagolással (késhegy, kávéskanál) történik, szüksége
mutat.kozil{ a két mérték-rendszer glakorl_ati kom..dfnációjának. E koordináció a szóbajöhető készítmé-nye-k diszpérzitásának szabván!'Osítása útján érhető el.
llaua a szabványositás akként történhetne, hog~~ szab··
\'ánvnak egy közép diszperzitású készítmény szol·
gá!Iia, mely meghagyná a lehetőséget mindli:éthányú
korrelwió all{almazására. A mérömódszer úgy liélJZeJ ..
hetö el, hogy az V. mag~rar gyógyszerliönyv a készit··
mény egy bizonyos térfogatának súl!· át állapítaná meg s
·ezen tédogatn~ri menn~iiség súlya képezné a szabványt.,
A már· emlitett kémiai készítményeken ldvül aján..lat.os lenne, változó diszperzitiisi fokára \:·aló tckinteUel,
n cinlwxhlnál is hasonló szabván·yosítást eszlt:özölni.
A cinlwxiddal liészült vizes .vagy olajos rázókeveréliel;:
liészítésénél gyaluan tapasztalható, hogy a felhasznált
an~ran 11iszpetzitása befol~rásolja a' lieveréli konziszteneláját.. Előlordul tJl. hogy rázólmverélmek szánt nyógy ..
-szeralali helye1t, sűrű kenöc:sállomán~,rú liészítmén~·
lielet.liezil{, azonos súlyaráiQ10lí betartása mellet.t. E
jelenség nem esnli konzisztencia hérdése, bár maga ez
a li;örühnény is imlolwlná a diszperzitásnak, mint a
g~:óg~ szer konziszteneiát meghatározó tényezőnek szabványosítását, azonban a liérdés itt sem·: választható
el a diszperzitás és reszmpció között. fennálló hatástani
. ö_sszelüggés tén!:étőL
Az itt felhozott néháuy példa lwrántsem mexíti
ld a gyógyszerek diszperzitásiiilak hatástani szempont ..
hól telvethető kérdéseit,_mint ahogy e dolgozat nem is
ezt célozza. E kHzlernény esupán a diszperzitás !J).'ali:m..lati Idbatásának Impesán ielnwrülö azuli:Ia a kérdé..
sein<' kíván rámutatni, mclrek n l{észülő V., nmg~·ar
!JYÚ{gszerlíönyvben megoldást találhatnak
·

A Chiorabutanol készítése
Ch/01 elon, Ch/or abul, Ch lor obiltol
Tr ich/ or tn ti e: billy la/lwhol
CH,"
OH
,c/
CH 3 / ""ccJ 3
:'v!s : 1774:-l
.\fáJ több ízben ke1eslek fel gyakolló gyógy'Zell!sz kollegák, közvellenül vagy közuetve, hogy
a chlOJobzitanol előállitásának módiát vefü/, köailjem Ene való tekintettel a >>Gyó(JYszoész<< hasábjain isineJtetem a módsze1l, hogy mi'ndazoltnal..
módjában legyen az anyagat házilag előállítani,
a/Uk a p1eparativ munkát becsben tmtják. .Meg

kell jegyeznem, hogy a házUag törfenő előállitása
nevezett anyagnak jóval gazdaságosabb, mintha
azt kereskedelmi úton szereznők be. ·
Egy 2 literes főzőlombikba 47 8 g acefont 590 g
chlorofoimmal elegyitiink s millfán 15-~20 CO--ra
lehűtöttük, 20-22 g-nyi szilá1d KOH-ol adunk
hozzá. A. KOH-ol kis darabka alakban alkalmazwic A lombikat helyezzü}< 15-20 C0 közöttí vízfúidőbe és hagyjuh állani 24 óráig. A lombikba
állilSlink hőmérőt és a lombilmyilást szr.üőpapínal
födjük be. Igy ellenőrizzük, hogy a 1eakciós elegy
hőmérsé/;/ete állandóan 15-20 C0 közölt legyen
Ezen idő alall, főképpen az első 6 órában, gyakrali
1ázogasmk a lo.mbik tartalmát (óvatosan.!), kb.
15 peJCenl"!nt 24 óra mulva szűrjzik meg a folyadékot (ha van, 17 G4 kehelytölcséien) s a tiszta·
szű1edéket három nagyobb parceliáncsészébe szélosztva, helyezzük jéqszekrénybe. Ha az oldószer teljesen elpárolgott (célszerű a jégszekrény ajtaját idő
közönként hinyitni, hogy a levegő kicseiélődjék), a
k1 istályokat gyüjlsüh ismeri súlyú 150 cern-es
főzőpoháiba és oldjuk fel súlyának megfelelő félannyi <Cin-nyi 90%·vs szeszben.. Az oldódás[, gőz-
/iiidői alkalmazva, nagyon enyhe melegitésse/"e/ő
segithetjük.. Az oldatot kis papiros szűrőn szü1 JÜk
300ccm-es főzőpoháiba sa 150 ccm-es főzőpoharat
és szűrői mosSllk ld 2 x 10 ccm 90%os szesszel
.1 szeszes oldaihoz elegyítsün/; 125 ccm, jégszekrenyben lehűtött, lepárolt vizet, nta]d helyezzü/;
néhány órára jégszelaénybe. Ot-/wi óra mulva meg-siűr jük (ha van, 25 G4 kehelytölcsér en) s miután
a folyadék lecsepegett, a /;ristályokat 3 x 20 ccm
lehűtött, lepárolt vizzel kimossuic A kimosott és
;ól Ienilecsolt lu isiályokal szű1 ő papír ból való tálcán
/;ifelÍtjiik és exszikkátor ba helyezzük
A z a n y a q v i z s g á l a t a .: Színtelen,
i.ámfon a emlékeztető illatú es ízű Ja istályok. Op
78 C'.
1 SI chlorobutanol 125 SI lepárolt vízben, 1
u:m 90%-os szeszben es 10 ccm glycerinben 25C 0-on
oldódik
5 ccm frissen /;eszitett vizes c!r.lorobuianol oldalhoz (1 .: 200) adjun/; 1 ccm n.NaOH·ol. azután
/assan, resz/eiekben 3 LCin 0 10 n jódo/dafof,
mikoris j odoformszagú kocsonyás csapadek vá-z /; le
0.1 g rhlorobutanolt kémlőcsőben 5 ccm
n NaGH-dal e1ősen rázzunk össze, majd adjun/,
hozzá 2-4 csepp ani/int es enyhén melegítsü/;
meg, mihor is heilemetJen feni/izocianid szag lép fel
o_. 5 g chloiObutanol 25 ccm lepárolt vízzel
er€/yesen rázogatua, a vizes folyadék semleges hémhatású maradjon
O 5 g ch lor obutanol 25 rem higitalt sz eszben
oldva, 1 ccm HN0 3 és 1 ccm AgN0 3 -tal legfeljebb
annyiia zavarosadjéli meg, mint a következő oldat,
melyet 1 ccm AgN 0 3 oldatból és 5. 5 ccm n/15
I!Cl-ból és 1 ccm HN0 3 -ból/;észítettünk s amelyet
25 ccm higított szcsszel elegyiteitünk
Dávid La1os d1
egyetemi ny. ·I. tanár
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A budapesti

Botanikuskert~ multja

Az elmúlt tentenális esztendőben ünnepelte a
P. P Trzd.-egyetem botanikus kertje, a közismer t,
r egenyes Füvészker t létesítésének százeves fm dulóiót · Az illésutcai Kert egyébként már ötödik
Botanikuskertje a Pázmány Egyetemnek N agyszombaiban alapílották elsőízben, az ezer hetszázas
éueh közepe táj án. M ikor azután az egyetem Budár a
került (1777-ben), új növénykertje lélesült azon a
ter z'ilelen, amelyet ma a Délivasút pályateste szel át,
a Máruány-utca tájel,án. Az egyetem .r övid ideig
mwadt Budán; ~1784~ben áthelyeztek a pesti
oldalras ekkor \Vinterl Jakab, az első botanikus
pr ofesszor a fer en cr end i ek ker t jet, a mai Szép-u
he(yén, r endezte be az egyetemi céloknak megfelelően. "1 benne tenyésztett növények első jegyu!ke .: •>Index horti botani ci, universitalis Hunga·~
r iwe, quae P"'l(ni esi<: címmel 1788-ban jelent
meg. Winter l helyesen ismer te fel, hogy a pesti
Bolanik us her Inek, nún/ lwritinentáli s országén a];,
elsősorban a Jellegzetes honi flórát kell ke.pvise!nie
Ebb w m irányban nagy töUlelességr e emeli e a
/;er let a magyar tudomány egyik fő büszkesége,
]{ita i bel Pál, aid egyszersmind a hazai növényhorwsításo/; szempontjait is Ci venijesítetlc,
úJ FEJEZET KliZDŐDIK
a pesti Bolani/,uskerl törleneleben "z 180V evPel
Előtte való esztendőben Grassalkunich Ania/ azl a
ld/;é/, me/u az országút (ma .~Iúzeum-Aörút) rs az
Ülpacsirla-ulm (ma Eszle1lzázy-cc.) közölt l er ül ri,
az államnak adta ál Ide lióllözötl a Bolanilws/;erl:
új helyén azonban csak 1816·~ban jol/rendbe.
,
Ez l a Kerlet Habe r le professzor Moálówz fej/eszlelle, azonban szem elől léveszletle a honi feladaio/uli s így érthető mey, hogy liaber/e 1832-ben
hir /ént tragikus meggyilkolása után rsa/ihamm hanyal/á sna/, indult cs 1847-ben meg is sziínt,
Innen Jcezdődik a mai Botani/{[I>IWl lörténc/c Telhét (a mai Vllői-úl, Honved Kossu/h
~ \l,adémia /,eJ l je ,:, lllCs-u közöl/j Festetichliíl
oe! té!, 1847-ben 70,000 aH or i for int/r l Az rlsii
J.apavágásl e helyen 1848 július havábem lel/él,
]{ezdelél Dell e az első iivegház-csopor l építe' se is,
azonbwt u szabarlsághw c miall l sal. a l<öuell;_erö
évben, l849·~ben hezdődö/1 meq a J{ er l igazi álte/eJiílese a mai Treforl-/;CJI és biilcsészlwii épiilele/,
helyéről. EUm epii/lck fel a ma is megleoő első
iiuegházak és szunélyzeil lakása/;
.
,1 J{ cr l nehezen emelkedell hivatása magasla/á; a Eleinte, nún/ fúrner 1866-ban leírta,
•>libalegclő /;cpéí nwlatla«. Később, Jwányi ideJ<'bm. ( 1866--1887} r endezt él,, maid MágócsyDiclz, Tuzsvn és Szabú p1o(esszorok magas fokúra
fej/lsz/il/d; Közben 1905-liil /;ezdődően alaposan
meg<SoJbu/l; az eredeti 18 hold területről a klini/;á], e'pílkezése folytán a hatalmas nöoenyállományu /,n i 6 holdnyi ieriilefre szowll. A jelenlegi
iqazgaló, Gimesi !\'ándor a Kert történeténe!; talán
legnehezebb szakaszán uetle át e nagyjelenlőségd
kultw á lis ÖI ökséget Buda[Jest ostroma idején,
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és jelene

1945 január havában a bombázás következleben az
üvegházak ablakai sana betörtek s az akkori 15
fokos hidegben á kert egész trópusi és szublrópusi
növényállománya teljesen kipnszlult. A. ritkaságszámba menő növényanyag akkoii becslés szerint
kb . .· 12 millió aranypengő értéket képviselt J
1947 nyarán a VKN1 támogatásával egy hsebb
nóuényház.-<:soport felepú/t s. az egesz kullwáll
világra terjedő mag- és növeny-csere útján szerzeit hatalmas anyaggal a Botanilws/;ert ismét a
fej /öd és útjár a lépett.,
:Jtai helyén immár 101 esztendeje szalgá/ja a
kiser/elező tudomány és a gyakorlat, Palamint az
oktatás és a közmúve/őde_s érdekeit. Jiegjegyzendő,
hogy Budapest belter ii/ele alig r ende/kezik a
Bolanil.uslw Ihez hasonló neuelő ó lek ú és a nagyJ,özönség számára rs hozzáférhető iniézmennyel.
JiuenMnl álla[! 12. OOO /;iizcpisl;o/ás diák látogatja
szal-tianá I ol< vezr;té"éucl a ]{cr lel. TeJ mé~zeleseJz
az egyelemi ifjúság úgyszólván. állandó lálugaló.
A tennészet/;eduelő nagyl;özonseg szinten. megismerheti ill hazánk flóJájárw/; neuezelesebb növényeit, ualamirll sok ];ii/földc, 1c's:ben gazdasági
vagy gyógyászali jelenliíségií növényt rs megszemli!lhel és tarw/mányozlwl ~"-'em /;el/ kiilönösebben
han.ysúiyozrwnk, houy a lermészeltárássa/ /;apcsu/alos mode111 ifjúsáqi e_s társadalmi mozgalmalmal;
miluen homoly alapja a jó természe/ismere/.
Ll 1301'!\N I ]{USli.EliT

egy1e szuJusablna fiizi kapcsuia/wi a f<ibbi, ilwn
i rá ny IÍ inlézménn.!tel ;\'agy me'! le' kben támogatja a
hazai yyóyyszn- és vegyi pm l, nemliliiönben a
nwzőgazdaságot énnlő lwlalásol.a/. E téren a szaJ;halós- és veze!ől>ép:é)nel\ ldilönÖ')CJI nUfnJ nyere.:..
sége a Botani/;ml;er/, rune/y így nagyon is be/elwp-~
csalódik, mégpedig elsősor ban az or száy mezőgazda
ságár a hatóan, az újjáépílésbe A ]{eric•/ ma főként
á nöuényéleltan legmodernebb szemponl7ai irányittál, Iúsérlele/, foiywr/; a hetnnplasztilws twns:planiáci"ó mód.szeieiucl, a mdgual;_ ( 'ÚJázásál is a
növénye/; feiiődésél, oa/amint asszimitációját ser!d~ntő szel e/{kel, száJ azan /( 1mesz!hető 1izz .se/~ fa!ajnéllí.iilt növény/eJ meszlés,.,·ef, növCny i hol munold\al,
1 udioal-.liu nyomeleme!Jll'l,
P il u.sul\1\a/,
háiiyá~·
maghéj ú, rwgu olajim lalmú lö/,fé/éue/, yyapolla/,
gyógy- és vegyi pm ( nöoénye!.ke/ stb.
.
A. [{er l beosztása egyéb/ién! a réyc e/ve],e/ cs
/úJu üzleti ,1 beiárai közelebm e>eJ ié/,, lm /;a/eoclií
uállozalo/,, alakfák s az eJigona legnemesebb /;rrli
fajtái Iáthalók A műemlc'J; fcl/egü I!Jaz!latóság;
e'piilel (oalaha uadászkasléiy) felé uezelő küues úl
balu/datán eyysziJ./acsoport az ősmál!a, vayyis a
MarJYar ]{özephegysf,g s 11tóna egy nagyobb
~ sziklaha/om a Kárpátok jellemző növényeit la~·- . ·
tatja A hegyu;déliel zrtámó szi k/áktól bálra feny o~
fé/ü állnak vagy inluíbb senyvednek; a uár~se
levegő tiszlálalanságail sínyllk. Az igazgatósagz
épiiiel melletl hatalmas Grn/;go fák dísz/er~ek,
alighanem a száz év előiti szennyuíz emesztőhelyen;

annak nitr~genjét, fuszfálj~il, szul[átjmt hálá!iál, stb. példányaL Ezek egyike-másika talán honósit-termetes, baJ az ostrom ota /;zsse megcsonk ztoll ha.tó válldzalokal is .szolgáliathat., Mindenesetre a
Zegkzilönbözőbb ú ányú növénytaní kutatásoknak !Ó
·~ alakjukkal .zellegz~les, kétlebenyű {G bilobal)
. leveleik legyezoalakuak, er ezeluk url/as. A foldl.Qr- alanyai A . legfontosabb gazdasági növenyekel
té!zel régi növényosztályának ütolsó képviselője az egyébkent a szabadban találink, az elpusztult
az egyetlen (aj, amelynek Kelet-4zsiából szá;n;azó Pálmaház előtt
A Pálmaház ma még siralmas látvány,
példány~ir ol e sorokban n;egemlekez!Ll:flk Potlasul
Az
öteves
terv sor án azonban kor szerd alakban
talán meg annyrt, hogy asszel megera magomnak
húsos bllrka igen kellemetlen sajtszagú, de Kínában, újul majd meg, amennyíben jóiésztlaboralór iumok
Japánban fogyas;tják, . úgy?zinlén, kunény~éjú csoportjává alak ul
A hír es Vic:tor i a r egi a üuegháw meg az zdén
magpál es, csemegenek, ol vossagnak es. olaJ ute sr e
· Sárga szilvához hasonlít az egész képződmény, újra épül, nagy medeneéjeoel, amely a tr óp u sok
legfontosabb vízinövényeit tartalmazza
~ 'amely azonban nem nlinősül botanikai értelernben
A Ke1 t legtávolabbi sar kában húzódik meg a
termésnek, mer t a Ginkgo nyilvater mő növény
k épülelen túl kis diszkert viwl diszpázsit- máJ emlíleli erdőcske, amely a magym 01 sz ági lomféléHel és valaha bambuszohkal. .Ma még rossz bos fák és az ámyékhedvelő adei nöuényeí; egy
J, elilés hal ár o/ja ill a ker tel a ldinikák felé, az rész él ismerleli meg a közönséggel, diákok/;al és' szo[.ölépes ter v sor án azonban új ker it és /élesül majd gáltal példányolwl a tudományos kutatás száezen a szakaszon, valamini folytatásában, amely máia.
Röviden ennyit a pesli egyetemi Bolani/;usa /iis erdőrészletet választja el a régi, belemelett
. /,ert multjáról és felenéről Jöuőjét a2_öléves te1u
{<II!Oil epii/l e[me-J<[iniha épü/efélő/
Az említett szikiák mel/ell vezető köves úí/ól keleteiben látjuk bontaho:zni Ennek során nemjobbJ a a r óz~afélé/; ,családj~t képuis;;lik a, legWlörz- csak teljesen újjáepiil majd ez a minden ir án y ban
nagyjcientőségií, régi éiiél<eHel es új lehelő ségekkel
bözőbb cserJek es fak A fofelugyelo lakasa mogotl
yazdagon rendel];ező intézmény, hanem az egyetemr
PÍI ágzanaJ, taoasszal a teltvirágú japáni cse~
reswyefák, sejlelve azt a szépséget, amelyet a tudós-, gyógyszer ész~, taná1 képzésen iül új, /;utaló
ú ányaiual élénken hal az or sz á y mezőgazdaságáHI,
•>Felkelő Nap 01 szágában<' teljesen kibontakozlatnak A Rosaceae-családot képviselő csoporton túl yyógyszer- és ueguiparára
Frenyó Vilmos di
hüve/1fes fák és cserjék következnek Feltűnik a
IilaPiÍ·ágú glieine (Wistaria sinensis) fára kúszó
IRODALOill FHnyó V .: Száz éves a Film!~.:-~
hatalmas, bár er ösen scr ült példánya, valamint a /teil (Új Idők" 1948.) "--- Gombócz E.: A budapes/l
qyöngyPirágú akác, a közönséges aháefa csö/;evé- egyet. bot /,ert h tanszék förténr:te (Bp. 1914 j -Gombócz E . . i magyw botanika tö1 iénele -- Ru'nyes vir ágú vállazala ( Robina pseudacacia f
bacska _fi
i bp k m. tud Lyyet. növénykat lfrcleistogama)., Virágai nem nyíinak fel, hanem kJpe (Bp. 1001) -Pénzes t · Budapest élővilága
})/{ leiszfoqánúásak <í

,1z illésutcai homlokzat menlén a nöt>ények

undszer/ani csoportosítását .szemiélheljüh, a ha..
r asziféléktől a fészelwil ágzatúakig. Gazdag a li li om(é/ék. mácwmyafélék és fészkesek csoporlia
F(;l-LGY TERŰLETEN BELOL
ai lwlogwi, összetar laz ó növenyesapor tok szemlé/l eli/; a növenyek lá l sulását Megtaláljuk az alföldi

homo/;puszta' különösségeit is. A növényházak is
oilwlogiai csoportokat tartalmaztak tönkremenelellik elő/t M indegyikben a hasonló életviszonyokal
iqénylő!, voltak és részben vannak is már újra
egyiW Küliinösen gazdoff uo/l a Ker t kaktusz ..
'l!iiijleménye; ma ismét többszáz faji számlál,
amelyet úgyszólván a teljes megsemmisiiltségbőt
hiufalí ismét élett e a háioméves ter/J. sai án· A_ pozsgá<.; növények llözl igen bdel\esek a havicsat után-zó/\ . mi ntha vú ág z ó l\ övek lennCnek~
_
~~o/, lehelőséyrejlik a trópusi gazdasági nöué~
lllfe/, tenneszlésében Egy· kél éo mulva pl. már leJniesi hoz a ki is iillethelő tör pe banán. Már most is
verdesi/; az üvegház telejél az Erzkalyptusok,
,1r;szlullia óriás fái, me/y ekből a gyógycukorkák
hatóanyagát előállítják Szépen fejlődnek az Liueghá:aUwn a liávécsei ;el a bors, a tea, a hiJCs
I/lalszewövény, a pacsuli (Pogostemon}, az erős
1ostiai míatt elszakíthalatlan levelű Phormium
tenáx, az ugyancsak ro.st-szolgáltaló Boehmer i a

rBp . 1912) -·- Sclweida J.
.\. P. P. Tlld cqyrt
Bolaniku'> J,utjt
(Viráglddvrlők lapja '1048)

Az Aliami Köz]Wnti Nsúgdíjpénztár mű
ködést?l j ú ni us 1-én gyógy~zen~~::zi ·y on a th ozás·ban is megkezdte Most kezdóclik tehát az a
hathónap9s tüiel ni idő, mely Iregszabja az
önkéntes jelenikezes határát azzal a lzedvezménnyel, hogy gyógyszerészek, laboransok és
technikille munkaidejébe 14 evet beszámíleanak
Ez pedig azt jelenti, hogy ezek a jelentkezel<,
úgy lesznek tagjai a Nyugdíjpénztárnak, mintha
ll éven keresztül pontocan befizették v~lna a
iJ8v•onkint esedékes nyugdíjjárulékat Eppen
czé1t nyonJatCkoEan felhhjuk szal;~zerYeteti
lagságunkat, hogy saját és családjuk érdekében
ne \ m ják meg még ezt a félévi türelmi időt scm.
hancn1 Incg e])ben a hónapban egy_ e l berként
j elentkezzenel; az Aliami Nyudgijpénztiu náL
E_:d pe-dig úgy crhetik el. ha a 111eghüldött ÜJ_lapokat mielőhb kitöltik és visezaküldik az
A. Ny. P -ba C>ak így hálálhatják meg azt akollektív állami gondos]; adást, alT el y a gyógyszcrészel~et, laborán~okat és technik3l~at, a
Gyoja jó rrunkéjanak ercdrrényeképen, rr;eg
külön szociá lis kedvezn1eF\· ben is reszes-rt.I
Rajtunk múlik, hogy jövőnlZ érdekében milyen
n1ért8kbén ,, esszük igén J· be es köszönj ük meg
ezt az állami gondoskodást
1
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A hazai ipar gyógyszerészi vonatkozás ú produkturnai
Ir ta: Mozsonyi Sándor dr .
Hazai iparunk óriási mérvű és napról~napra fokozódó fejlödése minden vonalon úja bb és Ujabb értékes
készitményelu~t pr·oduliál
ÚJABB GYÓGYSZEREK

, Fontos, h«?g~' a. 9)'Ógy~zerés.ze;_k a világhír ü mag~ ,ar
gyogyszen·eo~'eszeti J pax alta! eloállitott _ú_jabb gyóg~·
szerkészitmén~.Jeket piacrakerülésük után hamarosan
megism~rjélí, hog~r az orvosol{ ilyirányú érdeklődését
mindenkor maradéktalanul kielégithessék
Kívánatos volna, hogy a gyárak az ii~·en g~óg~: ..
sze.rek forgalombahozatala alkalmál:ai a: vonatkozó
prospeldusuliat l)A Gyógyszerész<(-hez vagy az Egyetemi
Gyógyszerészeti Intézethez is. beküldjélí ismertetésre.
A
Chinoin.-gyár, legnag!:obb hazai
gyóg~'··
szei'g!•árunli, amely mint ismeretes, többeli kötött -pl.
az általa szintetizált papaveriulJól a világ nag!· részét
ellátó óriási exportot bonyolít le, egyre új3.bb értélms
Q!'Ógyszereh:kel gyarapitja !J!iógyszerldnesünli:et..
A n i e a p t o I Chinoin (~imereaptopropanol) inj.
nz arsen (ai'SrnolJr-nzol), hig:my és aran!mérgezésd::
hatásos ellensz~rc, az angol B.: A .. L. analogonja .
. _ A II e x a l g o n (piper·hlin származéli) tabletta
és injeetió Chinoin, egy a morJJhinhoz hasonló. de
kevésbbé mérgező fájdalomcsillapító és a pa1JaveriÍ1hez
hasonló görcsoldó hatású szintetilms gyóg!;szeJ· .
A r e b am i n a l Chinobi tabL és pulvis a tüdő
~s más gümőkóros megbetegedések paraaminosalieylsavból álló streptomyeinnel együtt adva eg!'re jobb
eredményeklml biztató, nem mérgező· hatású g!rógy...
sz er.
A \i i t a p l e x l> P (( ta bt Chinoin (vagy Rutin ne,;fi
flavonol glyeosida), Szent-G!'Örgyi és munlmtársai
által már 1936-ban előállitott, a hajszáler'elí átjárhatóságát befolyásoló ú. n. permeabilitási vitanün, amelyet
a ruta, forsyt;hia, hortenzia, gardenia, viola s főleg a
hajdina ,vag!r poháidm (fagopyrum) nevií növén!rek,
továbbá a ribizlm, szölö, esiplwbogyó, narancs, citrom,
sárgabaraclJ::, áfonya, paprilm stb. is tartalmaznak.
FerW:z<t betegségek, méi·gezéseli:, magas vérnyomá's
stb. esetén nyer alkalru~zást,.
SEBÉSZEn KÖ'IÖZÖSZEREK
Itt emlitjülí: meg, hog!r a Rico l\fag~rar· Kötszer•
mfhrek N. V. a sebészeti líötözi}szeieken (vatta, mull,
szegett mullpólyál< stb.) kivül igen jóminösé.g!í eatgut... ot is állít elő,. A gyárat amultkoriban a IV. éves
gyógyszerhallgatólíkal szaldanulmált!7aik kiegészítése
Yégett nagy érdeldődés mellett megtekintettiil<.
GYÓGYSZERÜVEGEKRégebben az ú. n. fd1é1' O~'Óg~.rszerül'Cyeket külföldi
állítottáli: elő. A budapesti Egvetemi
Gyógyszerészeti Intézetben még 1939-ben végzeit vizs ..
gálatalnkkal megállapítottuk azt, hogy a hazai alap·
anyagokból előállítható ú. n. Iéizöld és l<özönséges zöld
palacküvegek soli:kal alkalmasabbak gyógyszerészi
eéloli:ra a iehél' üvegelmél, mert alkálit nem adnali: Ie és
az egy~s gyógyszerekre sokszor nag~ron li:áros hatásU
.ultraibolya sugarakat nem engedili: át és mert soldi:al
olesóbbali:. Javaslatunlmt az illetékes téuvezők aklw•
riban nem vették figyeleptbe. l\Ia a ·parádi, sajószent.. -.. .
J?éteri és saJgótarjáni gyáraink ontják ezeket a kitiínő
üvegeket, amelreknek eg~ili: - eddig külföldról im·
portált - fontos nyersanyagát, anatriumearbonatot a
bükkszéki forrás natrium hydrocarbonat alakjában
llRQ!' menn~·iségben tartalmazza.
Az l>Országos Vérellátó Központ<' felkérésére, vér ..
sa''Ó tárolására szolgáló üvegeket viz•gáltunk meg

alkálinitásra, illetőleg abból a szempontból hog-v a tar.~
tál!-·üvegekben natriumeitiát jelenlétében' neni kelet··kezik·~e csapadék? A vizsgálati eredmén,· alapján a be ..
küldött üvegek a fenti célra használllatóknak bizo..
fl3'1Iltali: .
GYÓGYSZEREK HELYEIIESIIÉSE
. !smételt.ei_l fordultak h?zzánk kartársáink ol! an
kerdesekkel, hog~· az orvos altal felírt valamelv g~'ógv
szer helyett szabad-e mást kiadni- aklwr, ha ll:vÚváií..
valóan tél:es r·end"Clésről van szó ? A stereot3'P .. válasz
erre ter~1esze!es~n az, hog~ _ez üg~·ben mir1dig ar.
orvt;~ssal egyetertesben lmJI a g~róg!·SZerésznek eljárnia"
Igy pl .. egy n~ilvánvalóan elírás folytán, belső haszná.:
latra poralalt.:ban felírt acidum salie!·Jicum hehett nem
adható ld az on·os hozzájárulása nélli.ül 'más, ÍÍ::tár csak
azért sem, mert nem tudható, hog-v az orvos natrium
salicylieumot ':ag~' acid. aeetylosa"'uc~·Iicumot akart·e
rendelni.
GYÓGYSZERHAlASIANI ISJ\IEREIEK FONT.OSSAG<I.
\ GYÓGYSZERÉSZ SZAMARA
,
Anól is sokszor volt már szó, hogs a g~?ÓO!'Szerész..
nek mennyire szükséges a g''Ó(f\'Sz_eFeli: hatú.sá(
_ismerni. Egy a~ot.t esetből ldfo1p5Ja·g~ li:özöljük, hog~
pl" fontos tmlm a;zt, hogy a tetvek ellen igen l1atásos
D. D. T.·por zsiros lwnőesalapanyngoli:ban oldódik és
igy nagyobb adagban mérgezést okozhat, sőt 2 5-3 g
felszívódása már halálos lehet" T alcumos por-ban azon·
ban még 5 %•os komentrációban sem veszedelmeS,
mert nem szfvódili: fel. A tetvekre azonban ih'en alak..
ban is ldtfinően ldlejti ez a kontald·~idegméiC:g a ke ..
''ező hatását.
Az a febnerült li:érdés is li:özérdeldödést·e tatthat
számot, hogy vajjon a IV. G~~óg~~szerli:Ön!:vünkben
hivatalos extr. secalis corn. aqu,. subspiss, ..ból lehet..e
és szabad-e extr. sec. cmn. fluidumot li:észíteni?
A lelelet az, hogy mivel a secale allmloidák rendkiVül
labilis, igen hőéi'Zélíen!' anyagoli:, ezért tehát a secale
extr" ..oli: csak aldWI' hatásosali, ha 40 C0.. ot meg nem
haladó hőméi·séldeten, tehát vacuumban történt a
besfirítésüli:. A fentieli: szel'int tehát a 40°..nál magasabb hőmérséldeten besiiritett extracturu solik81 li:e~
l'ésbbé hatásos, mlnt a jó drogból előállitott folyékony
ldvonat, ·amelyneli az először felfogott 85 %-a b Ö..
hatásnak nincs ldtélre.
Extr-aetum filicis m3ris aeth. subspiss, kb. 5 éves
li:észitményét küldte be hozzánk egyili: lelldismeretes
lmrtársun~i:, hogy hatóan~ragtartalomra lrizsgáljuk meg,
minthogy e li:észítmény elég nehezen szerezhető be, tehát
elő kell venni n 1·égi li:észletelwt is.
A biológiai l-izsgálat a li:észitméu~-t teljes értéJ,fi..
neli mutatta.

n~rersanyagokból
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\ >>GYÖGYSZERÉSZ-NAP<< ELOADÁSAI
\z 1949 Jumus hó 3-án megtmtando
gyógyszer ész na p pr ogwmmj a
. l Augusztin BC/a dr , Gyógynövénycink,
nnnt a gyógyszerészi gyáripar nyersanyagai,
2 Rózsa Pál dr.
A gyógyszertári vizegálatok alkalmayal szerzett tapasztalatok
A.z előadások liezdete: d. u. }27Helye : Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet
IX.., Högyes Endre-u 7.

.A Gy6gyszeresz

--·-··--·-·-··--.....................,~....~--'

./l Gyogyszerés;:

A DROGOK HELYES ELIARIASA
Ilyen kérdéssel is for.iultak hozzánk kartár.; aink.
-!\. válasz az, hogy jól záró edényben, i_dssen égetett
~alciumoxyd

több droq1

fölött, vagyis teljesen kiszái'ítva, a leg ...
még a seeale corn. is - évekenját jól

-·

- ·:ettarthato.
lll AZ OK\ A PLU\{8, AC Ef B4.S. SOL,-BAI\'
lWfUKllLÓ FEíiÍÍH ÜLEDÉKNEK ?j

Válasz: a szűr·éSkor a levegő széudioxydjával víz_.
ben rosszul oldódó házisos ólomcarhonát keletlwzik"
Ezt megakadályozhatjuk úgy, hogy ülepítjül<, majd
_ dek_ántáljuk a friss káiZitményt, melyet_ kis_ebb, szinül•

tig töltött üvegekben tartunk el, vagy _ha nagyobb tar..táty..·üvegr·ől van szó~ aklmr vékOD!1 paraUinréteget
öntünk a folyadék tetejére, esetleg lúgtartalmú védö...
csövet helyezünk el az üveg szájára s a folyadékot az
edény alján elhelyezett csapon engedjük ki.
Egyik vidéki ·kartársunk Atebrin-:t küldött be
ellenőrző vizsgálatra, mert nem volt biztos benne,
hogy valób~n ezzel a gyóg~szerrel van-e dolgtt?,
A készítmén!rt identifikáltuk.
Örömmel állapíthatjuk m~g, hogy ezek ·a gyógy..
szerésztovábbképzést célzó ~özlemén!;eink Q!1akorló
kartársáink részéfől egyre fokOzódó érdeklOdést váJtának ki s mind ·gyakrabban keresik fel Intézetünket
problémáikkal, kérdéseikkel, melyekr·e mindig szíve ...
sen adunk választ.

Az illóolajok gyártása és
A Gyógyszer ész. 9 . számában leirtuk, hogyan gy dr t ják
ma az ill6olajokat. Részletc.sefi bemutattuk az öt legfontosabb eliárást, felhivtuk már ott a figyelmet. hogy a leg~- fontosabb eljárás a
v i z g ő z l e p d r l ás, amelyet
:S;i!i;F•····· egyszeriisége, olcsósdqa, módositható.sága miait a leggyakra,bban Cflka!maznqk ,A_ hazai illóolajokat is. ~tzpőz
lepár[assal allit]uk elo, eppen ezért ezzel az el]arassal
részletesen fogunk foglalkozni. Vlzgőzlepárlással állitjuk
eW ízgy a belföldön, Tnint a 'külföldön is ismert magyar
Wóolajokat, amelyek ·köz ül ismerttibbek a borsos- é.s
fodormenta-, az édes- és konyhakömény-, boróka-,
kamillaillóolaiat stb. Nézzük meg.: mik az illóolajgyártásnak a feltételei ebben az er;;etben? Illóolajat.csakis ott
tehet nyerni, ahol az illóolajtartalmú növény akár· minl
v a d o n t e r m ő, mint a boróka, az üröm, a cickafark,
a székjauirág, stb . , akár mint t e r me sz t e t t, mznt a
borsos- és fodormenta. a koriánder, a lavandu/a stb.
nagy mennyiségben nindelk.ezésre állanak. A lepárl(Í.s
ezért csakis a helyszínen ldfizel{Jd{J mavelet, miután a
ngersany2g nagy távolságra való szdiliiása nem gazdaságos. Nézzük meg.: hogyan néz ki a helyszini ill6olajIeJ:!irlás mik. annak az elméleli alapjai és hogyan .szaktak 1 giJakorlatban végrehajtani 7
Mint emlttettük, a legfontosabb feltétel a kellő menye
nyiséga és. minfJ;;égű nyersanyag. A másod-ik fontos feltétel a .korszera, szállitható vándor lepárl6berendezés,
amirfJl fcés(Jbb fogunk beszélni. A lepdrlandá nyersanyagot a dróg, természete szaint megfeleWen elő kell készíteni,
iwgy a giJz könnyeb~en átjárhq.~sa - ezért a fákat és
gyökereket elfilrér;;zelzk, felapr il Jak, a termesckel és magvakat megzúzzák, illetPe megőrZik, a füveket felapritják.
stb. A. hazai lepirlás szempontjából érdekes helyet foglalnak el az ajakosok (Labiatae) családjába ta~tozó
drógok mint a borsos- és fodormenta, a kakukfű, a
lavanluza, a majorúna sib. EZeket a.Iepárlás ~lőtt. nem
szoktdk, de nem is szabad ös_szezúznr, mert mwt rsme··
u tes, az ajakosoknál az ill6nlajta.rl6k a növény, különösen
a levelek felszlnén helyezkednek cl, tehát nem kell azokai
aprUással a g{Jz részére h?zzáférhetővé .tenni. ÉPP~? J~r
dttott a helyzet az ernyősök (Umbelllferae) csaladJaba
tartozó termés eknél, mint az édes- és konyhakömény,
koriania ánizs .stb. Ezekből az illóolajat csakis akkor
tudjuk k{ngerni, ha az emlitett terméseket kalapácsos
malomban el6zőleg összezúztuk

LEPÁRLÓBERENDEZÉS
A lepdr/ó Jimtos részei a következJk .: ag6zfeileszi6berendezés, amely rendesen c'iéplőgép-lokomobzl, a
l e p d r l 6 ü .s _t,
ahovf r; lepár_landó _ny~rsanyaqokat
tesszük bele, az 1. szamu (1., abra) abrpJ! A. es C.
A hüt!JbeJendezé.s B . és a p2rlat felfogf!.sara szolgáló
felfogóberendezés D. Vegyüle az egyes részeket közele~bf!Jl
szemügyre .: a korszer ű berendezéseknél rendesen rker•
ll

előállítása·

üstöket alkalmaznak,. Ez alatt mt kell érteni, hogy 2 db,
lepárlóüstöt helyezünk egymás mellé e,qg hiítővel azért,
hagy amig az egyik üstből párolunk, addig a mdsik üstöt
vagy töltjük, vagy ürii]ük; a lepárlásnál Igy egyszerű.en
az E. páracsővet kell csak leszedni és a másik üstre ráhe ..
lyezni. i-la azután ráengedjük a gőzt, úgy rövid meg.szakltás után újból folytatódhatik a lepdr/ds ·Az ikerüstök

~

...___
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-
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alkalmazásdnak célja·_ az, hogy a sok id6 t igény !6 töltést és
iiritésl, illetve az abból származó idővcszte.séget a lchetfJ
legkisebbre tudjuk rövidlteni. 1\.faguk a lepárlóüstök
(1. ábra A. és C.) rendesen hengeralakú acéllemezből
készült, alul zárt tartalyok, térfogatuk 1000-20.000
literi(J is változik, vándor lepárLóberendezéseknél azonban a szállithatóság miatt 2500---3000 liternél nagyobb
lepd.rlóüsiöt nem szoktak gyártani. Az A. és C. alatti
üstöket mint említettük, megtöltjük a lepárlandó nyer.s
anyagr/al, a gőzt az F. alatti csőcsonkon veze_tjük be
Ez a csonk az üst alapjában kígyóalakra van laképezve,
rendesen vörösrézcsőből készül, melynek oldala sok helyen
át van fúrva, a gőz ezeken a nyilásakan áramlík be és
járfa át a nyersanyagoi. A qőzk.ígyó. fölé perfordll acé/lemo:zl szaktak tenni abból a celból, hogy a nyersanyagnak,
a földnek, pornak stb., killullásál ,és ezz,el a g~zkígyó
nyilasainak a betömését megakadalyozzak Mml az
ábrából is látható, az A. és C. üstök dircktg6zlepárlással
dolgoznak az üsin..ek tehát nincsen köpenye. Az A. és a
c. üst löli~sénél a nyersanyagot, ha az terjedelmes, minl
a borsosmenta, a lavandula. stb, akkor az üstbe beletiporják . A ttprásnak_.az a célja, hogg_ minél több nyc~s
anyagot indJunk az ustben elhelyeznr, az emlitett erosvirágú terméseknél a tiprásra nincs .szü!cség . A.~ogy az
üstöket megtöltöttük a nyersanyaggal, rahelye:zzuk a G
sisakat amelyet-a üstre szárnyas anyákkal szorítunk rá.
Amiko~ a sisakol rátettük, akkor helyezzük rá a vörösrézblfl készült páracsövet_, amely a lepárlóüstöt a hüttJ.·
kigyóval összeköti. A_ lepárlás menele már mosl a követ1
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lesz· az F.-en beC:usztett gőz áljáija az .A -ban léuő
n{Jusanyagot, a G. s~sakon és az E páracsövön keresziill
bekerül a B. hfiiőbe. A vizgőzök az illóolajat magilkkal
ragadják, a hatőben megsűrtisödnek és a hűtőkígyó
végén lévő kifolyócsövön a víz és illóolaj elegye ömlik ki.
A hűtőbnendezés B. (l ábra) a lepárlóüst mér·eteihez
al~almaz!radik, célszerű azonban mindig naoyobbril
mereteznz, hogy a helyszini viszonyok közölt állandóan

, fdlépő vizhiám;t igy valamennyire át lehet hidalni..

A h{ítőtartály rendesen 1000- 2000 liter hűtővizet -tartalmaz, a hűtövizet a tar.tálgba az I. alatti alsó nyíláson
nr:.zetjük be, a fm ró hűtőviz pedig ](.-nál folyik el.
Természetesen ezt a jOiró hűtővizet a gőzfejlesztő kazán
- tápialására szakták felhasználni. A._ hűlő kifolyócsövéből

az illóolaj és a r~ iz elegye a D. alatti edénybe, az úgyrr.evezett
/l o r e n c e i p a l a ck b a folyik bele, ahol a viz és ag
illóolaj különböző fajsúlyuk alapján elválnak egymástól.
Az illóolajok általában lá~ebb fajsúlyúak a viznél; aiért
vizze öntve an-nak a te_teJén úszna/c A viz'"nélnagyobb faj-·
súlyú a fahéjolaj (Oleum. cinnamamij, a szegfűszegolaj
(Oleum Cyryophylli), a mustárolaj (Olcum ..sinapis
aetherewn), a gaultaiaolaj (Olewn Gaultheriae) A flo'rer.ci pafack maga (2. ábra) A. és B. rtndesen egy 10
Literes prrlack, amelynek két alakfa van: a viznél köny"'
nyebb JaJsúlyú illóolafok az .A. kivitel é::; a viznél nehezebb far;;úlyú olajok rhzére a B alatti

2. ábra

Az _,L palack nagysága természeiesen a nyr::rt olaj
n_1Cill1yiségéhez igazodik. PI óba[( pár fásoknál igy O· 5
llleres vagy még annál kisebb, üzemi lepáiZásolmal 2/5
liteiCs, siit m.ég ennél nagyobb J[orCnci palackat i.s használnak .Az iiv{~g törékenységét ismerve, a 25 liteus és
az ennél .nagyobb palackok ónozott vörösrézből vagy
rozsdamenles actiból készülnek.. 1\f.indkéi egymással
szemben lévő oldalára üveglapot erősitünk légmentes zárás.sa!, hogy az olafmennyi<>égét ellenőrizhessük . A FloIenel palack tehát a viznél kön.•1yebo fajsúlyú olafok
részéJe lényegében nem egyéb, mint r gy D e v i ll ep a l a ck .. tehát egy olyan üvegedény, ann ll) nek az aljá·ban a dugó befogadásdra alkalma<> tubusa van . A.tjúrt
parafadugo segítségével Ulesztjiik bele az üveg- vagy óncsf!ből kéc;züll S alakú csövet, melynek alsó. szára vízSZllllesen Pan mrghajlítva. A tubusban ezt a meghajlitolt
c.sf!vet, melyet h a l t y ú n y ak n ak nevezrtek, a vizszlntes tengely körül forgatni lehet, ezzel éJ jük el azt
hogy az át párolt olaf mennyiségc szer int a csöve t (a viz~
szmtes lenguy kö1 ül) jorgathaljuk, amivel beállíthalj11k
úgy, hogy csaf'is a víz fdlyik el az oldÍJ.lcsövön. mig az
illóolaj a víz u:hjén 11yűl össze. Ebből már adÓdik is a
lepdrlás menete. a .vízgőz bevrzetésére a növénui részekból,
il vizgőz magávalragad fa '?Z illóolarat, a hűlőben a vizgőz
és az _illóolajpárák megsűrűsödnek, a hűtő kifolyocsÓvén
az alaja helyezett fölcséren át belefolynak a Florenci
palackba, ahol a viz a fajsúlykülönbség alapján önmiiködően elválik az illóolajtól. A.z illóolaj a viz tetején
gyiil össze, a viz pedig a hattyúnyakon ríllandóan. eljolyill.
A lepárlás[ addig folyiatjuA, amíg a Florenel palackoi
eltavolílva, livtg próbaedényt tartva a kifolyó cső alá,
abból már illóolajcseppek nem válnak ki, amit a legiöbb
drágnál másfél, kél órai lepárlással már elérünk _1 vizitél
nehezebb fajsúlyú illóolaioknál a B. alatti Florcnci palackol al!mlmazzuk (2. ábra), itt a fol~](lmat éppen fordított: .:Az z~lóolaf á palack aljában gyiíl össze, a csapon engcdjuk ln, a ni::: pedig ri!lrmdóan a palad.. ttlefén lévú
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oida{csövönjol}!_ik el. A lepállás befeJeztél ztt is próbapohallal doniJuk el.: fenneszelesen nem a viz teteJén
hgnem annak _az aljában Ae.ll keresniink az zllóolajal
Ug!! az A.. , nunt a B alatil lepárlásnál a lepárolt viz
telitv.e van avval az . i_lló?lCfijf!l, . amelyet lepároltunk
T ehat borsosJ!wnta leparlasanal rgen nagymennyiségű
~orso.sme~tamze~ ( Aqua 1\.fen,thae Piper ita:) nyerünk~·
eppen ezert tek.mtve, hoqy nalunk nagyaranyú borsos,...
mentalepárlás folyik, amelynél .sok bor.sosmadavtzet
nyerünk, c é ls z e r ű . lenne . _a b o r so .s me .n ta~ ~z~ t, k,itei jrdte~ben hQsználn~ n,álu!lk a receptárában
lZ.fC:VIlok~~nt (corngens). -:4-, lepar_lamar nyert) illóolajjal
tellttil vrzcl k o h o b o c z o s v z z n L k nevezik az irodalomban . fi kohobatiós vizet az éJtékesebb lllóolajokridl
gondosan összegyüjiik, hiszen abban sokszal jelentős
mennyiségfl illóolaj van feloldva, újbóli lepárlásSal
kinyerZk belőle a feloldott illóolajat A.z illóolajok vízben
való old_ékony::>dga egészen kiilönböző, pl. a rózsaolaj
vizben jol oldódik. tehát ennek a ltvarlásánál a kobo ,
bá t iós vizet újból /t l ki> lL dolgozni ·
Az il{óalajo_k. általában magas hőmérsék.lflen forrnal.., {OiraspontJ.tzkra a IV. 1\llagyar Gyógyszerkönyv
242. ol~a,Z~n talál~hk ~zá111:a~atolw_t Itt Láthatjl.fA, hogy
a f~n.yojel~k (Junzpen, Pzm pumzi. 1aebentinae) illóolaJaL aranywg alacsontJan 160~-·1800 ,/{örül .fonna/{
Az ámzsolaf 230, a szegfűszeg 263, a borsosmenta .210
siJt a Santalolaj 296 fokon fon. Felteszik núndig a kér~
dési, lwqyan pá_rollzatjuk ál akkor Ezeket. a magasan forró_
anyagalud mégi.s vfzgőzzel? Erre az a válasz; a D a l t o ntörvény alapján, amelynek értelmében lóét egymással
I.wm k.eveudő gőz (éppen úqy, mint a gázok) nyomása
11gq alakul, hogy a gőznyomdsok ősszegt tölti be a teret,
amelyet az összetevők eqyediil a térben kifejtenénck.
.Az elegy melegitésén.i.Z azután az összrtevók' gőznyomásat '
cgg_ma.;;tól friggetleniil emelkednek addig, mig a giJznyomasok ös'SzPge eléri a Aülső levtgő nyomását,· amikoris
minde!l f~lYO.,dék {01 1 asnak ind nl. Nézzünk meg egy gyilkarlatz peldat .:·,a benzol forráspontja 80°, a vizé Iooo,
760 mm nyomason. Ez a l;everék (i() 0 -on fm r mcrt ezen
a hőménék{eten a viz nyotnása 225 mm_,' a benzaZé
5SS mm, ezek össztadva 760 m'In-t adnak. Hasonló az
eset pl a terpentinolajndl, amikor a víz és terpentinolaj
heveréhe 700 mm nyomá.'>on, 95 eo. on foJT, mert ezen a
hOmérséktelen a vfz nyomása 647 mm) a terpentinolaj!:
pP.dlq 113 mm, összeadva lehat 7aO mm A_ Jöltéiel a
vizgózlepárlrisnál mindig az, hogy .az alkalmazott hömh..
séklf'inél a:: illóolajnak egyátalan legur n gőznyomása
A zsiros otajokat ilyen módon azért nem lehet átpd.rolni,
mert azoknak uagu niiLcs, vagy csak fgész( n ala(.SOlllJ o
giiznuomdsuk.
'
A követlí.ezőkhen az illóolajok vizsgálalával, hamic;ifásának kimulatásáual szrn t nén/i foglalkozn i

Gyógyszer (recepturai) összeférhetetlenségek
Jrta ; Pandula Egon dr

L Folyékony gyógyszerformák
1. Solutio, i\lixtm a, Saturatio
Gyógyszerészi értelemben »Solutio<< alatt
olyan gyógyszerformát értünk, mely egy vagy
több szilárd testet tartalmaz folyadékban oldva,
míg a »Mixtura« két vagy több folyékony, esetle6 szilárd gyógyszerből áll, oldva vagy oldat·Ja~ állapotban, tekintet nélkül ana, hogy ezek
külsőleges vagy belsőleges célt szalgálnak A
gyógyszerészi teüykedés egyik Jeggyakrabban
előforduló és Jegfontosabb részét képezik Ter'
mészetes is, hiszen itt a gyógyszerele különböző
kombinációjának óriási lehetőségei adódnak.
»Saturatio<< tulajdonképpen a telített oldat
és a Mixtnrához közelálló, szahad szénsavval
telített olyan vizes oldat, melynél a szénsav
fejlődés közben egymásraható sav és (hydro-).
carhonát közömhösítik egymást Ma már ennek
a gyógyszerformának nincs nagy jelentőségeOldhatatlanság és kicsalJÓdás
Különböző gyógyszereink oldásánál nemcsak az oldandó anyag, hanem maga az oldószer karakterének iomerete is fontos. A leggyakrabhan használatos oldószer a desztillált
víz, de a különféle syrupok, a szesz vagy a
szeszes készitmények, zsíros és illóolajok is
gyakran szerepeinek oldószerként az egyes vények elkészítése alkalmávaL A gyógyszertár akba kerülő mindennapos vény ek túlnyomórészét is oldatok képezik, s így éJthető, hogy
sokszm fordul elő az az eset, midőn az orvos
olyan kémikáliát vagy galénikumot rendel
oldatban, m~Jy a megadott oldószerben egyáltalán nem vagy csak részben oldódik

Pid,

Rom P<il dr

Az előadó pioblémája" Végh Antal dr. il)ren cím üiiánJt mutaíó, a gyógy~zetészi továbbképzéssel foglalkozó ,.ezér cikkéJ e szaki a pun]{ legközelebbi számában a? E 4yetemi GyógJ· szerészi Intézetből Csipke
Zoltán (_h. és .Mozsonyi Sándor dr professzmokJ valamint Kcdvcc;c;y György dr. és .Némedy Imre dr egye:
tem i magántanár ok teszik meg tár g~y i megjeg:yzéseikct.
Hozzászólásukkal ők építik tovább, ők métik hozzá
intézetükhöz azokat a lehetőségeket, mel:yeket Végh
Antal dr olyan gazdagon tárt elénk a tudomány J a
gJ óg,y sze1 ész i továbbképzés szellemi mühelyéből.
KhJmcsian várjuk az Eg}etemi Gyógyszerészeti
Intézet nag J jelentőségű megn J· ilatkozását, ugyanckkor ké1jük azonban a g J akmló gyógyszerészeket is
foglaljanak állást ebben a kérdésben. Hogs ne esak a
tanár, hanem a tanít,·ány, - a hallgató szava, yélemé;::ye is eljusson hozzánl\.

Hp. Codeini phosphorici ctg1 dccem 0·10
Amidazopheni
Phenacetini aa grt. 3 . 0
Syr. symp!ex git. 200
Aqua dest. ad grt. 150·0
M . f.. sol D S. 3-szor 1 k. kanáltal

Nyilvánvaló, hogy távolról sem az a szándék vezette az orvost, hogy suspensiót rendeljen, hanem egyszerüen nem \'olt tisztában azzal,
hogy a pitenacetin vízben nem oldódik
\'alamilyen anyagnak, mely a megadott
oldosz er ben nem oldódik, l olyadékba való vitelénél az általános elv az, hogy a gondosan el·porított anyagot, mnzsárban gon~osan eldör-

~sölve, homogenizáljuk az oldószerrel, ha
különösebb ok más műveletet ·nem tesz szükségessé. Recept elkeszítésénél tehát vagy egyszerű eldörzsöléssel juttatjuk a kész gyógyszerhez a phenacetint vagy olymódon j ár unk.
el, hogy az enyhén felmelegített víz fele mennyiségében feloldjuk a codein phosphmícumot és
az amidazophent, az oldat másik felében a
finemao porított phtmacetint . tr:agacanthával
vagy niucilago gummi ai abieivel snspendáljuk s
a két folyadékrészlet összeöntése után hözzámérjük a syr simplexet
>>Jól feházandó«
szignatúrával e;Kpediáljuk
Gyakori a következő recept is :

Rp Ierpini hydrati grt. 3 O
Spirit. vini diluti grL 10·0
Syrupi simpL grt., 10·0
Aquae dest.. ad gtt. 100 O
.:11 f. s. D . S . 3-szor 1 kávéskanállal
naponta

Itt a spir. dilutus nyilván a t;'lrpiu hydrat
oldásat segítené elő, amit ha fel is oldana, ·-mint ahogy a j elen esetben nem -- á nagymennyiségű víz hozzáadása az oldat.ot annyira
felhigítaná, hogy az ismét kicsapódna és . a
folyadék tetején, felszínén nagy csomókban
gyűlne össze.
Elkészítése te•mészetesen sus·pend!!lással (pL tragacantha) történik, mikor is
igen szép egynemű, tejszerű gyógyszert kapunk,
bár a spirítus dilutus jelenlete·egyenesen bátrlmyos.
Natrii hydroearb. grt. "'50·0
Rp
Aquae destillat ae grt 300 O
I\L f. sol. D S. Rendelet szelint

I ermészetesen az oldat nem lesz tiszta,
mest a natr. hydrocarbonicum concentratiója
jóval nagyobb (magasabb), mint az oldható ..
sági coefficiens. Ilyen formában a fenti gyógyszer tulajdonképpen mixtma.
A fenti és az alábbi példák nemcsak arra
mutatnak rá, hogy az oldószer az előírt anyagot
részben vagy egyáltalán nem oldja, hanem
szemléltetik azt az esetet is, midőn a megadott
oldószer nem elegendő a hatómwag teljes egészének oldatban tartására sem
Komolyabb kellemetlenségeket okozhat a
következő recept ;
Rp Acid. carbolic. liquefact gr semjs O 5Ö
Ol paraf!ini grt. 20"0
M. f. s D. S. Fülcseppek
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A carboisav a paraffin·-olajban nem oldódik (100: O 65) és ha melegítjük az elegyet,
akkor sem serrítünk rajta, mert lehűlve, a car-_
balsav _az olaJ' tetejére gyűlik össze s ti'ményen
a nyálkahártyára jutva, égési seteket okoz.
Célszerű minderr emulsiós kísér letezés helyett
a receptet Ol. sesamival elkészíteni és az orvost
értesíteni..
. _
Hasonló fizikai összeférhetetlenség áll fenn
a következő vény elkészítésénél is, melyet a
francia gyógyszerészek oldottak meg szellemesen.
Rp. Atropini sulf. cgrt. decern O 10
Ol. olivar. gr. 10 O
Steril l M f inj,

Az atropin sulfuricum u.gyanis nem .oldódik az olajban, suspensiót vrszont. a ster;Iezés
és maga az injekció-kényes volta mratt baJosan
lehetett volna csinálni, maradt tehát a legkézenfekvőbb megoldás, mégpédig az, hogy
magát a tiszta atropin bázist oldott.ák az . .olajban, ez ugyanis jól oldódik s az m]ekcrónaH;
ilyen módon történő elkészítésénél már semmr
nehézség nem adódott.
Éppen azért, mivel az alkaloida-sók nagyon
nehe en va~y iJ:(yáltalán nem oldódnak olajban!
tehát az ilye r és hasonló e ette :r a kulfd~r
kézikönyvek a tiszta bázist oldatják az olaJ ..
ban.
Ezt az e'etet sz emfélteti a következő recept :
Rp, Cooaini hydrochlorici cgrt .. trigintaO 30
Mentholi
Camphorae gr. 1 O
Ol. olíva e ad grt. 50 ·O
M. f s,, D. S . Külső!eg,,

Látszólag egyszerű me;oldás kínálk~zik
azon mindennapos recepteknél is, ahol vrzes
oldatban acid . diaethylbarbituricum vagy acid
pbenvhiethylbarbituricum szerepel rendesen yalamilyen jÓd vagy brómsóval Kézenfekvő az
volna, hogy a barbitursók natrium sóját adjuk,
melyek vízben bőségecen oldódnak és. a'!'elyek
valószínűleg az orvos elképzelésének rs Jobban
merrfelelnek. A fennálló rendeletek azonban
ezt~ a változtatást határozottan tiltják
Ettől függetlenül a fenti barbitursavak Na
sója nem is hivatalos a gyógyszerkönyvb.en
és ba m Jlekulasúlyaikat tekinti ük l gr . Acrd.
diaethylbarbituricumnak 112 gr Natr. draetbylbarbitmicum,- l gr. Acid . -pbenylaethylbarbituricumnak pedig l 09 gr . N atr phenyl"
aethylbarbituricum felel meg.
Oldatok elkészítésénél
mérlegelni kell az oldandó anyag azon fizikai
tulajdonságait is, hogy az melegen esetleg
jobban oldódik, mint hidegen, vagy fordítva .
PL a bórmv melegen jobban, míg a calc
hydroxyd hidegen oldódik könnyebben. A gyógyszerésznek előre kell látnia azt a kellemetlenséget, mely akkor áll elő, ha olyan oldatot készít,
ahol· az oldandó só esetleg 'jobban oldódik
ugyan melegen, de a folyadék lehűlése után
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mint t úl telitett oldatból az edény alján ismét
kicsapódik.
Pid.

Rp . Jodi puri gr. O 5
Olei Olivae ad gr t. 100 O
M f sol. D. S . Steiilizetur.

Jelen esetbe!) az előírt mennyiségií jód
nem oldódik az olajban, ha viszont a jódot
felmelegítjük az olajjal, az részben fel. fog. ugyan
oldódni, de amint !ehül, azonnal ktválrk Segíteni olymódon tudunk, ha a jódo! kevés
aetherben oldjuk és rögtön hozzáadJuk az
előírt mennyhégű olajat, így egy tmta, ~t
látszó, stabil oldatet kapunk Az aethert vrzfürdőn elpárologtatjuk (tűzveszélyre ügyelni!)
és sterilezzük,
Viszont ha színjódot vizes oldatha V:lJ.gy
például glycerinte rende.lnek, mind~n. esétbe~
oldott állapotban kell lmzolgáltatm es semmi
esetre sem oldatlanul suspendálva. A különféle
Lugol oldatok előír atai m Jtatnak ü tat ai ilyen
vények helyel elkéS2ítésére, mikor is a szín
jód ot kalil in j odatL·m 'egít.ségevel percek fl:l~tt
vh el, oldat ba tudjuk vrnnr, ahol már a ]Od..
kritályok felhám;gető hatása n<m tud_ úgy
érvényelülni. ReJőcsökbe történő rendelésénél
pe:lig az elv ugyanec, amint ezt a gyógyszerkönyv az Ung . Kalii jodati c. jodo feJezete
alatt használtatja is.
Rp Decoct. Frangulae grt. 5·0 : 150 O
Kalii sulfurici grt, 25·0
Syr maonati grt. 10 O
M. L s . D S Hashajtó.

A gyógyszer melegen tiszta, átlátszó oldat,
de kihü'íve a kal sulfuricum kikristályosodik
belőle. Hidegen ugyanis 1:10 arányban old~di~,
míg me! egen ez az arány 1:4, A helyes eikeszitésnél tehát a kaL sulfuricumot finoman porítva
kell a kihült infuzumhoz szórni s az így kapott
suspensiót ,,Jól felrázandó<< szignatúrával kell
kiszolgáltatni.
.
.
Hasonlóképpen viselkedik az 5. %-nál m~
gasabb concentratiójú ffiJrphiun; hydrochlon..
cum solutio, mely mele:ze~ elkeszrtve trszta,
átlátszó, de az· oldat lehűlése után azonnal
megzavarosodik a kiváló morphin kristályo.któL
A ,,Használat előtt jól felrázandó<< szrgnatúr a már ic en sok tudatlanságnak volt utolsó
mentsvár a.~ Ha ugyanis egy kevésbbé képzett
gyógyszerésznek recept elkészítés közben oldata
csapadékos lett, egyszerüen ráragasztotta a
bűvös szignatúrát és ezzel az ügyet a maga
részéről elintézettnek vette
Bűnt nem követett el, biszen senkinek fem ártott, de esztétikailag kifogásolható volt a készítménye,
mert sok - bár kétségkívül nem minden e et b en, ba egy kis fáradságat vett volna magának, a fenti jelzést elhagyhatta volna.
Rp. Resoreini grt, O 50
Paraffini !iq. gr t. 100 O
M f s. Külső!eg

A resmcin nem oldódik a paraffin-olajban
és alapos összerázás után is állás közben az
edény aljóra üle]Cedik le. A melegítés éppen

__ ____________ ______
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- így nem segít. És mégis elkerülhetjük a "Jól
felrázandó<< szignatúrát, ha a resoreint egy
.]{evés aetherten ?ldjuk fel előbb, és c~ak ~ztán
keverjük a raraffm-oldathoz, mikor IS trszta,
efyr.emű, áttetioző folyadéket nyerünk, melyből
már kiválás r.em fog történni .
Hogy 1r ennyire nem tudunk egy egységes
szabályt. felállítani,
vagy útmutatást adni
a kü!Cnböző összeférbetetlenfépek timkelegének
helye> megoldásában, az t érthetővé teszi a különböző anyagok sokfélesége és azokon belül
az egyes· anyagok fizikai és kémiai tulajdonsága. Álljon példának a követke-ő recept, ahol
a fenti módsz e; eket nem alkalmazhatjuk
Rp Physostigmini salicyl. egr._ decern 0·10
Tripaflavini gi .. semis 0·50
Aquae d est gr t. 50 O
M f. s, D, S . Szemcseppek

A fenti előirás e{!y zavaros folyadékot
eredményez, jeléül annak, hogy a két vegyület
közi'tt cser eh cmlás kiivetkezik be . Ha ellenben
a szemcseppet melegen készítjük el, tiszta,
átlátszó oldatot kapunk. A cse1 eb omlás követ ..
kec tét en előálló tripaflavinsalicylat ugyar-ds
meleren oldódik, míg az oldat lehűléfe után
kiosaródik Az oldatet tehát úgy adjuk ki,
hogy a beteget figye' me; tetjük arra, hogy
a s; emesepp "Haszrtálat előtt m~leg vízte
állítandó<< és csak a telje en tiszta, átlátszó
és te•thőmérsékletre lebült gyógyszert használhatja
A felmelegítést
számos e'etl::en sikerrel alkalrranuk minden
. olyan sónál, arrelyik rem bemlik el, mint
pl. a morphium és job l: an oldódik melegen,
mint hide~:en, Köztudcmá'fli, hogy a Natr.
hydrocarb . forró vízzel elbcmlil< és CO, vesz-. t~·ég mellett a gyengén lúgos szódal:icarbona
oldat helyett, lúgos hatású natr. carhonicum
oldatet 1 apunk, ami további bonyodalmakat
von maga után. A paraldehyd hidegen oldható
viszont jobban (l :12), míg melegen ez- az arány
1:100. Va11yis l gr paraJdellyd 100 gr meleg
vízben oldható.
A natrium sulfuricvmct hideg víz csak
fele mennyEéglen tudja oldattan tartani a
n·e}eg aqua dectillatához kére;t. De ilyen
az ecet a vizes oldattan i~en ritkán rendelt
acid . salicylicummal kapcsolatban is. Hidegen
gyakorlatilag nem oldódik, míg melegen igen
de az oldat lehűléeével a salicyl-sav kristályok
hosszú tű al akt an kikr ictályoeodnak.
A gyakorlati életben le11inkább a papa. verinum · hydrochloricum oldatai okoznak ke]! e,
illetlenséget 3 %-os - nem ritkán ennél is
. magasabb concentratiójú oldatát szekták rendelni, ami mele,en oldódik is, de lebülve az
. üveg faláról alig eltávolítható kristályok folmájában i mét kiválik. Dr. Zalay Dezcő rendkívül szellemes indítványa (eljárása), aki az
. előírt n'ennyio égü para'• eriti . hydrochloricumnak
fele mennyiségű borkősav>al történő oldását

ÜJRA kapható

CIBA KÉSZITMÉNYEK:
Agomensin inj., tabi
Andresti n inj ,, tabl.
Antistiri in j., tabL
Atochinol tabl. kenőce:
Car bantr en gra.nula
Ci balgin inj., kúp, oldat
Cibazol in j., tabl.
Coagulen in j. á r 5 és .5 kcm; por é. z. 3
és ro g; tabi
Coramin oldat á r.s kcm
Coramin-R tabi
Dial inj , tabi
Didial tabi.
Digifolin oldat
Diocain por
Es_idron inj._ á 5 és zo amp
Lipojodin tabi
·
Lutocydin in j. á z mg
N eur o-·Trasentin
Nupercain Iumbal am p. á r z x zo kcm
Ovocyclin in j. á r és 5 mg; tabi á o. r
és r mg ; kenőcs
Per andren in j á 5 ro és 25 mg; kenőcs; olda.t
Percorten inj á 5 és ro mg
Phytin tabi.; oldat
Priscol in j ; tabl. ; oldat; kenőcs
Re sy! in j.
Sistomensin ~hj. á 5 és 20 amp:; tabi á zoo
Spasmo-Cibalgin drag
Trasentin in j . ; kúp
Vioform por á 25, 50, roo és ,5oo g
Magyarországi képviselő :

JAKITSCH JANOS, Bp. V., Médeg-u. 2
javasolta, mikor is a kihűlt oldatból napok
múlva sinesen kiválás, sajnos a fennálló ren ..
delkezések értelmében nem használható .
Mint érdekességet ernlitjük meg a következő rece.ptet :
Rp Argenti proteinici grt. 10 O
Aquae dest. grt . 30·0
Glycerini ad gr t. 200 O
M f sol. Sterilisetur l D S

Külső!eg

Hozzá nem értő tapasztalatlan előtt a
recept iiss,eférhetetlen, mivel az argentum
proteinicum nem bírja el a sterilezést, mert
magasabb hőfokon elbcmlik. Pedig a recept
elkészítése nem lehetetlen, csupán aseptikusan
kell eljárni. A glycerint először külön sterilezzük A 30 gr. aqua dectillatának aqua
bisdestillata sterilisnek kell lenni, amelyet egy
olyan jénai Er lecmeyer-loml: ikba öntünk, me!y et
alcohol, - a thenel areptikusan (kiégettünk)
sterillé tettünk s ráhintjük az ugyancsak
aseptikuoan lemért argentrm proteinicumct
s azonnal l:efedjük, 10-12 óra mulva, midőn
az argentum ploteinicum feloldódott, a két
oldatet ösSJe3ítjük (Egysze íibb, ha 8 30 gr.
aqua destillat t az Erlenm yer-lomtikban ster ilezzük s úgy végezzük tovább a már elmondottakat)
A cocainuJil salicylicum nálunk kevéssé
isme:t, de azért nem érdektelen, ha tudjuk
Jó la, hogy hideg vízten csak kevésbJ-é oldódik,
ffiíg forrró vízben elbomlik
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!igy elemmel kell lennünk

R p. Cocaini.. salicylici cgrt Viginti O 20
Aquae dest. gr . 20·0
··
!YL L soL D S Külsőleg.

Elkészíte5énél teh:lt figyelemmel kell lennünk a h6hatána íav tehát a cocain. sali-eylatot 2-3 ciepp giycerinnel dörzsöljük el
s coeprenként adjuk hozzá a 70 c•:-n~l nem
melegebb vizet, mmdaddrg, anug toke~e~e:en
fel nem oldódott. S ekkor az oldatot felhrgrt]uk
az előírt mennyiségre
ÖsszegeZ\ é
a fenti példákból levonható tanulságot kitűnik,
hogy különböző anya~o_k _oldásához pontos~n
ismernünk kell azok oldasr vrszonyart. Az oldas
a receptúra legegyszerűbb műveletei közé tartozik ugyan, de bizonyos esetekre romdenkor

a

Az általános elv
az, hogy az ányagokat először lehetőleg kevés
vízben oldjuk Jel. mert könnyebb kisebb folyadékmennyiségekkel dolgozni, - és csak
aztán hígítjuk Jel a kívánt mennyiségre. Ha
ellenben a temény oldat elkészítése huzamosabb
időt venne igényb~, ·természetesen ezt a módot
nem használjuk, úgyszintén a melegítést is
csak akkor alkalmazhatjuk az oldás gyorsí. tására és megkönnyítésére, ha ez nem jár az
anyag bomlásával és lehűlve is oldatban marad. ,
Errevonatkozólag a különböző oldékonysági ,
táblázatok adnak felvilágosítást, melyek pillanatokon belül közlik, főleg a Jendelő orvossal, .
v al amint a vényt készítő gyógyszerésszel a
szóban!orgó an-yag ezen fizikai tulajdonságait.
Ezek átnézése egy-egy eset kapcsán igen sok
ilsszefér hetetlenségnek 'eszi elejét.

Egyes gyógyszerkészítmények előóllítása, különös tekintettel
azok hatásosságára*
lrta: Kedvessy György dr. egyetemi magántanár

mással szoros kapcsolatban lévő, egymással
érintkező, sőt nem egyszer egymás körébe átnyúló területeleVajjon ki tudna határt vonni a
kémia és a fizika között, amilwr az analitika
oly gyalnau alkalmazza a fizikai-kémiai módszereken alapuló eljárásokat; vagy a kémia és
az orvostudomány közölt vonható-e éles határ,
tudva azt, hogy az életjelenségeket és a szervezet működését nem lehet megmagyarázni bio"
kemiai ésszerves kémiai ismeretek nélkül. Tudjuk azt is, hogy az egyes újabb gyógyszerek
megismerésében a pharmakológnsokat segíti .az
alapos kémiai tudásuk és egyes vegyületek
hatásosságát elméleti alapon már előre el tudják
dönteni. Az egyes tudományágak tehát szerHBell kapcsolódnak és egymást kiegészítik.
Nem véletlen tehát a gyógyítás
nyának nagyfokú fejlődése, hanem az '"nr1os
összefüggésben áll az alkalmazett és a társtudományok előr ebaladáshal Éppen ez a
ros kapcsolat vonja maga után azt a megoldást,.
hogy nagyobb kutatóintézetekben nem
egészen különböző képesítésű szakemb
orvos, gyógy,szerész, v egyé sz, technikus
együttes munká\al igyekeznek epy--egy cél
,
kében az egészségvédelem és a gyógyítás szalgalatában eredmenyt elérni.
A virnskntatÓ és a bakterialó
munkájá;; ···
nak új lehetőséget nyujtott az
·
·
kóp, amely egymilliószor os nagyítással milki)dJIK •. :
A mikro .. és félmilrro módszereket
analitikai kémia a gramm eg~~~~~){~~~~ t•~~~
gammán) i mennyiségeket is i tud
gyakran az alkatrészek ilyen mE~nrlyiséi~e
*A Borsod-I\Hskolci Orvos-Gyógys~erész Egyesü- pontossággal mennyilegesen is n;;~~!ra!.~~~:~k"~~4>.
letben, :!\liskolcon 1949 április hó 23-an megtartott Az atomra és annak felbontására

a

Amióta az ember először kísérelte meg
szervezet megbomlott egyensúlyát h~lyr.eáll~
tani, igyekezett a betegsége~ ":1eg~y?gy1tam,
állandó az a törekvés, hogy mmdrg tokeletesebb
és jobb módszerek, eszközök és eredmén_yesebb
gyógyhatású anyagok ~Uj anak a therapw _sz?lgálatára A. primitív es az ö~emb~r osztono s~
ségen és főként' a véletlen megrsmeresen ~lapu~o
gyógyító törekvésétől _az ókorban a J?apr, r?aJd
az idők folyamán kralakult orvo sr. csalad ck
ismereteket tudatosító és· apáról fi ura szállá
hagyományain i{eresztül hosszú az út napjainIdg . Nem kell azonban t'úlságcsan belemélyednünk a gyó!'yítás történe~ébe a~hrz, hogr meg:
állapíthassnk, hogy az ós)<?rt.ol a to;-tendmr
időn keresztül tarto Jassu fejlodes a XIX szazad
derekán kapott élénkebb ütemet, majd az egyre
jobban fokozód ö tempó a_ századf?rdu~óban uHí}
igen jelentős srkerekhez es ezt kovetolefi nag)fontosságú eredményeket megalapazo rsmer:etekhez "ezetett Kétségtelen azonban az rs,
hogy az utóbbi évtizedek szint? beláthatatlan
és nem sejtett távlatekat nyrtottak meg a
klinikai módszerek és a -gyogyszeres therapra
~én
..
Nem 'életlen azonban, hogy az orvo sr es
gyóg} sz er eszi tudomán~ck éppen a l.eg'.'tóbbi
időben haladtak előre rlyen nagy mertekben
Hasonloarr fejlődött a termeszet~udomanyck
többi ága is, mint a technika, a ken11a, a bw- lógia stb
.
,
Az ea:y es tudományágak nincsenek egymastol elszig~tehe, nem zárt egységek, hanem egyelő~dás
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- ál talán< s és fizikai kémiai rPefiS!Y'erÉ sek á rá dio. aktív anyag ck jól is n ert th erapiás lebetőséfét
adták az orvc s kezébe, valamint a bickémikns
tészére ís új viz.sgálati eljárásokat rryujtcttak,
. melyekkel srkernlt az egyes szervek rnűkcdésébe
bepillantani, tcvábbá számos életműködesi fo·lyamatot közelebbről megismerni, Ebben az
együttes ~mnkában eredményesen 'esz részt a
gyogy_szeres.z .Is, akr a gyakorlat mindennapi
t:endm;r ,k~vul ~lapos természettudományos,
foleg kemrar szakrsmeretevel, valarnint technológiai tudásával igyekszik a ryakürlatban és a
tudomány_ cs kutatásban felmerülő prcblémákat
megc•ldam
El?adásor~Jban _néhány olyan eredményről
. s~er~tnek b~szamoh~r, amelyet egyes gyógyszerkeszrtm~~Y~':k h~ta~c sabbá tétele, eredményesebb eloallrtasa es JObb eltarthatósága terén
sikerült elérni.
·
Is.neretes, hogy számos dyan gyógyszerünk
van, asndJ:~rekhatóalkatrésze bon,]ékcny . Ezek
hő, ox1dacro, feny, enzrm vafy egyéb behatásra
~!bomlanak. E csoportba son !juk az alkalc idae~ a glycosrda-tartalmú f!YÓfyszerek jelentős
r eszét Meleg hatására különi' sen gyersan bomlanak az anyarozs alkaloidái, amelyek már
50---60'-os hő következtében is jelentős bomlást
szenvednek
ANYAROZSKIVON AT

, ;1. J. V Magyar Gyóqyszerkőn!J.vben anyarozsbo/ keszu/ö har om fele kwonat zs hwatalos de ezek
mmdegyike hővel vegzett bepárolással ké;zül Az
e/m~~do~takból nyilván_va/ó az, hogy a meg nem
felelo ~nodszenel c/Öal/rtottt kivonat esetleg magas
allw/ozdatartalmú anyarozs eseteben sem ad valóban
hatásos keszítményt, meii az előállítás közben a lratóa~ryag?k )e,le~rtős u!sze tönkremegy . Különösen áll
e~ a felsur u es a szar az anyai ozskivonatola a, ame./y~k ·~ ho~szas es :nag as hőn,ré1 sél<leten végzell beparv/as es lw/onosen a szarazkivonat szárítása
követ/;ezteben, igen számottevő mértekben károsodnak Viszonywg még megfelelőnek· mondható a
gyószeiJ<öJ~Y?i folyékony anyai ozskivonat, amelyn;!< eloa!lrtas_a sor an. a pel kolátai ból /ecsepegő első
re?zlet hohata~nak mncs lateve. A Jávonó folyadekkal a l~eszztmenybe kerülő zsí1os olaj azonban
e/tarras kozben megavasodik, Izydrolitikusan bomlzk es az Ú Jabb megállapítások szer int a bomldsICJmékek katalizálják az a/kaloídák széteséseL
,
A most elmondottak megmagyarázzák a;t a
. Jelenseget, -lro~y az anyaJozskivonat egyes eseÍEkben
· csakkent hatasún?l~ mutatkozik ;l thcrápiában
pedtg .a parenteJaltsan alkalmazott izolált seca/e
alkolotdok melle.tt szükseges az anyaJozskivonal is,
nw t a tobb halokomponenst teJ] talmazó ex/l act um
btzonyos esetekben az előbbinél előnyösebb lratású
Ismeretes, hogy a núntegy tíz-féle anyaJozsalkalotda a hatásmechanizmus, valamint annak idő
tart(/ma _és kifejlődésórek ideje teliinteteben is
kulonbozo. Az ergotamin- és ergotoxin- csoport a
m;h;z~m~C!t 1(/ssan kifejlődő, de tartós ősszehúzó
dasat zdezz elo, az e1gometnn- ( ergobas in) csoport

pedig gy01 Sf!bb felszívódókl!pessége köve/kezteben
gy?rsan_ b:_ko~e~ke;ő, de Jövidebb ideig tartó ritm~kus oss.eluuodasokat olwz A. kivonatban mind-ket csoport Jelen van és ezek kombinált hatása
zgen kedvező
·
_
A hatásos .af! Y al ozskioonát e/őál/itásár.a veg•elt sorozatos krse~·[eteket főleg kéf üányban joz'glattam · megjelelo . kwonofo/yadek alkalmazása
mellye/ ~ hatóanyágak a drágból eJ edményese1;
kwonhalok, , továbbá olyan megoldás ker esése,
amely btzt.osrt]a a Javont alkalo; dáknak az ex/l ileIumban vallozallan fol mában való nlfgmaJ adását.

A._ vizsgálatok azt mulatiák, hogyha a kivonó·
(,ol~adek szeszlwncenUációját a jelemeg előiJt
/o-Jol 50%-Ja novelJük, akkal a ldvonat aliw/ordataJ ta lma jelentős méJ tekben megnövehúk
amennyzben az alkaloida ldvonási százaléh 14 "/..:
l ól 51 %-I a növe/, szik 50.%-os szeszben 1% bOJ I< Ósava~ o/dvq, ?z alkalozda kivonási .százalékot
6~ J'p-1 a stkeJ uli em elm, A dl ág előzetes zsiltalamtasoaval, bor k&avas _ szeszcs ki vonás~ al pedig
78 8 !o-os eJedmenyt kaptam. A lavonas nJinden
alkalommal pe1 ko/áeióva/ tüllént éspedig a dr ó
s~/yanah megfelelő. kétszel ~s mennyisegű folya~
dek~t cs.epegtettem le. A gy ogyszel könyvben előiJt
bepa1o!ast telJ~sen elhagyva, a peJ/wláloJból a [ecsepcgo fo/yadek maga a kivonat. Az így előállított
e"Oacúzm ali<;!lmd:tallalma állandó, változást
hosszabb e/tartas utan sem szemJed és a I
JVI ag!far GyógyszeJliönyt> szel int készitell Iá vona/ná/
fenyegesen Izatasosabb ~l í g a gyógyszCJ/,önyv elő-
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fran~ula-kéreg és készífml?nj;-ej ma sem népszerüek és az orvosek csak ritFán rendelik azckat.
A frangnia ernadin és a többi anthraglykosida
származék -is a vastafbélre hat Starkenstejn megállapít~ sa szerint a g1)1wsidák a hatást nem körvetlenül fejtik ki a vastaebé]re, hanem a perorálisan
adott gyó~tyszer hatóanyafia a vékon'j b éJből fel~
sz ivódik és bizonyos idő után a vastafbéJben vá-·
lasztja-ki a szervezet és ott fejti ki az izg-ató, a bélmüködést elősegitő hatást. Más pharmakolofusck
szerint a szervezetben a bangula glykosidák útja
is ez.
A !rangula-kéreg és készítményei hatásossá!2"ára
végzett pharmakologiai vizsfálatck _·- akárcsak a
gyakorlati tapasztalat is - azt mutatták, ho@"y az
nem mindig egységes és megbízható. A pharmakologiai és klinikai beszámolók- a többi anthraglskosicla
dróggal szemben a fran~ula javára számos _előnyt
tulajdonftanak. Igy a frangula-l<észftmények men- ·
te sek a ke11em~tlen meUél{hatáscktól, mint pL a vérbőség az alhasban és éppen ezért ej2"yes esetekben
(terhesség, aranyér stb . ) nem célszerü aloet vary rheU··
mot rendelni.. Az emodin'-tartaJmú készitmények
gyakran kólikás fájdalmat okozhatna!<. A vastagbélre kifejtett izgató hatás sorrend~e irodalmi adatok szerint a következő : aloe, senna, rheum és
frangula, ami annyit jelent, hogy a legdrasztikusabb
az aloe és a legenyhébb a fran{Jula Éppen a l{áros
mellékhatásoktól való mentessége következtébenajánlják a fran~tula-kéleg ldszitményeit a phanilakolo!2:usok, íp:y Issekutz profes~zor is, még terheseknek is. Gyakran baUottunk v1szont olyan panaszt,
ho~y a frangula hatástalan vagy csöl{~ent hatású.
E kérdés meAvizsgálására néhány évvel ezelőtt részIetes vizsgálatokat folytattam és az el€dményekrő1
a következöl{ben számolok be.,
·,
easparis és mások merállapitásai szeri_nt a frangula főhatóanyaga a glukofranpulin, amely már
0.05 g-os adagban is hatásos. E primar glylwsida,
bomlásakor frangu1in keletkrrik, am-ely ugyancsalt
glykosida-jellepű, de az előbbinél kisebb értékű.
A frangulin bomlásakor felszabad_uló végsö bcmlástennél{ az emodin, a glukofrangulinhoz viszonyítva
kevésbbé hatásos.
· E megállapftások alapján nyilvánvaló. bogy a
gyógyszeres készítményel{ben birtositani kell ? megfelelő mennyiséglJ glu1wfranp-u1in-tartalmat es azt; \
hogy a glukofranp:ulin eltartás közben ne változzék,
mert a bomlás következtében csökke_n a I;:észitmény
hatásossága.
·
Ezek ismeretében kezdtem a franp:ula··kérdés
tisztázásához, azonban nem állott iendell{ezésernre
előállítaní
Isme~etes, hogy száraz időjárás következieben olyan reakció, amellyel a (!lukofrangulint jelleJ?lZŐ
ld lehetett volna mutatni.. Az anthraglykoegyes években nagy anyarozshiány lép fel. Többen módon
sidák a:zonositására használatos Borntrii~er-reakrió
foglalkoztak már a mesterséges terme/l!s kérdésével, é"s ennek sokféle változata az ernadin kimutatásáll
de ez mindeddig még nem vezetett eredményre. alapszik Sorozatos kapmáranalitikai vizsj2"álatta1
Míg a jóminőségu dunántúli anyarozs alkaloida- találtam a frangula-kérepben erty oh•an a1_katrészt,
amelv analitikai kvarclámpa alatt élénkzbld -színtartalma gyakran meghaladja az 1 5°/oo-et, addig a ben
fluoreszkál. A zöld színben flumes7káló savany.ú
mesterségesen teJ melt csak li b tizedi észt tartalmaz varry semle~es oldatot meglúgosítva, a fJuoreszcenCla
A.z elmúlt nyáron Novák El nő dr bakteriológus, szí7Ie okkersárgára változott, de savanyftásra is~ét
egyetemi magántanár kér ésé1 e megvizsgáltam az előtünik' a zöldszínü fényjelenség. Ezt a say-, 111.
hatására bekövetkező szfnváltozást még nehányállala mesterségesen fertőzött rozson teJ melt secalet, lúg
szor elő lehet idézni s aztán maradandóan nara~cs~
de az ország külőnböző részein termelt mínták színü fluoreszcencia lép fel. A részletekbemenő VIZSgálatokkal sikerült bizonyitanom, hogy a fluor~szcen~
átlagban csak O 2 %o allwloidát tartalmaztak
ciát a glukofrangulin okozza .. A frangula-kerepből
előállított kristályos glukofrangulin ugyanezt a nuor_:A I'RA;:-;GUIA KÉREG ÉS KÉSZIT~'ÉI\1El
eszcenciát mutatta.
A glukofrangulin jelenJétét tnost már jellemző
A peiistalticára ható g:)ógyszereink között_jelen·tősek az cmoclin-tartalmú drógok és készítmén5reik~ módon tudtam megállapitani és ezzel a
ciás ,,i7Sgála1.ta1 eBenőriztem azt,
amelyek legnagyobb része: aloe, caseara sagrada, készítmÓÍlyek
tartalmaznak g1ul<of;·őnrnlfnt.. ,
rheuma s"enna külföldi eredetü. Hazai emedin dróg
~tegállapítottam, hogy a magasabb hőmer
mindös~ze egy' van, a frangula-kéreg. Az első világ- leten~ pi. 120-on szárított franrula··kére@: csak Ke·ve>· .··.
háborúban hiánvzó tengerentúli drógok pótlására
glukófrangulint tartalmaz, ellenben a
vette fel a frang-iíla-kérg_et a -IV, T>.·fagyar Gyó~Jyszer rftás
még nem ártalmas. A folyékony fr
könyv. Megkell azoriban állapltanunl_<, ho~y a Gyógy- kivonat frJsscn igen értékes, de ebben a rl;;,,,;:o,f"•n-<
szerköny-y élethelépése óta elieit 14 ev után minden gulin eltartás közben -h·ydrolytikusan e1bcm1ik
ezirányban végzett ismertetés és felvilágosítás elle-

rása szaint flcállított kivonat rmdszaint O 2% 0
alkaloidát taitalmaz, a zsírtalanított dró9lól borkő
savas sztsizel O 7°/00 alkaloidtartalmú és ugyan-annyi diógból az élőbbinél kétszeres mennyiségű
kivonatol kapunk.
Az anyarozskészitmények alkaloida tartalma
jelentős ősszefüggésben áll a kivonófolyadék hyi!Jogenionkoncenll ációjával Megállapíifíst ny~rt, ~ogy
mind a kivonás mind az eltartas tekrnteteben
3-4 az optimális pH-fok Ennek az értéknek
felel meg az említett borkősavas szeszcs kivonat
hydrogenion-koncentrációja Jrodaln:d adatok szerint a kivonat savasságát pH 3-ról 6 vagy 7 pHfokra csőkkentve, jelentősen csől<ken a kivonat
hatásértéke is
A kivonatok éitékmeghatározása a kénsavas
közegben dimethylaminobenzaldehiddel keletkező
kékszín alapján, koloiimeUiás úton iőiténik Ezt a
kémiai eljárást a Broom-Clai c biológiai módszerrel
össze])asonlíiva teljesen megegyező eredményt kaptunk Minthogy a tényleges hatást regisziláló biológiai módszerrel általában csak ± 20 %-nyz pontossággal tudjuk az alkaloida-tartalmal meghatáJozni és az ennél lényegesen tgyszerűbb és megegyező ei edményt adó kololimetriás eljárás sokkal
kisebb szór ássa l dolgozik, ez utóbbi kémiai módszei, a biológiainál célszeiűbbnek mondható
A secale drógot égelett mész felett kell tartani
és évenkint megújítandó Kisérleti megállapítá-.sunk szelini a petrolaeth"errel zsírtalanított drág
lezárt edenyben évek mulián is változatlan marad
Célszerű volna egyes kiilfőldi gyógyszerkőnyvel<
mintájára a drógot egy meghatározott értélae beálli/va, pl O 1 o/o alkaloida-tartalommal zsírtalanitua forgalOmba hozni és így eltartani, meli ezzel
elkerülhető lenne az értékes anyarozs évenhénti kiselejtezése és megfelelő drógbóll<iindulva, az imént
elmondott borkősavas szeszcs Jdvonással megfelel/J
<is jól eltartható, állandó haiásértékű készítményt
tud a gyógyszerész egyszerű és gazdaságos módon
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-··egy év után glukofrant-ulint már nem taita1maz. _Me-g··
,figyelésem szerínt az extr. franfulae flti;í?um glukofranfulin-tarta;ma Jcefelictb iÉKvif n:<ö.Hd nn:g
kellő mérh'kben. Nem heJ-ses a· Gyóp:;ysLokCr,vben előírt lúgos kivonás, ezért a készítfskor a rila·gnesiumoxjd, emeJy a "\Ü i' ti bjchc;x_jú_t kt.ff7, elhaf[yandó. A hosszas bepáro1ássa1 és kiszárí1ás~a1
·készülÖ extr. franfulae sicc . az előállítás után is csak
kevés glukoftanf;nlint tiutaJmaz.
Nagyon megfelelőnek találtam a budapesti Egye·
terni Gyógyszerészeti Intézet _ javas1atáia- az O.
K J, határozatok közé felvett; frangllla-kéreggel
készülő decoctum pUr pa n st és a p ul vis franfUJae
compositust, a.mel~·ck kenő mef!nyiséfÜ ~Jukofran
gulint tartalmaznak és hatásos~áf ukat több buda·pesti klinikán végzett gyakorlati kipJébáJás _is iga·zolta
Több }tlinika rendszeresen alkalmazza az
említett készítményeket.
Ezek az eredmények kétséget kizáróan megrnagyarázz~k azt a vélemén:ybeli különbsé-ret, e.m·eJj:
a gyakorlo orvosck; de a pharmako}ofusok között
is fennállt
Nyihránvaló upyimis; hopv a gJukofrangulint tartaJmazó készí1mény hatávsos, míg a
. bomlott készítményekkel c.sök}{ent liatásértél{ tapasztalható. A régebbi ·vizs>álatokkal l<apott ellentétes
eredmények tehát azzal ma!Jyará7hatók, ho@y a
különböző vizsfálék más és más mécton előállitott
. esetleg különböző id ős_ fl anruJa~készítmfnyel{et _vizs~
~tá1tak, amelyel{ben tehát különböző volt a gluko·frangulin-tarta1cm és ennek megfeJelően t~Jáiták a
íranpula~.Kés7:íh~ényeket egyszer merJelelőnc.k, ri1áskor kevesbbé .hatásosnak. Illetékeseknek epy!bként
Javasoi.t~m az izolált glul\ofrnnruJjn alkalmarását,
amely pilula- vagy tabletta-fOJmában adapolva, i ren
· lllland ó és egység-es hatásérték ü pyógysze~kés7i1mtn) t
. nyujt .. A glukofrangulin előállftása a franrula-kéregből vrszonylag nem komplikált és !gy kis laboratóriumban~ pl a gyógyszertárban is elvégezhető.
. A friss fJangula kéregre vonatkozólag cs~knem
nllnden, phaimakoiogiai és pharmakot:mosiai szakkönyv me~jeryzi,_hogy_ hánytató hatású Ezért írja
elő a Gyógyszerkonyv IS, hopy csak e_py évig raktározott kérget szabad felhasználni A hánvtató hatásra
leüt kisérleti adatokat azcnban nem tafáiunk Friss
f~.anguiq·-kéregpel készített puJv. franrulae ccmp.-t
. tobbedmagammaJ bevettem, de hányingert vapy fŐIcsöket egyáltaláball nem okozott. A fellras7nálás
. előtti tárolási idő vagy az ezt me~tr0vidítő szárításnak a jelentősége tehát nem is a feltétélezett hánytató hatás kizárásában van, hanem· a száradásl{Or
keletkezik az anthranolokból a hashajtóhatáSl.í
an1hrartlylwsida a p-lukofrangulin

A-VITAMIN
. A forgalomban levő sokféle vitaminkészítmeny hözölt az egészségvédelemben és a gyógyszeres tho apiában még m.indig fontos gyógyszeJ
a csukamájolaj Az ol. jec01is értékes A-vitamintartaln;a azonbwl bomlékonysá_rya következtében
eltart~s li~zben vagy 1 eceptw ai feldolgozáskoi
Jelentos mertékben csökkenhet

DARMOL
TELJ;:FON: 496-796

A csukamájolaj és más A•vítamintartalmú
olajús oldatok. vizsgálatakor meg figyeltem, hogy
ezek analztzkaz kvar elám pa alatt élénk zöldessárfia >Zinű fluoreszcenciát mntatnak, ame/yiŐl
bebrzonyitoltam, lzo&y az A-vitamintól ered.. A
fluoreszencia oxidálószel ek hatásár a eltűnik,
mert oxidáció közben- az A-vitamin tönkJemegy
E fluoreszcenciás reakció segitségével pikrinsavoldattal végzett ldoltáson alapuló titrimetriás.meghatározási módszert dolgoztam ki, amely tájéka":>
tató vizsgálatekhoz kellő pontosságú és kis laboratóiiumokban is elvégezhető, mut egyszerű és ezáltal nélhülözhetővé uálii< az A-vitamin meghatározásához egyébként szükséges
fotométer
Kvm~lámpa. alatt. az A-vitamin th/oloformos
oldatahoz mzndadd1g csurgatunk 5 %-os pikrínsa;'·-~ldatot, míg _a ke~detben élenk . 7öldessárga-·
szznu [luoreszc~Qea telJesen n!egszumk A fluor-eszenew hallasar a e/hasznalt méJ 6o1dat Jamnek száma mángos az A-,vitamíntartalommal.
Ezzel a mÓdszeiiel ellenőriztem a különböző
módon eit aJ tott csukamájolaj A-vitamin tartalmárwk változását. Megállapítást nyert, hogy fény,
tovabbá a levegő oxigénfének "hatásá;a, vagy az
olaJ mcgavascdasalioJ Jelentos a vllannn bomlás~ A csulwmájolaj helyes eztartása éppen ezél/
sot et, hzlvös helyen, lehetőleg ·szinig te1t, a szükségletnek megfeleid nagyságú üvegekben /Öl téník
Az A-vitaminnak azt a tulajdonságát hogy
oxigén, hő, feny hatás;íJ a bomlékony, fígy~lonbe
kell ven;u a recepturaban lS A;fegvizsgáltam a
csukamaJOlaJ A-ollamwta!falmanak változását
néhány s wliásos 1 ecepturai i<észítményben és nem
egy esetben igen jelentős volt a tapa.sztalt bomlás
Ilyen pl az ol ad vu/nera neven a Fol nw/ae
N~~ma?esba;r ;~erep/6 készítmény, me/y csuka-ma]ola]ai es Jodot tartalmaz többtk közölt A
tmka'!'ájolaj nyilván a sebkezelesben előnyös
hatasu A-mtannn tartalma höuetlwteben i<eriilt
az elöiratba. Ez azonban a jód oxydá/ó hatása
folytán csaknem azonnal teljes méJ tékben elpus~tul, tehát a téli -- ltgalább is a vítaminhala~sal ,- nem érhetjiili el Ha;on/ó egyes liülfoldr gyogyszerkonyvekben ol. Jecons jodatum
néven szereplő készítmény is, melynel< A-vitamin
tartalma ugyancsali gyorsan e/oxidálódik.
Ha a cmlwmájolaj-e~nulsióhoz enwlgensla!nt
gmnnn ar abu um ot lwsznalunl<, aU oJ az A-vitamzn_-taJtalom kb 50%-a bomlik el az oxidáló
hataszi enzym ek következtében 1 övid idő alatt
Lúgos li~zcgben, pl . ~neszes vízzel vagy szappannal keszztett emulswban ugyancsak figyrltmJ emel! ó a bomlás Csak kis mennyiségbel) csökl<enti

GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GYÁR K. F.T.
BUDAPEST XIV., HUNGÁRIA-KORÚT 114.

DARMOL csak eredeti csomagban árusítható
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a csukamájolajjal együtt
rendelt phosphoros olaj, vagy kreosot, a calciumc
hypophosphit vagy a calciumphosphat A D-vitamin bomlásától az említett e.setekben nem kell
tartanunk, mert ez lényegesen ellenállóbb, mint
az A -vitamin.
ASCORBINSAV
Egy másik gyakrabban szereplö vitamin
az ascorbinsav, amelyet injekció és tabletta
formájában a Formulae Normalesban. is meg-,
találunk. Ismeretes, hogy az ascorbinsav oxigénnel szemben igen érzékeny, tehát az injekciós oldat vagy a tabletta keszítésekor ene
feltétlenül ügyelnünk kell. Ha a tabletta elő
állításakor a grannlálást fonó keményítőcsi
rizzel végezzük, akkor a por ke\ er ék azcnnal
vagy rövidesen megbarnul, ami a C-vitamin
bomlásával kapcsolatos Az erősen átnedvesített és nagy felületen kiterített granulátnm
szárításakor upyancsak számolnunk kell az
oxidációs veszéllyel. Helyesén úgy járunk el,
hogy csak kevés folyadékot alkalmazunk a
granuláláshoz és a porkeveréket lehetőleg gyorsan szárítjuk ki. Amennyiben a Fo . No -ban
előírt aetheres stearinnal segítenénk elő a
tablettázalldó por csl1szósságát, úgy feltétlenül
meg kell győződnünk az aether peroxyd-mentességéről. Egyébként a tabletta ascorbinsavtartalma igen állandó és még helytelen eltartás
mellett is, mint pL papírzacskóban is, csak
a tabletta felületén oxidálódik az ascorbinsav.
Az ascorbinsav-tartalmú injekciós oldat
készítésekor is különös gonddal kell eljárnnnk.
Oldatban az ascorbinsav bomlékonysága fordított arányban áll a koncentrációval, ami annyit
jelent, hogy magasabb koncentráció, mint pl
a Fo. No -ban szereplő 10%-cs oldat esetében,
kisebb az oxydációs veszély, mint néhány tized
'%-os oldatban Érdekes tudnnnk, az ascorbinsavat tartalmazo gyümtlcsök és fYümdcslevek
oxidációt-gátló természetes anyagokat tartalmaznak Tiszta ascorbinsavból készített oldatban, természetesen, ilyenek nincsenek.
A Fo. No. előirataszerint a steril ascorbinsav-oldat előállításakor natriümhydrccarbüllatot alkalmazunk azzal a céllal, hogy az oldat
nagyfokú savassá gá t tompítsuk Il :y enmódcn
a 10%-os oldat eredetileg 2 pH-nak megfelelő
savasságát 6-6 5 pH-ra semlepesítjük Minthogy irodalmi megállapításek és kisérleti tapasztalatnnk szerint is az ascorbinsavat nehézfémek, leülönösen a vas és a réz még nyomckban is katalitikusan bontják, ügyelnünk kell
arra, hogy a natriumhydrccarbonat feltétlenül
vasmentes legyen Megállapítást nyert, hogy
a réz és az ezüst még O 02 gammányi mennyiségben is intenzíven bontja vizes oldatban az
ascorbinsavat, de a vas, Inagnesium, n1angan,
alnmininm stb is jelentösen katalizálják az
oxidációt.
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A steril ascorbinsav-ddat elöállítására vég··
zett kísérleteimben tsszehascnlítcttam a ken ..
zerválás nélküli tiszta asccrbic sav-c Idat eltarthatéságát a Fo . No szerint elöállított, semlegesített ddattal, továbbá mefvizs~áltam a
konzerválás céljából hozzáadott O 15% natrinm,
suifit védőhatását A sterilezett eidatckat l
évig cltaitva és időközben ellenőrizve az eidatok · ascorbinsav-tartalmát, azt tapasztaltam,
hogy a semlegeshez közelálló 6 0-6 5 pH-jú
oldat lényegesen állandóbbnak bizonyult, mint
az erősen savanyú közeg (2 pH) Míg a tiszta
ascorbinsa\-cldat 1 év után 30%-ban bomlott
el, addig a Fo . No szerint készítet t 6'2 pH-jú
oldat mindcssze 81 o/0 -cs bomlást szenvedett.
Másik me~állapít8s az V<•lt, hegy az cldathcz
adott O 15% n atriumsuifit redukáló hattsa
következtében if:cn előnyösen gátclja az cxidációt. Az ilyenmódon eikeszitett cldatban egy
év után is csak 6.0%-c•s bomlást találtam.
A bomlás egyébkent összefüggésben áll az cldat
megsárgulásával. Míg a konzerválás nélkül
készített cldatck egy-két hónap mulva rriár
határczottan megsárgultak, addig a natriumsulfit hozzáadásával előállított még egy év után
is víztiszta maradt Megállapítottam azt is,
hogy nem célszerü az ascorbinsav"oldatot barna
üvegben vagy üvegarnpnllában tartani, rrert
az üveganyag festésere használt !érnek, keztük
a mangán, kioldódik és elbontja a C-vitamint.
Barnaszínű ampnllában tartott ascNbinsavoldatban 10 hona p alatt 64 %-cs értékcsökke-·
nést tapasztaltam
Az ascorbinsav-oldat ultraibdya SUfarak.
hatására még oxigéntől menles térben is
katalitikus útcn bennlik E fényckczta bod2s
ellen azonban eredményes \éclelrret nyujt az
ampullák kartondobczban való tartása És teljesen felesleges b ama színü üvegből készített
ampullákat alkalmazni
Az ascorbinsa\Iol általában azt tartják,
hogy az hőérzékeny. A helyzet valójában az,
hogy magas hőmérseldeten fokozottabb n;értékben és gyorsabban mepy vegbe az 0xidáció,
tehát az. ascorbinsavnak a levegő\el érintkező
vizes oldata melegíteskor súlyes veszteséget
szenved. Ezért olyan esetben, ha a melegítést
nem tudjuk elkerülni, mint pl a csipkebogyó
fel dc Igazásakor a vitamintartalmú kivenat bepárolásakcr, vagy légritkított térben \égezzük
a besürítést, vagy pedig in differ ens f.ázt, pl
hidwgént v agy ex h énmentes nit re g ént, va eY
széndicxydot vezetünk a besűrítendő f< lyndékba azzal a céllal, hegy az cxyfent a. fclyadékból és a légtérből kiüzzük Oxigéntől mentes térben, pl. lefonaszlctt arnpuliában az ascorbinsav·-cldat bomlás veszélye nélkül melegít..
gető Ezt rontatják az említett kísérleteim is,
melyek szerint steiilezés alkalrná\ al egyik asco ..
binsm•-oldat sem \•áltczott Eo es gyárak és
ampullázó labcratórinmck az ascorbinsavas
oldatckat tartalmazó ampullák legterébe szb1- ·
dioxydgázt vezetnek az oxigén eltávG!itása cel-
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jábóL Erre mutat az ampulla felnyitásakor a
kis túlny?mást Icifejtő gáz kö\ etkezt~ben megc
frgyelheto .Pukkano hang. Vcltakeppen az
cld~t ox~genmentesít<sét szolgálja a semlegesrtes cei1a ncellett a Fo . No előiratában
szereplő natrinmhydrccarbonat is, melyből sav
Iratására felszabaduló széndicxyd a rendszerből
kiűzi az oxigént . Helyesen jámnk el tehát,
·ha a, folyadékot az cldás ntán - még mielőtt
a szendroxyd-gaz eltávozna - késedelem né] ..
kül ampullázzuk

PENICILLIN
Befejm!slil meg néhány s"ót a peniciliim ől
, eltaithatóságár a ,:, . bomlékonyságár ~
uonatlw:·o hazar es kULfoidz sza/w odalom - a klinilwi hOzleményeket nem iS szdmí.-tva -- igen
mE ly nek

bőséges

Szánws össze~zá;onl!tó vizsgálatban foglalkoztak ,a pen,wllzn-keszztmenyek hőokozta bdmlékonys~gaval es ezekből ll}egállapítható, hogy még az
ll n thermostabzl-l<eszítmények is váitozást szurvednek me leg hatásár a, de ter mcszetesen sokkal
lievésbbé, r.nint a thermolabilisnali jelzett peniczllzn-fele.segel< E megállapítások szeiint heiljesnek mom!ható tehát a XIII, am er ikai gyógys'zerlwnyv e/ou ala, amely nrzndcn penicillin-készÍ/-

ményt jégszekr en y ben, ill 15° alatli hőmer sek~
leten tartat el
A penícillin ..készilmenyek közölt leginkább
bomlekony a vzzes oldat A bomlást nemcsak a
lző,. de a savas vagy lúgos közrg is ayorsitjá. Kíserle/1. mf!Jállapitások . szer int a penicillin-oldatok
optzma/ls hydrogemon-Aoncentráriója 6 0~ 6 5
pH Ennél savanyúbb vagy lúgosabb közegben
meggy01sul a bomlas. Hasonlóan gyOisítjál< a
bomlást az. alkoholol< is, mint pl a g/ycerin
A penwllznt tartalmazó kenöcsök döir at aiban
g~ aki an sze;eplő glycerin -·· amel![ a bőr!!yógyá
scatban egyebkent sok tekzntetben celszel ű es hal2nálatos .- irodqlmi adatok szerint 10%-nyi
mennyzsegben meg nem befolyásolja károsan a
lienőc~ !',en ir il/in-fal/almát, de ennél nagyobb konc
centi aczoball dnar Jelentős a bomlás ]{ál os
Izr:tásúak állaláball oz o~.ydálci-szeu/, és a nehéz
·
femek zs, mznl pl a vas
A penicillin-tartalmú l<enőcsök he/Fes e/ő
~llításáJ a, vonatkozóla!! Zigyancsak szár~os lezr ast tala/uni< a szalwodalomban, Több szerző
egybehangzó vchménye sze• int megfelelőknek bizony,u/hih az.ok u kenöcsa/apanyagol<, am<lyEI<ben
szenlrzdJagenel< (uaselln, pa]{(jjin), továbbá zsÍ!··
alkoholok ( cetyl-, stear ulallwlrol) és zsíral/w/w/s ulfanatok (pl. lanett-viasz ), ill eze/i natriwnSÓJa szerepel Lehetősed szelint a penicillin tartalmú kenőcsöle l1ÍZ néll<ül Jdszítendök

·-----===-_::=:::;:_:_ ·-

Egyszerű

és olcsó készülék
illóolajtartalmú folyadékok lepárolására
Itta: Mo:isonyi Sándm dr és Némedy Imre dr

AZ AROMAS V JZEK JELENTŐSÉGE

A. z i l/óolajat taJ talmazó vizes és sz eszes oldatok az utóbbi időkben kétségtelenül so/wt veszítetteli
jele!ztőségükből,. de még mindig elég gyakran 1 endelzk egy1ket-maszkat az on10sok és veszi azokat a
kézieladásban a közönség HogzJ ielentőségüket nemcsak nálunk, de más országoldJan sem veszítették
~l teljesen, mi sem bizonyítja fobban, mint az
UJabban megjelent fontosabb kiilfüldi gyógyswkonyvek, amelyek mindegyikében találkozunk
tobb-kev~sebb ilyen készítménnyel. Ez pedig azzal
magymazható, hogy olcsók, ió ízjcdő és ízjavító
tulajdonságúali s az illóolaiokban lévő tér ben alkoholok, Aetonol<, phenolok,· spasmolyli1ws Iratása
folytán bélgörcsöket oldó, Aólikás fájdalmakat
csökkentő, >>Szélhajtó« hatásúak, felnőttelméi és kisgyer mekekn.él egy az án t.. Ezenkívzil enyhe desinficiáló halásZik is van
. A táblázatból* látju/<, hogy általában azok a
legznká,bb favor!zált ra omás ~izek, amelyek a jelenlegz gyogysze/ l<onyvunkben zs. szerepeinek
:. Mintho.qy a . számottevő zíjabb giJóg!Jsz~r
k~n!!vek mznde~yzke felvett. néhány aromásvíz
keszztmenyt, s mwel azaqua cinnamami spirituasa

a galemzsz Uszítmenyek némelyiliében {e:rlr . secalis
?o; n)!, _li qu, feui alb . s?cdz, tinct pomi ferrata)
ZZJapzto e,s J W/lll honzellia/o tulaidonsága révén jól
bev alt, vegzzl me1 t több gualwr ló gyógyszei ész hm-

*

A l<ii.lönböz6 gyógys2e1liöízyvckbnr oz alábbi
azontás vi2ek vannak felnéve ·
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, társunk egybehangzó véleménye szeríni a kézitladás·ban az aqua foeniculi, a recepturai gyakorlalban
pedig a mixt. chiora/o bromata al/wtórészeként Ys
szereplő borsosmentás viz elég gyakran fordul elő,
ezért úgy vfljük, hogy a most felsorolt aromásvízekel a gyógyszer könyv a jövőben is meg kellene,
hogg tarisa
MIKÉNT TöRTÉNJÉK AZ AROMAS
VIZEK ELőA.LLIT ASA?
. . Felmerül az a fontos kérdés, hogy míként tör-ténjék az aromás vizek előállitáw? Az illóolaj<
desztil/ációjával-e, vagy pedig índiffctens anyaggal
való eldörzsölésevel és vizben oldásával? A fenti
táblázatban emlitett kiilföldí gyógysw könyvek az
aromás vízeket általában vagy a megfelelő illóolajok
1--1 5°/00-enek bo/us-szal, ta/C1lmmal törlenő
eldörzsöl!ise után vizes oldással, vagy a szeszben
oldott illóolajnak vizzel való felhigitásával, esetleg
tiszta i/lóolajnak, ritkábban a megfelelő drognak
vizes desztillációjával készíiletik Nem egy gyógg·
szer könyv. ezek köz ül megengedi ·- fakullatíve '-akár az oldással, akár a desztillálással való előálli
tását, rábizua a választást a gyógyswészre Más
lapra tartozik az, hogy helyes-e ez az eljárás, pl.
az egyöntetű gyógyszerkészílés szempontjából, ami
pedig az nr vosnak és belegnek a gyógyszertár iiántí
bízalma teldn1etében igen fontos.
Annyi bízonyos, hogy nagy kii/önbség van a
két módszer szer int elBállítotl készítmeny mínősé
gében. Ezt csak az tudja igazán megtlélni, al<í mindkét eljárás szeríni előállított Jdszítményt ízlelt és
azok illatát érezte . Különösen a gyermekgyógyászatban van ennek jelentősége, mert a gyermekek
igen érzélwnyek az nős, karcolóízű anyagok iránt.
A.z eldörzsölessel, illefue egyszel ű oldással előálli
tott aromás vizek kellemetlen, csípős, sokszor ~qető,
maró ízűek, szemben a deszti/látumok i<el/emes,
enyhe aromájával. Éppen ezért az utóbbi eljáTás
me/lett kell állást fogla!Jwnk, különös tekintettel
alla, hogy bizonyos hátrányos körülményel<el ki
lehet ldiszöbölni az előállitás során az általunk
ajánlott desztil/á ló .](észülékkel, amir ől később lesz
szó. A desztillációval történő aromásviz készitésnek
mint fentebb láttuk, tehát kétféle módja van. az
egyik a d10gból, a inásík az illóolajból való előál
litás. A drogokból J,'eszités l<örülmenyesebb, nehézkesebb es drágább s amellett a soksz01 kellemetlen
mellékszagok (kazánszag) miatt kevésbbé jó készílményi ad 11 drogokban -- kü.lönösen ha azok
hosszú ideig állottak - sokszoT begyan/ásodott az
illóolaj s ez is nagy háiiány. Az illóolajok szinültig töltött üvegekben, hosszú ideig jól eltarthaták

.

A -drogból és olajból való készités közölti kűliino
seget legjobban a IV Magyar Gyógysw könyv
aqua menthae pip készítményérz tapasztalhatjuh,
amely az olaj desztillációjával készül és összehasonlithatailanul jobb készitményt ad, mint a
drogból előállitott aromás viz
AZ ILLOOLAJOK FONTOSABB
SA .J A TSAGAl
Az illóolajokat a d1 oganyagban az ú n.
tesinagen réteg tetmeli, amely illóolajon kivül
mézga és nyálkaanyagokból álló membraninf és
enzimeket is tartalmaz.
Az illóolajok legfontosabb alkotóTeszei .: a
szénlzidrogenek, alkoholok, aldehidek, ketonok,
savak, észterek, fenolok, laktanak, oxidok, peroxídok, aminok stb alifati.kus, alicíl<likus és ara"
matikus anyagokkal képzett vegyiiletei, továbbá a
ter p ének .: d i- és szeszkuiter p ének stb.. Az utóbb
említett vegyiiletek nem hordozói az illafanyagnak,
csupán befolyásolják azt azáltal, hogy a sejtanyagban található savakkal, alkoholokhal terpénaldehi- '
defdié, fel pénallwholokká és ketonokká alakulnak ·
át, végül pedig ezek a vegyilletek fenolsw ű észtereket Mpeznek, amelyek az illóolajok kellemes illatát igen előnyösen befolyásolják
Az illóolajok a szárított friss droganyag sejtjeiben 'a még el nem bomlott terpénekkel beszár adva
vahnak jelen, a régi drogokban pedig elgyantásodnak. Desztilláláskor az áramló vizgőz egyrészt az
illóolajat szabadifja fel es viszi a hűtőn át csepp·-···
folyásitua az aromásvizbe, másrészt a hő, illetőleg
a fonóvízgőz a még el nem bomlolt ter p éneket is
e/bontja, amelyekből a fentvázolt vegyiiletek képződnek, előnrJösen befolyásolva az arnmásvíz illa-tát . Ezért célszeríi friss droganyagokból desztillálás útján áramló vizgőzzel késziteni az aromás
vizehet. mert ezáltal a készítmény változatlan illóolajat tartalmaz és illata, zamata soJ;/wl jobb, mini
az esetleg mesterségesen előállitott illóolajokból
vizes oldással készített ai omás vizé. Minlhogy
azonban ft i ss száritolt droy nem mindig áll rendelkezést e, másrészt a droganyagból vírglizzel desztillált friss aromásviz a droganyagra jellemző, kellemetlen illatanyagokat is tmlalmaz (lwzmás vagy
kazánszag), ami a legtöbb esetben elillan ugyan
akkor, ha a friss momás vizet nyilott edényben
több iz ben fölkeverve kb . 1 napig állani hagyjuk, de
bizonyos idegen illatok mindig maradnak vissza-·
ezért megíscsak helyesebb az illóolajokból desztíllálni a vizel, tiszta, laza 0atlapamatra csepegtelve
azt, miként guógyszer liönyviink a borsosmentás
vizre vonatkozólag elő Í! ja ezt Itt jegyezzük meg,
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tását.' f:nné!. a késziiiéknél allwlmazott me oldás
tollott. t_artalyokban kell eltarlani, aklwr azok n:J~ Ujkeletu. A Schu/ek-féle fémből való
dráhosszu rdezg r;zegtmtják eredeti tulajdonsá ukat g ' nagy~bb készüléLeknél már alkalmazást
Esetleg abs~olul alkohollal is feltöltizetjük fm _
kezdell tar lalyokat . eg ~f'·r~ a~:. Mz csupán a késziiiéket egyszerüsttettük
h Je,e'?. osen olcsóbbá lettiile Célunk ezzel az voll
··
~z _íly e!' illóolajokból a fentimódon előállí
ogy t~:;-t gyógyszertárak számára is könnyen besze:
tott ke.szztmer;.yek sokkal kellemesebb illatúak és rez
1le ov e tegyük
·
zamat u~!~, mznt ~ .ne;m friss, szárított drog an a ból
"ll" 4 lcésziilék egy leb. egy liter ürtwtalmú M
desztzllalas.sal előal/ziott aromás vizek.. · y g
a ? .l;l,?egl~n;bikból áll, amelynek kb.. 7 c~ át.:
n;e;ŐJU nyzlasa és oldalán két{uratú dugós b. t_
AZ il,ROMAS' VIZEK HELYES'
sztoszelepe van A lombikba-amelyben a őz;zfe~
ELt5ALLIT ASA
'
lesztettuk
lilleszthelő
b 1 gd 1
vag
'll' 0 1,.--· parafadugóva
•
· . . eea ragot
,Az ~romás vizek desztilláció útján iöTténo elő
. Y ' ..? ajtartalm u vattát magábazáró belső ú n'
ál!!lasa zgen körúltekintő, gondos mzmkát igényÚ k;vonouv_eg,. amelynek szélessege kb. 5 cm, n;agasmzwelet. Ennek gyakorlati kivitelezése azért k
sa~~ pedzg kb . 15 cm. Ennek a betétiiuegneli a bel~
sok esetben nehézségeke!, meTt a gyógyszerész t~b~~ sejebe kesker;.Y, üvegcső. v~z~t a gőz elvezetéséle.
ny u e _nem rendenezik Iwnnyen kezelhető olcsó é Eb~fr; a _betetuvegben tortemk a kivorzás illetőleg
praktzkus desztilláló készülékl,el A ha·s-nálatos az z loolaJ átdesztillálása. A lduonóüvegl /van S7earomásviz
általában nagyobb mennyz"
.s Telv~.far afadugóval ~ párlatelvezető üvegcső, an;;ly
· " 4 5desztillálók
·
segu, -. lrter aromásviz készitésére való!<
egy ''· 40 cm ~osszu, egpenes hűtőcsőben fol tafó-·
nuen n?gy~ennyis~gű készítményt még a na z~ 1~ 1~ ~~ La. gY_ogy~zr;rlárban kötelezőleg /ufszYetben
forgalm u gy ogyszel tarali is sok esetben éveken YrJt
an o rebzg-huto IS lehet. A hűlő végén felfogó
sef!l használnak ~l Má 1 pedrg tudjuk, hogy az mo- e eng van az aromás viz összegyüjtésére
masvzzek aron;áJukat konnyen elveszitik, megromlanqk, J!aszn~llzatatlanoklcá, pelyhesekké válnak
Ez~l t. cel~z~r ű a keszitményekMl csupán keveset A KESZOLÉK MOKöDÉSE
ei6~llztan_z es annyit tartani készenlétben, amennyi
~ készülék műkodése a lcöuetkező a kzilső
rovrdebb z_dő_a!a!t elfogy. Az aromás vizek egz szerű fonalolo.mbl.kba kb 400 cm3 ki{oiia/l vizet
gyors elkeszztesere alkalmas készülékeket m~T tob~ ontu_nk es nehány kzs liveggyöngyót vagy horzsakövet
b~n. ?oztak fOTgalomba Ezeknek nagyr észt közös 'fzufnk bele az egyenletes forrás biztosítására
hz~a]ul: az, h?gy mir:d a g6zfejlesztő, mind az ú n
on aló lombikba illesztjuk a ki vo 0· .
>>kzvono<,-kazant kulon-lcülön /cell melegiteni mert amellJnek aljára tett kb 2-3 g szílyú z::Z :~~f:J~
apőz [olyamatos áramlása és igy az illóolaj á/áram- ~atta, vagy gaze dm ~bk ár a cseppentjuk az illólas~ zs_ c~ ak rlymódon biztositható Ez a kór ú lm én
vagy helyezzuk a kivonandó felapritalt
a keszulei<et es az előállitást megdrági t]' a A 1 ·
P (. }aJal,
I I) _drogan~agot Ezután a kivonóüveg m ilásába
J' a-á
b
át
t
.
.
·
c
w
ono" n a veze ett gőzből viz csapódik le amel a rlle~zlfulc a pa; lat elvezető csővét a hűtőveP A forg{~ z fr f'!llá_sál gátolja. A legtöbb ilyer; lcésziiiék wlo,.usegl?mbrkban fejlődő vizgőz a kivonólombik
~m. . eszu l, beszer z"és i ár uk ar ámJlag magas
ny;.~san at a u~tta vagy gaze darabka, illetve a dr 0
tzsztztqs~k: szagtalanítósuk killönbirzŐ aromás vi~ ala Jut. s azon apzaladva magávallagadja az
zek
•
~laJai es azt a .hut~be vzszz, ahol az cseppfolyósodik
V· lceszztese
·1
k eselén
• hosszadalmas e"s '''<o"r u lmenyes
egz~ a » zvono lwzán((-ból tórtent áldesztillálás
es mznt aromas uzz a szedőbe jut.
.
vfzfu.:diJn_ nem, csak nyílt lánggal silwül, ami
•
A
gőz
foly~matos,
zavartalan
átáramlása
azporko/6dest, kozmásodást okoz (lásd az ábrát)
a11a1 .van bzztosztva, hogy a kivonó üveg a {oii'llólor,nbzkba van beszerelve és így melegitéslwr mind a
~J/ lom~z.k egyenlő hő fala a melegszilc fel ugyanazon
er;erqz?val (gy természetesen a gőz lecsapódása
a
1 ,
CiÓkzvonolombzkban
· nem állhal előjelent
· Ez ak onSr1/Jirzagy h"oenergzamegtalwritást

/f

J·

íJ

wl

. Az aromásviz ~észítésekor, a desztillálást lercsak,addzg folytatjuk, amig a pálladék
~
oo
a,at
twtalmaz;
ezt a párlat opálos szine
~~
zllet~e illata ár ul ja el. 300 g aromásviz készítése
'];ten - 25 ~sepp i!lóolaj_at allcalmazva _ /(/j
~- 150 g par la_t mar az os~zes illóolajal tartalmaa? . . Ezt, a pm latot az utan ki fon alt lan 1 os
des~trl/a/t .vzzzel 500 g-ra egészítjük ki s azKlát;
lazan. elza~ va egy napig szobahőfolwn ha . "uk
ál!?'!I--kozbengyakran rázagatua _ ma'd J!Jves
A.Z ALTALUNK A.Jk'YLOTT ÚJ KÉ ()
LEK ISMERTETÉSE
SZ - szwopal!zroson a kiváló illóolajtól me~szűr j ül·
Az emlctett rr;ennyiségű párlat kb. 25~-30 per~
.
.Ezek a .nehé~se~ek sz..ükségessé telték egy eg _ ~lftt nyerhe/o. Tetemes hőenergiamegtalwr ítást
8zen:-, uvegből vala s zgg konnyen tisztítható arán Y_
Je _en 1 az zs, hogy az üssoes aromás vízneJe csali
Jlrtányos át on beszerezhető 'készülék ö;szeál/{ _ mzntegy egyharmadát kell deszti/lálni H;zzászá~<t:"-"'--"'d<>ic~~KJ.p

g(r.tr~/1-J<Iv

n;rzr~sen
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.
• "dőt
kb 40-42 perc alatt
1

mítva ehhez a fonalasz ..
·oo g friss ki. . h .. k bár mikoz konnyen o . · • . t
k;,sz.~t e1un. . . ö . ű kiegészíteit aromas vrze
tuno zamata es mr~ seg . k · sebbet vagy tob ...
avagy tetszés szer znt enne 1 ev e
. .
'don ell<észíthetők az édes:
1110
A fent eu
• • ..
fahé ·-víz a megfelelo
kömény, bor~OSIJ!en t~es~~~;Jf:a vdzamint a spiri'
illóolajból Vlzgozze es
bet is.

1,t

1

-------~·-·

-----------··----·--

.
. . "r itus coloniensis, sőt likőrtus aromailcns es a spr t
a des•tillátumok stb.
esszenciák, ke[lemest ~~~~a;';fet~s rÓzsaolaj helyett
js
Az aqua
rózsaolajjal készítheta sokkal
olcso;bobsaesyn th:tikus
'
Wk el

·

OM
~ táblázatban emlitet.t ggó~ys~e~:..1
IROD AL
•
-B .1 . Gnógyszerek t'S gyogylias
Issekulz
ea.
!d
. •·
l
4
k
/nEXtee~ Jakabházy-Issekutz .: Gyógyszerismer

et.

Streptomycin
.
·
· s ;:saládjáAz antibioticumok r'llmar nepe . t alkal..
. . . . ll ~t a streptornycrn
ban a penrcrllrn e e~ b
az orvosi gvakormazzák a legelterJedteb enb_
a· · ·to"bb, alkac
. ' , erész<<- en -m 1
latban. >>A G.yogysz
.: "den ezzel a nagyhalommal foglalkoztunk kr_ovd''e· s időszerűsége azon. · gyogc
· vszer1el·' a . er .
·
tasu
streptomycmban indokolttá teszr, hogy . _a
~el bővebben is megrs nerkedjunk

n:

ELŐÁLLITÁSA

ahogy a
a penicillinhe~ ha s~~l~o~n n~o:ri~nr a · penicÜiir;t,
p notatur;t tapta aJa
s riseus táptalajábol,
úgy rzola!Jak :' StrJ!'~~n.mc:érfen adsorbeáltatják,
a s~rept;mnycrnt. c ~~yslalkohollal, még alkalma]dbbsosa~:{hye~al~~hollal mossák ki -az adsor-l
masa . an
.. . .
m cin ezután aethen~
b~nsböl A nJe'~-~'fP\~szi'ítása alkohollal es
krcsaphato ... ~o: a '
•é termék sósavas 'agy
a~therrel t<~rteT4bt ~e~hanolban jól, ~eth~d
kensavas so, e ~
.
utanalban egyaltalan
alkoholb~n. keve sbbe, ~fat gyakorlatilag csak
nem oldodtk, m 1g a su
··
methanolban oldható
.

1

1

·· t' "k ·

FEÚIASZNÁLÁSA
.
. .
]ár1san lcirlénrk (3- 4. oran.
leginkább ~ntran~!SCU) néha intravérras vagy
ként, nap~
1:::~ájában, utóbbi es~tb~n
010
subcutan rnJe
. d
6 órában Intravenias
kcm-ként O l g, mm er~rr· el a slreptomvcdn
. "l gyorsan e
·
adagc la sna . "
, b n a mao as értéket, e
koncentráciop akver. e ennéllo~-a a penicillinelég gyorsa;r csok er\~úen kell ad~golni Bizohez hasonloan, rsme "lisan vag) aerosol alaknyes e~etekb~n P_er~~~e Jto;nycfnt ; ilyenkor a
á~:~ ~~:Iyii~ka!Jel:ntkezfk, számoHev ő mennyrr
, l ·n ésbc nem kerül
se g a ver {€'Il g
. . travénásan ad" a kcm.
" O 2 g str~J;t;~~~~~n s~umconcentr atiót eredkent 32 mrk 1 g 2
alatt a negyedére csbkken,
ményez, a.me y . ora. csak 1-2 mikrogramm.

lk.

i

rk~~~~~~~~oÍte~{Fe~~~:,drycin1 _
20

~~~bbi

vur·zt~~tb~n j~l~n~t

a
35 o;, az a ago as
30-50%; kbvetkező 10 orában

INDICATIOS TERÜLETE
kiterjed számos kóro k ozo a"Ital

előidezett

meg-

betegedesre
. érzékenY microorganisnm- .
. · E' edi
·
A streptomycrn- "
·.
1
Protens vu 1garrs,
·
.'
sok ki:zt s_zerepe a
cu!Gsis es számcs egyéb
KÉMIAI SZERKÉZETE
. "t a következő p tl~brensrA ~;~p~~~~~cin egységét biclógiail~g
e B om lasa
a már lel van derít'
bacterrum. s
u colitörzsre gyakorolt hata- .
m
"]
egyenletek mutat]a < :
,
mérik meghataroz_o
nézve idézem Keefer
_,_ H,O _,_ C,H 18 N 6 0 4 + C"I-I"N~, sávaL Az :redmenyekre* akik 1000 streptoC21H39N ,012 j
t b anun és munkatarsar adat~_rt, a következő összefogstreptornycin
streptidin strep o res
m;:cinn~I. ll'·1z~lt 4e~~t~~;tőzéses vese-megbet.ege-1
lalast koz ~ < · . 4201 I--' influenzae alta .
· ből
vag'> u1as
;o .L
•
( . H N.TO +H 2 O->- C,H,oO, + C.;I-I,;NOs
des
gJ • "
. ·t· _. 11 egbetegedésből gyo·Is
zs· .' · .
N·
'lr;-,-1 a
s·reptcse ''-11ec
okozot~ ~00 ~iJf~~,;~' ~ségzŐdő esetek közül ~7
streptobrosamrn
1-gh,JCosamin
gyult !9, a k 1. t 14 egyéb Gram-negatrv
1 ésYe kapta a eze es
· · · · ·1 4 beteg
<. ' 1 · "Ital előidézett menmgrtrsne ~
lt
'
l·omponensekct lsülön is részle-- koro
<OZO
a
.
tk""
ül 49 ovogvu ,
Az
eg)
es.
'
t.
k
Különösen
figyelemre
teserr tanulmanyoz a .
.
halt meg ~l bactfre•nr~6es~eQ~;~lt. (A~ halálos
"!tó a streptidin hydrolys1se:
12 sorsa r_smer e~ le~,. ői kezélésnek tulajdonítme
c·o
esetek rtt rs a tu <CS
• • l t
l·özölnek a
Il
N'
O
'
4NH
-l2
·
'
,
C
CHN0+4H20-;~o-.6-H_l_24T
.3·~
h tók) Frappáns eredmenye<e
'
k""zül
4
·s 1s 6 . .
streptmn1n
s:erzők
tularemia-~setekr
ől,
ah;~l~7
o~f:i~gm:dia:
.
slrepttd'"
streptomycin-kezeksre 63 g;og) A b rculotikus
u e
•..
Ez a hydrolisis bizonyítja, hogy~- ~tregt~d~~ 8 eset köziil 7 gyog)u!t meg.
r ··n-kezelés fer to·
• Keefer, Blake etc .. Streptomfg~. 4--10 70-77
6 N' atom]· a 2 ouanidin-cssport forrnap2ba .
.L n
lr ptamin·
amine-· zéseknél J. of Am }íed Ass
.
'
jelen,
ebből marad meg a s e
(1946).
csoportJa.

t
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ese4 ek ktzül meningitisJ f:arat,-, v-ese-, bőr-_ és

tüdőluberculr

sis ese. ekről számdnak be; kétségtelen, hogy a síreptomycin bacteri<staticus
hatást fejt ki a tuberculosis korckczójara : az
ered nén y ek azonban itt még további vizsgá--·
lódásakat tesznek szükségessé.

A GYŰGYSZERÉSZ
sze'llpontjából ne n érdektelen közölni két elő
iratot a S. griseus synthelicns táptalajára :
. . . .
. . "10 g
1 Gluccse
Pepton
5 g
Húskivonat
5 g
~Cl.
.. ..
5~
Deszt víz ad LOOO g (pH 6 5-7 . 0)
2 Glucc-se
74 g
A'llm. lactic
54 g
KI-I,PO,
2 38 g
K,HPO, ...
.5 65 g
MgSO 4 . 7H, O
o 98 g
ZnSO, 7I-I2 0
0115 g
FeSO, 7H 2 0
o
0111 g
CuSO, 5H 2 0
o
0064. g
MnC1 2 . 4I-I2 O
o 0079 g
Deszt. víz ad 1OOO O g (pH 6 95)**

o

**Waksman: MiGrobiolQgiai antagonismus~ N. Y,
1947. G6-67
.

Ha a S. giiseus táptalaját összehasonlítjuk
a penicilliurmk tenyésztéséhez használt táptalajr kkal, számes egyező alkatrészt találnuk
A penicillin-termelést ugyancsak kedvezően be-

Il· Gydgyszerés2

fdyásclja a Mg++, Fe++, Mn++ és Cu++ ionok
jelenléte
Az emberi kór okozák antagonista micre 7
organis nu sai számára az c ptimális hőmérséklet
20--30° C. A s!erillizált táptalajckat ezen a
hő nérsékleten kell tartani, hogy a legjc bb penicillin, illetve streptomycin-tennelést el lehessen érni
ISMERETES,
hogy az ötéves terv annyi más feladat közt a
I;tazai penicillin-Qyártás pHblémáját is meg
fogja oldani.. Nem kétséges, hegy az anti-. bioticum-kérdés ma a gyógyszerészettel kapcsolatos kutató munkák egyik súlypontja ; · a
penicillin mellett a streptomycin is azok közé
a fontos gyógyszerek közé tartozik; amellyel
hasznc s és szükséges minél behatóbban foglalkozlii A gyógyszerészképzés küszöbön álló
reformja a tanulmányok irányát a biológiai
studiumck felé fordifja: ebben a programmban mind a tanulmanyait most folytató ifjú-ságnak, mind pedig a továbbképzésben résztvevő kartársaknak modja lesz az antibioticnmck
gyógyszer~szeti vo~wtkozásaival 1negis -11erkedni.
Éppen ezért >>A Gyogyszcrészc<-ben, amelynek
egyik legfőbb feladata éppen a gyogyszerészi
szakmai továbbképzés, a jövőben rendszeresen
küz]iink is•11erteléseket az ujfajta gyogyszerekről, kiilönös teret szánva a therápia legmcdernebb seoitőeszközeinek,
az antibioticumoknak
b
•
•
Túrr Pal dr

A gyógyszerek helyes eltartása
>>A Gyógyszuész« legutóbbi számában, a
'nedvszivó száraz kivonatok helyes eltartásáról ill
Koritsámzky Dénes dr . egyetemi lanársegéd. A
sz ár az . kivonatok nedvszívó Iratásának meggállásár a ajánlolt új nedvszivó-anyag alkalmazásának isme! leléséf örömmel olvas/am, annál is inkább
mert a gyógyszerelmek nedvszívó anyag felell való
tárolása régi problémáJa a gyógyszerészelmele
.
Talán közhelynek ·fog feltűnni az emlitett
köz/emény után. én mégis rá akar ol< mutatni an a,
!rogy a gyógyszerésznek Irivatása leljesitése közben.
a gyóqyszerek helyes eikészttése után egyik legfontosabb feladata azoknak helyes tárolása. Az elkészitell gyógyszer, legyen az akái 'gyógyszer/ál i
ga/e'nikum. aká1 ampul/ázoll injekció, szél um, de
még sok gyár i tabletta is, csak úgy tartható el
hllzamosabb ideig teljes hatóértékű gyóggszeJ kent,
ha azt a bennelevő hatóanyag te1 mészetének meg. felelően szakszer űen és helyesen táJ ol j uk. H a a
lényezőket nézzük, amelyek a leggyalo abban be. folyásaiják gyógysweink lratóértékét, úgy a nedvesség, a hőhatás és a fényhatás jön elsősoiban
számításba. A nedvességtől a gyógyszer könyv úgy
·igyekszi/; megóvn i a gyógyszu t. hogy legtöbb eset-

ben jól záit vagy becsiszolt üvegdugóval elz á I t
üvegben való tartását rendeli el. Ez az intézkedés
magában azonban nem elegendő. Az üvegdugóli
tudvalevően nem zái nak eléggé alr!roz, hogy hosszabb
időn át a nedvességtől megóvja a gyógysw ünket..
Gondoljunk csak az exsiccált sólua. Kristályvizüktől megfosztva, igyeheznek azt a levegőből
pótolni
EXSICCALT SÓT
parafadugóval e/zál l!rt és az üveg száját /eparatfrnozl!a kell eltmlani. nJC!I máskénl tartva el, a
levegőből
l!isszaveszi k1 istályvizét.
Ugyanigy
lepmaffinozva, de meg pwaffinnal is átitatott
dugóval bedugva l< ell e/tm lamm!< a Kal. és Nal!.
lryd1 o·ádatumof
Eze!; mm óhalásllknál fogva
szélmar jál; a pm af adu gót. ha az nims p an aj in ba
mártva. Hygroszkoposságánál és mmó sajátságánál
fogva. nem tartható el másl:épen mint lcparaffinozott szájú üvegben a zincum <h/Oiatrrm sem .
A Calcirrm ch/orat. CllJst., Kal és Na/r. J/rodanatum viszont e/folyóiodi/;, Ira nincsen leparaffinezve. mert a /eueqöbő/ felvett kevés nedvesség is
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Számlalim esetet
elegendő , az elfol~oso -k~I a ~vegö nedvességének
lehetnemeg felhozm._ab~l'~ .. ki hogy a ggógyszert
a hatását úgy kus~o 0 JU'1 '
· _
Zeparaffinezve tarl]l!~~~ EDÉNY tehát mátdig
A P ARAF F ll .
olyan gyógyszerhez
leg~en készletben fmr:;;fi~~~ve kell é1t0rta11;i, h_a
nyulunk, amelyetk_epa "szenel lezárhalJuk rsmet,
azt felbont?ttul:, ·onnyr~íllandóan készletben van
ha egy lns Zabasban tr melyet megolvasztua
kezünkügyében _a· l~f' !/g~~;tesen elzártuk a nedpár perc alatt rsme ,
vességre érzékeny gy?gyszert

ho ez az egyszer űen kezelhető,
--1{ beszerezhet/i anyag milyen
Iámutattw;J,
könnyen e~ mr;' t er~u a ayógyszerek szárazon tartá"
nagy szolgalatoma:sstk n.emy kfll tenni, .miirtegy pár
' 'l . .Semmi
· · es' az 1
sana
, . " , " 'g eteti meszet beszer ezm
dm ab, J? mmos~gu e v
bádogdobozban tartani
jól zaro uvegedeny~~n, /fY leukoplasl szalagga/is
úgy, hogy annaAk ra1gb rfe~vességétől így megóvott
ragasszuk l~e
edve_ megtartja nedvességszívó
mész kor latlan 1 , cr~
~ , h a a gyógyszerész
, ,t
· dlg keznel van es
'
hatasa , m~n
· d t fordít rá állandóan frissen
vagy labo1ans gon
eJ-et ' A silicagel ·még
tölthe!i az exsiccaáor u~e!Jndg csak intézetek, tanideá(rsabb volna, ~kaz A -ó· égetett mész azonban
1
· tézetek alkalmazza ·
t
~~y gyógyszer tár ból sem hiányozha .
.

m.'J. ·

°.

A DIGITALIS LEVÉLPOR
. .
.. .. 1, 0 f z a kartáJ sarm frgyelmét
SZÉNDIOXID TARTALMA ,
eltartására kulon f ? m e szer tudvalevően nagyon A L EVEGD
,
. 1, 1alóanyagában okoz olyan valb
A hatóanyagát
Ez az éleifontossagu gyógy
, .
d ességgel szem en.
'
ö sok gyogyszeru:_r 'l Iratástalan vegyriletté alalwl~a,
erzekeny a ne v
/bontják a drogban lev
. I
tozást, hogy a,.za .. .
a~ Aqua calcts,
ugyanis nagyon hamar" l e_désriket
azonban csak annak értékét csakken1r. gy --tl1 Ezeke t az
0
· b ·
solutum s ·
enzymek, amel~e~ mu ' , , 1 'fe 'teni Ezért ren- Piuinh aceile
asrc It dugó'val kell eltar lani.
nedvesség jelenleteben tud]alh, gn ~ már felnyitott oldatokat lepawffw~zo ar· cgihun oldékonyságát
komw, 0 Y
.
1 r
1
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KÉMIAI SUGARAINAK_Il~forgalo'mba, sőt bwznak ';!z~ digitalis levélport is
A FÉNY
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Eredményesen folyik . .
a gyógyszerészi dokumentációs munka
»A G\,ógyszerész« ez év máreius 16-i számában

beszámolbim arról,. hog}' gyóg~rszerészi "onalon iS
megindult az ú. n. dokumentációs munka, ami volta··
képpen a szakirodalom összegyiijtését, tömör kivon a ..
toiását jelenti. A dokumentációs központ létesítése
nag~mértékben meg -fogja líönnyíteni a liutatók, de
· .a gyakolló .kartársalí munliáját is, mert. nem kell
vaskos köteteket és iol:vóiratok több évfolyamát át ..
_böng·észni, ha eg~r-emr kérdésben akarnak adatokat
gvüjteni, hanem egészen. _rövid idő alatt tájélwzódhatn3.k a \'Onatkozó s~aJdrodalomi'ól, ~ert tárgy- és sZerzö
szerinti csoportositásban, kartotek megoldásban a
dOkumentáeiós liözpontban együtt lesz mindeu ion··
tosabb szakközlemény. E rövid kivonatok elolvasása
·a legtöbbször már megadja a szüliséges tájélmztatást~
mert tartalmazza a közlemén~' Iényegét, --de a részr(>..
telmelí is köun!rebben utána nézhet az érdeklődő,
amenn~ibcn a referátumokból megtud~a, hog~' mei~'ilí
liözlemén!'t. lwll elolvasnia, mel!'ilí dolgozat foglal··
kozili leginkább a keresett táruyliön·el és szempoutolíkal?
t:z a nag!:jclentöséoü munka liM hónapJJal
·ezelőU indult meg és ennek első része az eredeti
tenelmek megfelelűen május 1-re hefejezödütt, ameJQ'nvíbeu a magJ'arn~:·eivií líözlemény~k üsszefoglaló
is'ínert.etése megtörtéuL . Kellő megfontolás után a
magyarnyelvff szaidrodaimat 2~ év1·e visszamenőleg
dolgoztuk fel. A tapasztalat sze.rhlt. E'!nuél régibb
közlemén~'elí. jelentősége már ldt:siny~ illetve eze!\:
legtöbbször nem Jén~·egeseh:, mei't a fejlődés ~íÖ\;et ..
keztéhen uz ala1Jvető ismereteli és fogalmali is sok
, E'.IH!'tben iwmol)' \·álf.ozáson nlent~li át.,

.'\ 9! ÓU~'SZ('J ii:o-zi

doinniH"nláeió~

nntnlw

megsz(.rlezésére az Orvos-l~gészségüg!'Í Szaksz(•nezét
vezetfh{~ge l"észéröl alulírott. Impott meghízást. .:\Iiut ..
igen
számU és terjedelmű közhmtéH)
szó, amel~;heZ terniészeh~sen sok
sziil{sé,nes, körl~vHben forduHam
foglallwzó eg.! etemi int{~zet.elí
annali li:özlését, hofD1 az Intézeh~li·
társali (asszisztensek~ dissurUmsol:t:)
e munlíára. )) A Gyógyszei·ész<<az eg~retemi intézete!wn kívül
is felliért em a munkában való
ÖJ'ömmel állapítom meg, hog!''
a felhívásnal,: meg\ olt itz eredménye,. , A munlíára
szé11 számban jelentlíezt.eli: líart.ársaink és segítségülíkel a feladat elSő részét. a ldWzütt időre silH~l'iilt eivégezni.
E hel,\en mondoli köszönetet a_mmtlíában részt ..
\'e\'ő egyetemi intézetek iyazgatóinali~ illetve \rezetűi
l~el{ a szervezési munkában való l;özreműlíödésüliért
és megküszönöm a referátumokat líészítö lwt·t.ársal{
elismerésreméltó~ gondos munkáss_ágát.
A dolt:umentáeiós munlm első lészében részheH
a budapesti EgJ'et.emi GyógJ'Szerismereti Intézetből 8,
a Budapesti Eg)~etemi Közegészségtani Intézetből 5,
· a Gyógyszerészi Xövénytani Intézetből 3, a budapesti
Eg!'et.emi G)·óg)·'szertál'ból 9~_ a szeget~i Egretemi
G~'ógyszerészeti Intézet és Eg~ etemi 6) Ófnszertárból,
Valamint a G~'Óg! sze-r ismere ti Intézetből 9, a j)éesi
Egyetemi Gróg):szertáJ"ból ~l kal'társ, Az eg~ etemi
intézeteli(':H kh'iil 1. l:t:artáis ,·égzett dol{umentációs
_munkát..
Ez az 56 tagú referáló gá1'da kijelölés alapjáB
eddig kerek számban 1000 liözleménrt dolgozott fel.
A referátümol{ átlagosan 5-6 sorbau összefofjlaha
3. }{ÖZlemén~·ek }én~·egét, a legfontosabb
tnegállapításokat és adatokat. A hosszabb és több
eredeti megállapítást tartalmazó közleményeket 10,
illeh·e 15 ·sorban foglaliuli összP"

A

közlemén~·ek

elsosorban

a gyógj:szerészet, a 9!'Ó!J!'szerészi kémia é~ a gyÓ.fU"'
~zerismeret körébe tartozuah:, de számos közlemenl
van, a 4,émia töblJi ágából (analitikai, szenes kémiá',
sth.) a közegészségtanból, a gróg~rszerhatástanból, az
általános nö\;éu~ tan hól, a g~·Ó!J}'SZerészi történetből,
stb. l\Iost fol!;ili a referátumok pOntos méretű kartonokra ,·aló leírása és liésedelem Itélliül megiúdul a
liülföldi szakirodalom feldolgozása is, mehhez· kérjü}{ kartársaink toYábbi szí\:es segítségét.
A munkában résztvett -lmrtársainlí hizon~'ságot
tettek a küzösségi gondolat iránt érzett lelkesedésük·
t öl~
d gyhogy a, dokumentáeiós liözpont Yezetősége
a 9!'Ó!J~;szerészi dolmment.ációs munka rddigi ered·~
ménressége felett Plismerésé fejezte ki.
Kedvess~· G~ ö r g~' dr.

R.íBINOWIT SCH J<f. S ÉS KONOWALOWA
H A. · A DIPSACCS AZUREUS SCHRENK
ALKALOIDAJAHóL (A moszk"ai kémiai gyógyszerészi kutató intézet alkaloida laboratóriumának közleménye. Journ, f. ·Allgem. Chem. (russ.) 1948. 8. 1610.
Ref. Öst. Apoth Ztg. 6. 1949. 67 o.) A Dipsacus
azureu.s gyökerében !év{} allwloidát Mass ag e t o j f
P. S. a bels6d:z.siai kutat6 laboratórium vezetője fedezte
fel. A_ növény a Tjan-schanja eltJhegy.ségeiben~ főleg
pedig a Pergana hegység gerineén fordul elő; többéves
növény, ertJs. gyökereit használláli. fel a .szerzők vizsgdlataikhoz. Az alkaloidát a finom porrá tört és .5%-os
ammaniával megnedvesftelt Rad Dipsaci-ból először
diclllozaetannal vonták ki. A kivonalot 5-10%-os
kénsavval kirdzva, 25%-os ammaniával lúgosltottdk,
majd aetherrel, továbbá chloroformmal vonták ki Az
aeihet ledesztilldldsa után, a kiszárflott gyökérre szdmitua O 2% sárgás, félig kri.slályos alkaloida keverékel
kaptak. A keveréket végül 2-3-szoz aelher-petrolaethef
keverékkel átmosva, Icristályos, alig .szlnes, 79-Bon
olvadásponttal blr6 bázist nyertek, melyet chlorofonn,
alkohol, aceton jól, aethcr nehezebben, pelrolaetha
pedig rosszul old.
A bázis tisztltdsdt úgy vé.qezték,
IwmJ aceionban oldva, saléffomsavat adtak hozzd,
amikor is tömöi, krisiályos tömeg vált if; Inelyel
leszivalva acetonnal mostak át Az igy nyert szlnielen
nitrátoi vízben oldva, 25%-os ammontdt adtak hozzá,
(lmikor i.s a bázis szlnlelen, fűalakú laistálq alakban
levált. Actherben átkristályosltva, majd kiszárftva~ egy
optikailag inaktlv, 80· 5° olvadáspontú ·anyagot kaptak,
mely C 1aH9 0 2 N képletnek felelt meg. Súi könnyen
hydrolysálnak savanyú kémhatással, ami gyengén alkalilms bdzisra mutat. Hyd1oxyl és metlwxyl csoport
nun mutatlwfó ki.
Alkoholos kálilúggal hevítve kémiai változás kövelkezik be, úgyhogy az alkaloida vizes, alkalikuS oldatábúl organikus oldászenei csak lligltott sósavval való
meg.savanyitás után izoldlható, amely már az eredeli
alkaloidával azonos. Az alkaloiddnak ebb6l a viselkedésébtJl 'lakton képződésre következtettek. A bázis
lelitellen jelleget mutat és az Adam-féle hydidlds alkalmával egy C10 H 11 0 2 N képletnek megfelelő, lelitett jellegű dihydzobazis keletkezik.
.J_ szerztJk összehasonlították a Dipsacus -azwells
mJöAeréből izolált allwloiddt u Genti-ana Ririlow -(Gentianaceae) gyökeréből P1os'kurninoj N F, állal 1914ben izolált gentianin, továbbá. Feofylaktoff W. 1V. és
Banjkowskij A. I. által 1946-ban az Erylhzaea centaunumból izolált erythrocin nevü alkaloidákkal, melyekkel bruttó képlete megegyezik.
·
A három alkaloida kémiai tulajdonságait össztha.sonlitó táblázatban joglalták össze, s ezekbtil a három
alkaloida azonosságát bebizonyítva látták; megnevtzésil.l
az alkaloida tlső nwét, a genlianini fogadták d Cikkiiket a korán Uhunyi oz osz alkaloida kutató, O r ec h -0 ff A. P . .szavaival fejezik be, me ly súrint nemcsak az azonos családba taztozó növények, hanem gyakran olyan növények is tazlalmazhatnak azonos alkaloi
dát, melyek különbö~ő növénytani családba tartoznak
J( iJ ál y Ilona dr
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6. A gyógyszerek ha~ználati utadtáfa és a
g:yógyszer ész.
7. Egyes iontosabb kenőcsalapanyagok orvosgyóg;' szerészi ,. onatkoz.áEai
8. Eltartás es elkéozítes lcözben \áltozesL

l

sze n:\ edő gyóg·yszeTek állanclósítiua

\J Sze:11cseppek és szerre"eti oldatok leon zer ü
elkészíté~éről.

l O Szappanok es szappankE~zítmCn:yel\ 01' o fi
és gyógy·sz~r ész i -\'onatl~ oz É~ ai
ll Pilnlák és tabletták g) on 01 ban u em oldódó
réteggel he' on á> a
12 Gyógy>zer inlrornpatihililá><Jl;

Eyy szah.sze1vezeti aJ.tiván merüli fel_ az a
Utdés, hogy a gyógyszetészek miUnt kapcsolód·hatnánalc be az egyes Ic öt zetek t endsze t es. tudományos előadás-sorozalaiba Hogyan epíthetné
be a gyógyszetész a maga gyaJ;oJ/ati lt;dását és
tudományos lapasztalaiait oly módon, hogy ez a
Tú1 i POl dr. cgJ el. elLado 3. J.:: ö\ etlzczü el<>.
gyakolló otvos es a gyakolló gyógyszerész egyiittadások
megtartására vállalkozik :
miiködésél himélyiihesse és a közegészségiigy étcle1
Az
antibiotikumok Unténctr .
J;ében ·úgy tudományos, minl gyakorlati vonat·
kozásban lcöxlebb hozza őket egymáshoz Azóta
~2. '\ peniciHin.
gyógysze1 ész-Ponalon megindultak a legkomolyabb
3 lijabb antibiotikumok
megbeszélésele és nem voll nehéz megállaJJiiani
'l. Gyógynöúnyek ipa1i leldolgozá>a
huyy t endldvdl so/; olyan téma adódik, en; e/y az
Bilttw Emil d1 gyógyszerész eleador ai:
ot posalwl a /eqhözPetlembbiil étde/;li <'s aminele 11
meglies:C!ésélől és isncn!lébiil csa/, a /;ö:egészsrg"
l \mpullázás t,s stelil-kl"szítihE'll)'l'lz
iig y h úz hal /ws:nul Amióta a [f!JÓ!I.Y'zeu'sz a
:2 Kilhítószerel; a 1 eceptnrában
gyógyszet ész-toPábblicozés szolgá/atában áll, igen
sok olyan tadománu<is do1gmat jelent mey, amely
;) f~]\ezeli szmek, minl gyógyszerel;
allwlmasiWI< látszilí w 1 a, hoyy o:z 01 vos i tudoLeghrjzclebln számunf;ban folylaiólayosan /;iimányos előadáso/; iaellell eze/c a gyógyszet ész i
JJona.ilw:zású tanulmányok is szctepeljenel\ Éppen zölfiil> az ezután be él !t ez ö előadáso!> (imet, áwid
ezét/ ff! h ivással fo t dnlun/; mi nden twlományosan "''előadó/, al is .\l ost már <Sah i ssze heil iilnütih
i ól képzeit gyak ot !6 gyóqyszet <5szhez, elsősotban a2 nrPosoJ,;]{(Ll, lwrm a tudományo~ JHograrr~mol
azonban piofessznrainh/wz, magántanárainkhoz és összeeqye:: if ss i i l>.
asszistemeinhhez, hogy a/akitsun/, hi egy néluín!f
.1 höuel/cező lép<i.s ac les:, hogy a uidC/;i
hónapot felölelő tudományos tetvet olyképen, hogu gyógyszet és·ze/. segítségcoel mrgszu uezzii/; és ezekel
azt awtán /,n ii le/r ől" /;et li le Il e touábbvihessiih. B n- az előadásokal kiuigyiil; o nagyobb oá1 osokba is.
neh a jelhiuásnah a uégen le/;özöljük az első tn- Ehhez a ll1Illlliti/w:; ugyanúgy <zü/;ségiin/; IJall
vezelel, amely '" Egyetemi Gyám; sz et cszd i Jnie- a IJitW;i gyógy~tetész tudományos közteműkörlé
zetből máJ enne/, a tegyében {Jeérl~ezefl hoz;:.ónl,
1'ermCszctesen ezekel a: eWadósol\ni :szahlapun!;.·- séie, ahogyan szaklapunk is /comol!f felhivással
feléjii/; Legfőbb ideje, Jroy!J az a bi:oban is leközölii!l>. es ma-,idne1n bizonyos, hogy ezzel jaJdul
nyos Országos Szerkesziőbizollság a gyógysm<iszi
megfelelő wllyal az otvosi lapol; is fcylalhoma/;
(sz.)
Tgy ala/;ul/wl /.i, hogl] ezeken o /aggyuléseken ioPábbképzés cHiekében mun/;ábo állion
ot vo.sol; és gyógyszeiésze/; azonos témáról kiilön- --------böző t!ldományos megvi/ágitásban számolnali be
egy nagy közös előadás keteiében Ez a jövő
I a;m~ iílés Sennneln eis-terem ben .. \ m8 j us
Az eddig beérleezeit előadáso/, cimei a köuef.- 10-i ,álasztási taggyúles 'szónol<a Harimanll.
li,·adai kartársunk volt Az öté\'E'f; (ti\
]{ezőh :
regügj'i
'onatkozásairn Demény E> a dr.
l Közerdekit és közils érdekü általános proh·
1oll
rá
és GeiŐ Miklós, Győtbiró Jenő,
lémák a rnindennapi orvosi és gyógyszeTészi
Tihm dr., J(ondot Béla,Radi<s.lózscfne,
gyakorlatból
Iviáría és S2éltely .lcnö ::zóltflk hozzá a fza1nr ai
2 ~eh_án:y az üf\·USl js e1dcklő l'S Ólintö fon·- ~zcn1ponthúl is rendld\ ül él elekes eltadásho_z.
tosabb gy úgy sz_e.reszi \-ona-Ll{ozású rrnflelct- En ől u t agg) iílé>r ől, an el y en lill üll;elül ~_.,o
g)·Óg,·szertári dolgozú 'el t rtszt . az l>Egész~_eg
isiuerletése
~~ \ ·kábítószu rendtiesek m' os-g:: ogyszeüg\'i ·Dolgozó<< június 1-i ~-zámfban ]1(\'t"hh
részi \ onatkozásai.
tújékoztatót írunL
cl Az 01' os cs gy ogy sze r esz egy ctemleges
SZOCJ.\LPOL l I IKA
\ SzaksztT\eZl tek Orfelelőssége a gvógyezer r eudelésekkel kap- szágos T anácsa kiadásában ih cn címen jelenik me~
június elsején a szociálpoliÜk<ü szaldolsóirat ~ls?
csolathan
száma E nag,ielentősegü és 'alóban hézagpotlq
az,
hog)
o. 1\Iennyiben ei dekli az on ost elipiomája 'SZakfohoiratot · szaklapunk legközelebbi szánlában
1nir e tesz esküt a gy óg:ysz€1 é-~ z _a
ism el titjük.
elnyerése aikalmá,·al?

a
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_
:-,oV Él\ Y EKRŐL. Né J w( JIAG1 ~lR GYŐGY
éves fáJadságas munkdj!/X ; ll~ magy w szakemba t db bban látott napvlldgot a tobgi' ~Ie !nényekén! a kozelmullszult mű A szeiZűket a- a r~;lyu ,zgeny luelégité<;éJe kékOI;szerűen osszeál!ifoll tobb é~~rzv~zerel~e, hogy hézagpótló,
manyos és gyakm lal z ta ase es, uszben aedeú tudovcinalomnak megfdeló ofym;r~!aLol. on a]apuló, tobbféle Á í
lőd_ők !az~be, amtly mmd b;f o":tunhat ~d_] anak az éJ d(_ J;.
gyogynouenykwztelunf, né-úpo~tl ,~ 0,:zuJsegletunk, mmd
tenyészó és gyujthető zlleive , Ja
a wzdnkban vadon
,qyógynovényemk mlndegZJikitQl Jrn/1~ztlze,tó legfontosabb
mezze, h~lóanyagazkal zsinat~s gy .e ol r;;szletesen felleszak_szeni kezelési, tennesz'és 1se: masj-elol a begyu]iési
kozasazkat, sok. értékes s •
e? kereskedelmi uonalmailően megvllágíisa 0 zaktarwcs kozreadásdval kl
a, szerzok kllúzoti
állapiiható meg. ·hog;
Al~ozato~ nwnkájukkal lehelő e/es sz.kerrel végezték el.
gyogynouenygyuitőJ, mmd t ue, ffttel.. hogy rmnd a
gyógynovénybeud!id;sal d l gtyf!/ynovénytennesztók és
kedelenund ;oq!alAozóf, ](~:~i~ P olgo::ással és J,eJesnye{~f,el J,oznr::llenul vag1 J,
valanunt a gyogynollé• 1 gy eb tudományo'> ll h tve ~
'J:zuctue J,apcsolatban álló
It odo dolgo::óJ, rés~ ú e er l.aLJa, Dl l alt ternleü /,en munkJ!fukai nagyban megkun·{1~JÍ~gnt _hy;=mi!hat~; h munkc~
f,< ::c~H e Dc a '>Zenó]. a ko n ~/~a-._ {Ol~l/U ulffon rendeldo{ la/t hogy a: mwé! <;".é[es y megfiamkOI ana lS gonn ant éi deklődó rnnde;l
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0 01
1 1
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l
lrr]edPlmcl és J,iultele"'eséte ~"; f Ie/o<;egtll <>zolgál]on
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~~ n!eg krll cmlélwzni ·{~ s~~f'<g~t V"'>r.!/1 magrin .. Ru/on
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1
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G~óg~szertámk nénáltoEtat~sa.

megmunkdldst, vetési módot, csirci.zdst, ápolást, aJ·atdst,
természetes- éS müszdritást, -csomagola_st. Az egyM
növényeknél ezenkivül előfordulá~át, a ·terme.sz!~si hdz;:r.-

mot, a főhatóanyagait, gyak?rla.tz allcalmazc;.sat. A tar,gyalt növény közül néhány zn~abb ~z o~~trak {,ogyasztot
érde_kli és magyal' szempontbal kevesbbe Jelentos, de tú~

nyOmó' része a magyar gyógynövénykereske_delmel

Budapestiek :
VII., ~ethlen Gábor-utca 8. --Ferenc

lS

közelről

érdekli.
.
. ..
Háború előtti exportunkat most meg ne.m_er!uk eJ,

de biztosan remélhetjük, hogy tervszerű gq.zdal~odas
mellett nemcsak- a jelentőseb~ pi~cOkCfl IfódltJuk _mss~a,

haneni hazai gyógpszervegyeszetz Y'!f.arwr;;Jc nq,er spr~:yag
.szükségletét_ is-- ellathatjuk megf_elelo elsotendu ~uva~,
Sok értékes gyógynövény most nalunk nehezen gyu}ihetO,

megritkult vagy vadon nem is fordul elő. Azért elsőrenda
kötelesSégünk ezek termesztéséről Y?I1;doskodni és .ehJ;ez

H echt könyveeskéjének tapasztalalat tgen nagy segtlseget
felenienek
Augusltn

l

Józseflől

)>Bethlen Gabor«·Ta
VI., Nagymező-utca 38. ·- Erzsébet királynéról
11Erzsébet<(-re
V., József Attila-utca 24. --- Mag~:ar KirályróJ
>IAfagyar«-ra

Vidékiek.:

Hódmező\ásárhely -

Turuhól )}~zp.badsdg«-ra.
Olaszliszka---Magyar K01onáról '} Voro.s kere.szt<He

Lejáxatl idő törlése. Az Országos KözegészSégügyi Intézét közli, hogy hivatkozással Ch., 1357/1949_.
szám ú kOiábbi átiratukra: a \Vander ti: ~l~al elő
állított és forgalombahozott \\ andeivit N. lllJ. (Tsz.·
2 526.) és tabletta (2.527. Tsz.) lejáiati idejét törölték.
A szóbanforgó készítményeken a jövőben a lejárati
időt nem kell feltüntetni ·

Vidéld m!igyszerészelí. Sza~laJ?unkban,
mely ma már teljeser; a gyógyszeieS~J to~abb-,
Amikor a Gyógyszei esz-.'\' apol< nepsze.I utudo·· képzés szolgálatá,ban a!l, komolya n. nelkul?zzuk
mányos előadásai útnak iüduUak,,. ~z a cel,. uezeile a vidéki gyakorlo, tudomanyosan JS ]Ol kepzett
a gyógyszerész-tudomány muuelozt, elsosor ban gyógyszerészek munkásságát Pedig egy szakM o zs o n y i Sándor professzort, hogy ~ gpogy- lap csak úgy teljesítheti hivatását, ha _abb.~n
mindenki részt vesz, akinek van mondamvalo]a
szel esz-touábbkepzes intézmenyes megmdu!asmg ezeken a napolwn a ,zegsürgős~bb tudn~v?lóhkal a továbbképzésben elmaTadt l{aJ társai szám~r~,
bővítsek a gyógyszeresz, tudasat ,Júelegz,tsek , a Aki tudatában van annak, hogy. ezzel tamto,
i<mtársak tudni uágyásat. Ma mar megallapzt- nevelő munkát végez, egy felnőtt tanuló-költ
hatjuk, hogy ez a l<ezdemenyezés az egesz szakmá- alakít ki maga köiül, amikoi közzé adja .a maga
ban a Legteljesebb sikeit ~ratta mr;w:zdhafJuf,:. tudományos és gyakoliatr tapaszta!atart. felhogy valójában ezek az, eload~sok k?szzt~ttek el~ kérjük Nikolits l{áiOly dL soprom es,VaiiO A .
és tei nni ik meg a gy ogyszel esz-topabbkepz~s .J D Béla makó i kaitáJ sainkat, hogy a sa Jat dolgomunkájának az alapját Ep pen ezei t nem erl(uk zataikon túl, mint >>A Gyógyszerész<< szerkesztő
azt a tüntető éi deklelenséget, mely a Gyóguszer esz- bizottságának tagjai, vállalják az orsz8g tudo~/
r>(lpolwn előadási ól előadásra meg~ynuqi;ui. J ú; mányos közleményeinek ?ss~együjtését Hogy
ne csak Budapest dolgozzek es tamtson, hanem
ni us 3-án A u g us z t z n Bela dz. es R o' sa Po
a vidék is kivegye Iészét ebből a nagy tovább·
dl. tw tanak előadást, ket olyan kitiíuő tudós
akik megínt közelebbviszik a szalanál a hivatalos képzésbőL Ne csak a tanulásból. hanem a
mJóY'JSZCl esz-továbbképzes ezedméiJYes meghallg~ tanításból is.
tásálwz . Most, amikor 1emenyunk megvan ra,
1\l.egszffnt a G~rójn,. ~-~ájus 1~-én volt, a_z utol.só
hogu az ()ruos-Egeszségiigyi Szakszei~ezetel' !;ona- intézőbizottsági ülés a Gyogysze1eszel{ ~óle1I _AlaPJ~
lán megkapjuk a legkomolyabb , tamagatast a ban melycn Losonczy György dr. elnökl beszamol?Ja
Béla min. o. tanácsos Olt Károly nep/ovábbképzés megindul~sálwz, teJ n;eszetes~n,fo,nt?s utá~ Hatvani
miniszter üdvözletét tolmácsolta Hangsúlyoz~a,
nlinden megnyzlatkozas, amelybal a J.wulallok jóléti
hogy a Gyójamegszünésekor valój~ba;t_l elért~ a~t a cel,~~
ana követl<e7ietnek, hogy ezt az állandó lanf?ly~ amelyért megalakult: az Állami Kozpo1;ti NyugdiJ
mot nem csak a tanárok, hanem a hallgatok 1s pénztár megvalósulásában. Székely Jeno az Orvo~
ak w ják A hallgatóságot pedigcsak ill le~ et me?· Egészségügyi Szakszervezet, Faragó Sándor _az Or?za- ·
Gyógy~zerés~ Eg:yesület nev_~ben besz.elt. MI~d=
nye1 ni és felbecsülni, azok kozott, ,aluk laioga9ak gos
annyian kiemeltek Losonczy Gyorgy dr. es m~nka
vagy nem látogatjá,k a ~lfógys:;ere~,z-Napok es a társainak elsősorban Haraszti Sándorné és Ftscher
(;yógyszerésziudomanyz 1 msasag eloadas~zt , . Sándorné' érdemeit. Külön jelentőséget adott ennek_-a
Ana kériük Kartársaznkat, hogy konnyztsek Gyója.. ülésnek Bacsó vezéiigazgatónak és, Szakaszts
Antalnak az Á. K. Ny. P elnökének felszolalá sa. A~
meg a mi eredméJ;yes mu~Iká;z~wt a_m!.ógpszerész- intézőbiz~ttság táviratban üdvözölte OU I~ár.oi:.
továbhkepzés mielobbt n;egmdztasa kor !,'l.es ,n;,uta~ minisztert. (Részletes tudósítást az )>Egeszsegug) _1
sanak nagyobb erdeklodést az ezt elolieszzto elo- Dolgozói<-ban közlünk)
.
adások iránt
Kivonás a íorgalomból. Az Országos Közegés,zsér
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Üzemi· riport. Az Iparügyi Minisz;tériuin Sajtó--

osztá~yának !3ng_ed~lye al~pját; szaklapunk legközelebb r
. s~~t?~~an L zgetl VIktor es Sz~kely Jenő köz ös Iiportjái
_]c~zoiJ_uk a y.'ander-qyár gyógyszergyártásáróL Ezt
kovet.I ~ Clunom-gyar gyógyszergyáltásáról készült

- üzemi npo1tunk.

A Nemzeti Vállalat kötelékébe utalt g}ógvszertárak újabb jegJzéke
· ··

. 1- . Népjóléti

Miniszter

úr

3170(W)1-1949

:~amku aprrlls 27-én kelt rendeletével az alábbi gyógys."cr-

ara at utazta a ]I,Temzeti Vállalat kötelékébe.:
,.,.
ayöngyös
Szeretet gyógyszertá 1
_egye~h~lom
~ap gyógyszertár
t_tszáapati
Szentháromság gyógysze1 tá 1
~r d
S,zent Lélek gyóg"szertár
K1spest
o\.11 ami· gyogyszertár
,
o
~(\Vekeile... " Új áii~tgyógyászati készitmények. A földmive-"
telep)
lesugyi mm,1szter a népjóléti minisztenel egyetértő_- N' agykavácsi
BoldOgasszony gyógvszertár
Jeg 190.?13/1949. F. M. szám alatt megengedte, hogy Pápa .
Öran?yal
gyógyszertár
a Ch~x:om 9-"yógysze1- és Vegyészeti Termékek Gyára Ta_ss
Istem Gondviselé!" gyógyszei:tár
Rt UJpes_h cég,_ az általa előállitott »Pekk"A forte< Újszász
~'fagyarm szág Védasszon-..;Ta gvóg,· elnevezésu egyseges összetételű, az állatorvoslásban'
szertár
használatos gyógyszerkülönlegességet 1 dobozban Vésztő
Kossuth
gyógyszertár.
~x 2 cern-es beforrasztott ampullában, 1 x10 cern-es
üvegben és 1 x100 cern-es üvegben dugóval lezárva
továbbá ugyancsak általa előállitott >>Futor csont:
és vérképző takarmánymész<, elnevezésű, állatorvos-Jásban használatos állattápport 1 kg-os Ieplombált A Magyar Tu~omány~s Akadémia IV. osztálya
zacskóban, 5 kg-os dobozban és 50 kg-os zsákok- a Magyor
Novénytam Társaság közremOköban. lezárva, a 100 000/1932. F. M.,- valamint az ezt
kwgészit6 4~ OOO /1939 . F. M. szám ú rendeletek bedésével
tartása mellett forgalomba hozhassa (190 714/1949

:g_íjmentes, kicseiélés .. A gyógyszeitáiak felelős
·· vez.etol a raktaruko!l levő 71?. gy.. sz. \Vassermann
. antigen L ~lnevez~s.u szeroba_J;-teriológiai készítményt
a dr Deér Iaboratonumban dl)mentesen kicserélhetik

v

Gyógyszerész-Napok

»HhÍzi On os-Hét« . A Hévízi Or vos Hét
tudományos előadásairól és eredményeiről, teimészetesen löként annak gyógyszeiészi vonatkozásairól szaklapunl' legközelebbi számában
számol unk be.

----------.·--·--··-·--------·-----~---·--'--·-------·--.H Gyógyszerés:t

ügyi Intézet közli, hogy a Rientcr Gedeon vegye-s~e ~
gyár rt. által eWállított és forjlalombahozott Honro"
fort-Ovarium drag tbl 10. IE (Tsz 1579.) ~!ne\ ez.~~
gyógvszerkészítménst a forgalombahozat~h e~~~d~J
hatáf:y·talanítása mellett a törzskönyvpől _torolt~~
Aszóbanforgó készítményt a. Richter It. a forgalo
ból kivonja .

F M II/2 b.)

.

l

Sympathmnln készitmények közgyógyszerellátás ter·hére rendelhet6k

, -;i népjóléti miniszter 166.211/1949 (96) N M
szamu T,ende(el~ p dr. Wander qyógyszer- és tá sz-er-' á;
rt. cég alta/ e!őallitott Sy m p h a t om i n klzitm~~'.
nekh. a kozgyogyszerellátas, illetőleg ·az államk incstgr
1er ére rendelése tárgyában
(Kö7igazgatási 1endszám : 3 183 )
Az 1942: XII. te. 15. §·ában, valamint a 6000
1931 M. E. száiD;ú rendelet (Rendeletek Tára 1490
rldal) 26. §·a első bekezdésének c). pontjában foglalt
elhatalmazás alapján a követke;t:őket rendelem :
k' 1 §. A közgyógyszerellátás, illetőleg az állammcstár terilére a 202 110/1948. N AL szám ú I endelet
Kozlony Rendeletek Tára 163. szám
, 2. szám ú mellékletében felsorolt nen~
s. gyogyszereken_ és gyógyszerkül0n1egességeken
a Sympathomzm injekció és so1utió gvóg\SZeikés7ftmény is rendelhető
~
. 2. § A jelen rendelet kihirdetésének napján léj>
l1ulályba .
Budapest, 1949 évi áprili• hó 27-én
A m!nisztér helyett :
Dr Vikai János '· k
államtitkár.

•

1949 iúnlus hó 9-J 2. 19

Lejárat! idö. A Magyar Pha1ma gyógyám rt
állal forgal?mbahozott Sulusalvarsan !nj . (Tsz. 1498.)
lejárati, IdeJe 4 év . Tekintettel árra, hogy a megnevez~~! vallalat 1 ~45 óta Solusal varsant nem hozott
fol ~~lomb a, a Jelenleg még foqialomban található
készümény ek haszl}álha~?sági határideje mái lejárt
és azok felhasználasa kozcgészségügyi szempontból
veszélyes.
, Fentiek alapján a jelenieg még esetleg raktáiOn
~e\ Ő. Solus~lvarsa,n. készítmenyeket forgalombahozni
~. á1 us,!~an.I - tekmtet nélkül a gyártási számra · bunteto,Jogi következmények terhe mellett tilos

!Rendelete&

- ,.

Budapesten

BO TANIKAI NAPO KAT
·
rendez,
amelyJ e ,a haz,~i, botanikusokat és a botanika il á nt
erdekiadőket tisztelettel meghívjuk'
Tár gy sor oz at :
I

S~AJ';lJLÉS, június hó 9-·én, esülöltökön dél·

ut. n Yz.S_ó~alwr ~Magyar Tudományos Akadémia heh ulesterrneben, v . , Akadémia-u 2 . L ern
1 A Botanikai Napokat megnyitJ" a Jduorka
Sándor elnök.
2. Soó Rezs6: A virágosok körszeri! feÚ6ctés·
torténetJ rendszeiének kísérlete.
.·
3 So6 Rezső.: A magyar flóra bioJógi . ké· ·.
könyvének tervezete.
al
ZI
4 Traulmann Róbert; Szükségszer_ü váltm~ta
tá~o~ a l\~entha génusz rendszeiében ·
5 .J avOI ka Sandor Hazai Crocus-aink
6. Pénzes Antal; A Prunus fruticosa és p
M~ha\eb hibridjé1ől.
l.
7 · X.?rpatl ~oltá!l:. A közt~s alakok kérdésének
novényfoldraJZI vonatkozásai
8 Palik Piroska: Adatok a Sphaero 1
nu!aria f_ejlődéstörténetéhez.
P aea an9 _BM;hegyt József.: A Kárpátmedence laboulbemái
10 Bohu.s. Gábor: A budai-hegység erdőszövet
kezetel és gombaflórájuk közötti összefuggés.
11. Horvát Adolf: Pécsi gesztenyések Összehaso_nlitó vegetációtanulmányok
12. Bala_zs F_er.enc: A háromdimenziós növényszocwlógial felvételek
13. Farékasf ~ákbor.: Az a,;_topoliploidia szerepe
nov ny aJo keletkezésében.
.
14 Csapody Vera: Demonstráeiós táblák

I l S2_A~tJLÉS június hó 10.én, pénteken ctét-

uta!l ..Y2.5-kor a Magyar Tudománvos Akadém'ia
heh u)esterm~ben.. ~v

1. Gimesi Nál}~OI és Funyó Vilmos: Gyors
módszel feJlodés! serkentő hatások ,;zsgá·-

latára.
2. Gimes.~ Nándoj és Funy6 Vilmos; Az asszimiláciőt serkentő hatások kvantitatív viz sgálata.
3 Ernst Jen6: A zöld csira K-halmozása ·
'
a növény koneentn\ció• munkája

A=-._:G::_:Y:...:ó..::g::::y_s_ze_r_é_s_z_ _ _ _.,------------~-___,
Fwkas Gábor és Pozsár Béla.: A csírázás
mint fázisos fejlődésfolymnat.
,
Felföldy Lajo.~: Él.~t~a~i vizsgálatok tenneszetes poliplmd noven)eken .
Bohus János: Kémiai vízja-vítási mód.. a.z
alföldi szikcs öntözővizeknek cse;ep~snoye
nyek öntözésére való alk~ln!~ssa .. teteler~
Bohus Gábor.: Gombák micehumanak ho·igénye
k.
-. rtl 't"
Pénzes .4 n fal.: A tennés~l"- hő ICgJ· e .. 1 ~
berendezése> különös tekmtettel a tobb
termelésre.
p
r
Sá.rkány Sándor né; .. Adatok. "a . _ a~a' er
mnifeium porzótájanak fe]lodestanaho~
:J!rdélyi György: Szövetfejlődéstani. ~riz~ga
latok- a PaPavel somnifel.Ull~ tell!l~~á:J~U.
J.Vlaróti ]\1ihály: Csüázás_gatlolr~ mmosítese
Gimesi-Frenyó r:t.?d.szereve~.
-. .
._
Balázs Ferenc i\oveny szocwlógwi -pl oble
mák a mezőgazdaságban.
Zólyomi Bá!iiil' .EI.d{~gazdaságj üzemtervek
és a növényszorwlogia.
Farkas Gábm <.~s Poz.sá_I Béta; .~z. ,aethylen
nö,.e.krdésgátló szerepenek anahzt~e.

4

5

6
7
8,

9
j(}

11

J 2.
J3
1·!

lll
'ti-

SZ11K0LÉS június hó 11-én; szomba:on déll udomán-sos Aka·tl('mia heti ül~stermeben.

10 Fóriss -Fezenc: Az általam gyüjtött Diplo-schistesek különös tekjntettel a D viola11

riusro.

Körséta a Botanikuskertben. Vezet Schneider József.
Utána barátságos összejövetel a Botanikuskertben

V BOTANIKAI SZAKKIRlÍ.NDUI{S
KONYI BUROKVOIGYBJ,

A R

J,_ ••

Budapest,- 1949 május hó.
Bánhegyi József .
a -:\I agyar N övén:ytani J'ársasag elnöke .
a B ?\ alelnöke
JávorJ,a Sándor
a )\Iao·yar Tud Al~adémia T tagja,
h .. a B.
?\: elnökt>

A ndreánszky Gábo t
n ]\[agyar Tud. ·\kadémia l\ q,szt
titká1 a
.
Bnelapest VIII :\hí.zeum-ki_ll út

Tüdőbeteggondozó

3

5
(i

7
H
~~

10
ll

1:2.

J{ol ErzSébtt.: A -Kátpát~k. sz!nes h~·\'<ü.ól~
Halász 1\lldriu: ::vieg]egJ-·Zes~k. .a l~mpat
;uedencei tennák mikrO\-egctactÓJa kialakulásának kérdéséhez.
.
S;eme.s Gá bm
Balat_oni. Bacill~JJOl?hJ ta
vizsgálatok ; n tihanyt li:ut planktonJának
elemzése.
!ló :.. ·.
Boros if.dám· \z .\.lfold moha, I~]a.
,
Gregus<;; Pál: i\: é hány ritkább tropusi fen~ őgénusz xilotóm,i~i v,izsgálat~k·· [··l . l~ü\;üll
4 ndred.nszky Ga bor; A nn o a VI
~rdő Előzetes jelentés
..
Stiebei .Józsrf' \ntrakotómwl és xilotómiai
vizsgálatol.:
·
Schmidtg .-lt mafl(l. H elvelia es( u lentil SJVC
non esculenta
'h"l
Scbmideg Jirmand; A Káipátmel1encc o
~d dig ismeretlen Polyporus és Mycena Bucla·
lJest vidékét ől
Bohus Gábor: l\foichella hybrida anemm
autottóf n~h;ény
.
. ~
:
Na ..
IValger Jano>:;. 111wkus Las-..?6 .t'S a ..l gy_
mflhály Ferenc· Csfrázás!2:átlásJ \'JZS~~,á.latok
süt6tökön
.]eanplong Jó~sef;· .A Húiaclemck szelepe n
J:: ába balpal t1 SikJán

SZA.lCDJ.f.:s június hó 11-é_n, szon~~atoP dél115
az· Fa,,etemi
BoümJl-.usl{ertbell
J?
o'Ial'<ll.
._
~::>J
(Vlll -!llés-ut'a 25)
'
•
]>l .
Gimesi
Nándor és Farkas Gabor·
agw
nasztiás mozgásjelenségek
.
2 Gimesi Nándor és Farlws G_abor: A _Rhoeo
discol ot kromozómáinak >>telosJ-- ndes1sá(.
1
:1 _Mándy György· Adatok a ltcölr~ctvitrtáegliz~· reag·~
szerkezetéhez, kül.önös -e. ;:~n e, .r. • . _
fontosabb körtefajtaknak vtragzo aHapo~ban
való meghatározására.
újhelyi József.:· A Sesleria fJénm~z rendszele
anatómiai" ,izsgálatok alapJán. .
..
5 Hegedüs Abel· .~zö,:ettani vizsgálatok a T!ha

11-t.an

pHseudd?_rubArbaelrug?'Te~~~risztemák
eliifex enciáege us
. _._"- )_
- ,
lódás-a a hajtástenyészókúpban.
.
.
Hege.düs Abel:· A Galium l\loUugo noduszainak uyaláblefutása.
..
-_ .
8 Sárkány Sándor Hazai ópiummak nemesttésie iránvuló elökísérletek. . .
. .. .
9 J.11W"óti JYiiháty.: !\ Stratiotes aloJdes gJ- ok er·

G

fe_jlődése

ÍJ"
.!

hélVNJZŐk

H }\ÖZiJ~ ógp5Zf'l't~lJál.iis
. • ]'(~lldf'IŐ Ol'\'O~Ok u'>~zén~

f.t•Jhére

B udapesl Székesf6vátos polgáz.mr;ster! l!i~a_lalcítól
li o szamu alabbz allraiot:
kap l 11 k, a 17 o.~ u"'10'1949-X
1 • - ·
•
l 1 · J. g - lt
~~Közg\óg\'szuellátás terhére ren~.~ m
o osu
orvosokat ú_j, Számmal ellátott bélyegzovel láttam ~l:
l'dellél\:dten megküldörn . a. ~J-ógy~z~Iésze~{kc~ r ,va ~o.
1\.i:izlés céljából a rendelni Jogosult onosol. . lH\et (S
bélyegzií számát
· z·o
D1. Bi•.;ils I-Jtsz
tiszti f6on;os··helyettes:<<
J{ez illeti or nÓsoh '

1 kel . : 1 l\lislwlczy László, II. ke1 :> 2 lim nyúl.~
Géza 3. Nagy Barnabás, III. ke~ . : 4. l a,rpJá~~t~? 1 :
5 i{Óna István, IV. ker. : G..~'a vel Bei~O.
. . ~cl .
7 Viktm Agoston, _15. Nagy G~· or gy, 9. Lof1I·e\Nt1{sa)
}{CI.: 10 Nagykálnai Endre, 11 Lász o
1 n~~:·
1
t'> Völgyesi Ferenc, VII. l\ ct>: 13._ D_onath I~: 1.:
1~1· Fallis László. lG. 1\latküVICS I~áiO~y, \'III ~e~.'
lG. Kálli TibOI IX._ker . : 17 . Lanyt Aladál,,l~...
K)i~ályh~-gvi Rób,ett, 19 . 1\lo}n{u lstván, 20; A;p~d1fy
Sándor ,t X, her . :22. Otto N_ Ol b elJ t,
!--.or nö,• 'J~ l ··vasvári
. · . . 'l 24 ~ gge G\ ula 25 I a cos
23. Szcntivawp l\l1ha y, -:ul1 _- 1 ·-- . ' 7 ,\._ t l
· 26 \\Teszel v Andras XI. kc1. . 2 . " n a
~~~~§ 1 , 28 PélJ;i ·J óvz sef~ 29 iáiJ10d~ts ~en'6, ~I! I_H'32:
31. Pechy l.aszlo, XIII.. ke- . . ,
30 · Dóc_-·z\. · I--',a]· os ''Ó
, · 1 ·
. . aJos, 34 -A..dm]'án . l•el'ene;
lé .·
Cseuz l ász]o 33. van
Xrv. kÚr. :
Szappanos , G)·Ula, 36: f~resz nJ l
i.ászló_. 3 7 Balogh Albert, 38 Vat an nm G;. ul a

VL

{

35 .

:tnya- és CsecsemtJvédőiniézet ·
39 Smánj i G\ula 40. Andor Mik!ós, H Beck'
Re1la Í2. Bihari Tibor,' 43. Boros Jenőné, 44-. ,CZiráJcj
Gábo{ /-15,. Dienes Zoltán,_- 4(). Farkas Lászlot~é,Ida-·
". n·tz 'sa· ndor ' 48 Gercrel)
Károly,
Gobbl
.'
....
:o
-,
\ 49.
1
~2 Hu szar
50. Grimm Gabriella, ;)l. .Hala sz~ ."-).ne or' o
l'klÓs
'ntal ""' Istv:í.ncsics Jozsef, o4. hanoff l\ l •.,:'
~
'Jellv
' "' Zoltán,
·
·
· F'.eienc,
Kalm
·s-s.
56 . l{as;anyt
o, '7 60
Látn
Imre ::,8 Keresztes Ida, :J9. Kle,m L ama, . . . Her
Ló~á{rt 61.. :\I ar gitta i Be ck Denes, 62 . l\hlh? .
Er~séb~t, 63. :\e ub auer GJ;örg~' K6il: Pan6I]s J~f:~~i
a.ra,,.., ·
~,.
6 ~ Regényi László, 66 . Sandor
p~lné 68 Simkó Béla 69 Simkó Ist,:an, 10 Som~\Jsl
Zsign{ond, 71. Sonau~r Pé.te_r, í2J·Szai)ó .:.:?a~fávik
73 Szarka László, 71:. Szenassy . oJzy:' ',:;>8 1:-akács
F3~·enc 76. Sz őke Tibor, 7'2 Takács an9s,.' . .
'le
g·t' "9 '1:7eszelszk\• László, 80 Zádos l\Iargtt, 81 ·
.1 ar 1 , ' • ' •
Zimán\i Ist\'8J1

Intizet .:

82. Smányi Ede, 83. Füzes Anna, 84. Hra.)ovszk,y
Gizella,_ 85 Záoorszky István, 86 Hajnal Tioor, 87
Sub aLajos, 88. Réthelyi József: 89. Belohotszky Gábor,
90. Nemes .Jenő György, 91. Giesz László, 92. Varga
Gyula, 93" Peschky László, 94., Kozma László, 95.
Korányi Sándor, 96 . Dőgl Adolf, 97. Hencz Andor~
98 Végh .József, 99. Vás§rhelyi Katalin, 100. Gaskó
DeLső, 101. Szabados Ilona, 102, Kovács- lóránt,
- 103.- Dunay Beatrix, 104. Simon Géza, 105. -D-eák
JenŐ, lOG. Bihari István, 107. Keserít István) 108.
p_rotzner Kálmán, 109. Szörényi Richard~ 110 Járfás
Sándor, 111 Martin András, 112 Baitz Géza, 1H
"Saba l ez y Mária.
NemibeteggondozD Int~zet .:

114. Guszmann József, 115. Balassa Benő,
116. Bárd Rudolf. 117. Biró Sándor, 118. Egyedi
Dávid, 119. Földes Miklós, 120. György· E•zsébet.
12L HaJÓS Imre, 122. Jedlovszky Pál, L 23. l'viüller
Imre, 124 Nagy F. Gyö-"gy, 125. Nébenführer László,
126 Németh Pál, 127. Petki Gusztáv, 128. Reiner
Denő 129 \Veisz Gyula, 130 Zágon' AntA.J.

~lőtt. lf210 'Óiakm a ~I agyal
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IV

A Győgyszerdsz

I{ő

I deqbeteggondozó Intézel ·
131.. Szirtes GJ-,Ula, 132 Hotánszkv 1'\ándm, 13;3
1stván
·
~
SágváT i Poli/(linika

X I ll. ker Egészségluí::
Boxtják Zoltán, 159, Gma Judit, HiO
F1aknói Kornél, 1G1. Kretz Tibor_, 162. Spltt István,
163. Sikli Kornélia, 164 Szarka Vilma, 165. Szókl.'l,\
_János 166 Szigeti István, 167. Tenk Oszkár
J;J.8.

Hamis kábíiószeHények
A lúibltószer ElleniJrziJ Központi SzCTv az alábbi
felhivást intézi a gyógy.szu tár ak vezetőihez ·
Dr. Bováry Béla orvos Bp VIIL, Rákóczi-út G~~
receptjén, vag.}~ Holyos János dr. 01 vos 1 eceptjén,
ha. egy m_egrögz:ött kábítószeres domatt in rendelvénnyel jelentkezik, úgy azonnál adják át rendörnek
EWállítandó a KEKSz-nél
-

Ánáltozáwk
_-t IV. kiadású OKI könyvben kijavitandd foiint15% engedmény még levonandó

,
,
_,

Chinain
Chinain
Chinoin

3 Xl
6 X1

50 x1

Chinain 1 O x O 02 g
3.80
Chinain 20 xO 02 g
5 . 30
Chmoin k 100 xO 02 g
16.30
.Magyar Pharma -5 x 2 kcm 13 30
:\tHn d1agée

A 176 törzskönyvi számú Artin diagée 60 x
0·155 g gyógyszeltári eladási árá-18 10Ft, rnelyből a
15 ~-'(-, engedmény még levonand ó.
easamin tápszer ára
easamin 1Varrder, 60 g üveg 19·80
P enieHUn )>Glaxo<( árhelyesb ítése

Penicillin >>Glaxo<< Ke!imperc,

{( olaj

nettó <"11ak

134· Kiss Lajos, 135 - Berndorfer Vilma, 136
Eöllős Zoltán, 137. Erdélyi Sándor, 138. Frank Erzsébet, 139. Fischer Zsuzsa, 140. Füzy .Márton, 14~.
GPJlé Tibor, 142, Gárdonyi Imre, 143. Gubovics Sa ..
rolta, 14-1:. Gyenes Vilmos, 14:J. Győ1i Eszter, 146.
Kertes lvlenyhért, 147. Kerbolt Lás7ló, 148" Mosortyi
Viktor, 149. Ribényi László, 150.. Simon Lajos, 151
Schmidt Mária, 152. Stux Sándor, 153 Ujlaki Zoltán,
)54. Urbán Ferenc:, 155. Várkonyi Fe1enc, 156 Vajda
:Lajos 157 Vermes El1y

dra!< melyekből a
Tsz. 13 !20 B
Hexalgon inj
Hexalgon inj
Hexalgon inj

Tsz 13,421 B
Hexalgon tb! ,
Hexalgon tb!,
Hexalgon tb!.,
2 708 B Polybé in j ,

kcm
kcm
kcm

7. J o
11.40
72 40

Le,járati időhöz kötött

lOO . OQO E. gyógysz:_
ára
7 30
200 OOO E. gyójl.ysz.
ára l ű 80
500 OOO E. gyógy SY
ára 21 50
l ,OOO OOO E. gyógysz.
ára 39 70
1 2b0 OOO E. gyógys?.
ára
t7 50

m ógyszHkészítménsek.

.4z Or.<;zúgos J{özegészségiigyi IntéZPttől érkezett a
Ch 1402f1941J, .számU aldbbi dtilat
Szíves tudomásulvétel és az (~ldekeltekkel való
közlés végett mellékclten küldjül< azo!{ nak a gyógyszeil<észitmény eknek a jegyzékét, amelyeknek Jejá1 a ti
ideje a Ch 1357/1949 számú koJáhhi útilatunkhoz
képeSt időközben megváltozott
Azoknak a lejái ati időhöz kötött gyógyszerkészít-_
ményeknek a sors{nól, amelyeken az előfit lejá1ati
idő feltüntetését az előállító elmulasztotta, ,-agy
amelyeken a lejá1 at i idő helytelenül ':an ft>lt.üntetve, a
közeljövőb~n történik inlé:tkedés
Chinain. Depofollan inj . .G év, Hogival inj
aq1~. 100 E 2l:v, Vitaplex K száiazampulla JejáJflti idő
löiölve, Vitapkx K Lol ltjáiati idő tö1-öhe.
Egger ' Testonnou in j 5 év, Revival .J <:'\1,
XovoestJol (]lag. 5 év> Xovoestrol inj 5 év
PaliJ.;
Penicillin szemkenőcs 1% év, Penicillin
Retard i.. 1 Y2 év, Penkillin Retmd II. 1 :lz- é,., Penicillin Retatd III. 1% éy, Penicillin kenőcs 1% év
Richter
Adigan sol. 1 év, Adigan tbl 4 év~
Adigan inj 4 év, Adigan supp 4 év, Androfort inj
10 mg 5 év, Androfort inj. 25 mg 5 év, Bitestin inj
5 év, Bitestin inj forte 5 év, Auxanin A drag 4 év,
Biovin inj 5 é,., Glandubolin ill] 1000 E 5 é,_.,
Glandubolin inj 10 OOO E 4 é,;, GlanduboliÍl in,j
50.000 E 5 év, Glanduboiin clrag .. 300 E 5 é-v, Glandu-
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!JOlin drag 1000 E 5 év, Glanducorpin inj 5 mg
5 év, Glanducorpin inj .. 10 mg 5 év, Synteshininj.
1 mg 5 év,Syntestiininj,- 5 mg 5év,Synteshinung.
5 év, Synteshin inj' 3 mg 5 év Syntestrin dr ag 1 Ing
3 ·év,_ Tanogen inj O 1% 2 éV~ I onogen sol. O 1%
2 év, Tanogen supp. 2 év, Vitamin A +P 2 sol.. 3 év,
Vitamin D dr ag. 3 év, Vitamin B- inj._ 10 mg_ 5 é''•
Vitamin B. in j. 50 mg 5 év, Vitak9lan ihj. lejár a~i idő
törölve, Vitakolan sol ub lejái at i idŐ törölve, T01íögn1
tbl. ? év
San· Ol. .Jecmis >tAt1anti<< 3 év
Vi'artder Caldea tbl. 1 év; \Vandeivit D 2 fmte+
;\ inj 3 év, \Vandervit A.+D 2 ol. 3 év, V\7 andervit
A+D 2 dr3g. 3 éV, \Vandervit D 2 inj . 10 mg 3 év,
Wandervit D 2 inj . 15 mg 3 év, Wandervit D2 dr ag .
300(1 E 3 év Wandervit D, dr ag . 5000 E 3 év,
Wan<,lervit B, inj. 10 mg 5 év Wandervit B, inj.
50 mg 5 év.

Seroplacent !nj., for'galomból kivonása
A Wander··gydr közli . A 21.904. gydrtdsi szdmú
Seroplacent injectió készítményünket a forgalomból
klvonjuk. Kérjük az esetleg raktárán lévő dobozokat
költségünkre kicserélés céljából hozzánk beküldeni<<
(Budapest, X, Kereszturi-út 30-38.)

-------PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Az 1934. évi XII tc. 13.. §-ában biztositott
jogomnál fogva nyilvános pályázatot hirdetek a
székesfőváros közkórházainak házigyógyszertárainál
megüresedett X. fizetési osztályba sorozott segéd··
gyógyszerész állásra..
·
A pályázat kezdő időpontja: 1949 május 20.-a,
végső határideje: 1949 június 6 . -a, déli 12 óra
Az állást elnyerni óhajtÓk szabályszerűen felbélyegzett kérvényüket 1949 evi június 6. napj~nak
déli 12 órájáig a székesfővárosi közkórházak központi
igazgatójához, IV., Köz p Városháza, IL pav II em.
39. sz. alá tartoznak benyujtani A határidő után
beérkezett pályázatokat nem fogom figyelembe venni
A pályázati két v<'nyhez az alábbi okm{n~ okat
kell csatolni :
1 születési anyakön:yvi kivonat,
2. magyar honoSságat igazoló bizonyítván),
3 hatósági erkölcsi, valamint családi állapotot
igazoló bizonyítvány,
4 közszolgálatra alkalmas szellemi és lesti ép··
séget igazoló bizonyítvány,
5. az ország területén gyógyszerészi gyakorlatra
jogosító okle\' él,
6 az eddigi működéseket igazoló okmányok .
7. élehajz,
8 igazoló bizottsági határozat 'agy a ha pály ázót még nem vontál.;: igazolás alá, ennek indoka,
9 Ha a pályázó közszolgálatban áll, úgy a 2.,
3., 4. pontban előírt okmányokat csatolni nem kell
A pál~ ázatban meghirdetett állá-sok betöltéséhez
az 1936 évi IX tc 16. §-ának és a 13.460/1947
Korm. sz rendelet 1.. §-a értelmében kormányható··
sági jóváhagyás, illetve hozzájárulás szükséges.
Budapest, 1949 május 13
Bogndr s. k.
polgármester

228

.

--------~--

HYPNOTICUM, SEDA TJVUM:
Szdkmunk:á.s : A szakmun~ás
Ligeti Ferenc- kaitársunk,
jelenti, hogy az ő kezébe fu-i öSsze minden
á célt szolgáló anyag. Ez .azoribán nem zárja ki, uu,~v <
laboránsáink és technikáink maguk fel ne·-vcthessék. ,.
szakl:lpunkbaÚ azokat a tudományos éS gyakorlati kérdéseket, amelyekre választ akarnak kapni.~ Ligeti.ka:r:..
társunk nyilváll 'ige-n szív'e-sen ·togadná, hogy tényleges~
és leendő· szakmunkásaink köz ül is bekapcsolódnánaknéháJ!-yan tevékenységé_be

rovatvezetője

S. H. gyógyszerész ;

<>A Gyógyszerész!« hárrrtójuk
a gyógyszertárnak úgyis
meg
n~~~:~1~:z~~~~'f~~~~mJma.en
azt a negyedévi
3 forintnál10
t<
<7enu•.7e.iH tag

SOMBEN ·CHINOIN
(diaethylbromacetylcarbamid)

"VÓ~V.7.PT-,éS7..

~:~!fe~~~i~Kő'~
t egy
a gyógy

szellemben a
. Kérjük,
és a tanulsá
minden gyógyszertári
aklap ·-- magunknak
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tablettás csomagolás.
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KOMPLETT-ZAMAKO

(300 gr-os zöldszfnű bádog doboz csomagolásban J
EQY évnél idősebb gyermekek és feln.ottek altalános tápszeré, melyből
VIZb~n egyszerű felfőzéssel, minden
eqye_b anyag hozzáa-dása nélkül
kesz1th~t~ azon n~/ fogyaszható, kel~
Iemes 1zu, teheniejes táplálék.

Dunántúli járási székhelyen gyógyszertár
vehető . Erdeklődni lehet dr Hoxváth Zoltánné
Buda-utca 20

HROMPf[HfR TAPSlfftfiYÁR Hndauesl, V, Dádor-utta H.

FUNGIN
PENICILLIN tartalmú magyar készilmény, Penicillin érzékeny baktériUmok
okoz!a genyedések h e l y i kezelésére
Forgalomba kerül:
3 x 5, 5X10, 10X5 és 1 X 50 kern-es
üvegekben

Szerkesztöség: V,. Nádor·~utCa 32 . TeL: 122-765, '"'·6tl7<~
Kiadóhivatal: V., Nádor-u z6. Tel. : 127-·752, I2·<·D'72<.
Főszerkesztő: SZEKELY JENÓ
Felelős szexkesztő: LOSONCZY GYÖRGY dr-.
Felelős kiadó: 'I URI PÁL dr.
493836 -- Athenaeum Nyomda X V (Fv : Sop-roni :Béla)

PHYLAXIA
Állami Oltóanyagtermelő Intézet

"'

Figyelem!
Az államosított

D r. E G G E R g y á r

ALGEDRIN
fáj d a l o m cs i ll a p í t ó készítményének árát nagy mértékben

LESZÁLLITOTTA
Fogyasztói ár:
2 db 180 Ft
10 db a,- Ft.

Beszerzési- ár :

1 02 Ft.
4.53 Ft.
- 15°/o +20% t, a.

