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BOTANIKAI NAPOK 
Lelkcshö negy wqcja volt tudományos 

életünknek a júnins 9-12-ig Budapesten ren
de~ett Botanikai Napok Az Akadémia rom
jaiból szépen megújuló épülete gyújtötte össze 
falai kőzött a magyar Lotaniknsok tekintélyes 
részét, majd pedig egy felejthetetlen déintáma 
az egyetemi Botanikns-l<ert látta vendégü! a 
részvevőket. Csaknem 60 szakelőadás és sok 
értékes hozzászólás hangzott el Ezek ismerte
tése külön kötetbe kívánkozik s ez a kívánság 
bizonyára meg is valósul hamarosan. Igen 
fontosnak tartjuk ugy"nis, hogy a magyar 
botanika megújuló fejlődesének ez a;>; 01 szágos 
megnyilatkozása ne sikkadjon él, hanem doku
mentálja - hadd mondjuk így - a magyar 
Géniusz nagyszerüségct Lehet, hogy a mult 
elkaptatta és frázissa laposítotia ezt a kifeje
zést, de volt alkalmunk rá a Botanikai Napok 
során, hogy meglisztnit jelentését újbol meg
értsük. Igenis büszkék lehetünk an a a magyar 
Tudományra, amely már adott a világnak 
egyet-mást es amelynek életr ev<alósága olyan 
örvendelesen mutatkozott meg most is .. 

)>Életíevalóság<<- ez a szó n1ost nerncsak 
azt jelenti, hogy >>inter anna<< sem hallgatotL 
és annál is többet jelent, hogy egyszer űen el, 
van, létezik, hanem azt jelenti, hogy a való
ságos életben van benne .! Ha valaki csak futó 
pillantást vet a gazdag tárgysor oz at cimeir e, 
észreveszi, hogy itt a tudomány és a gyakor
lati élet szarosan társult, felölelve a mezőgazda
ság legidőszerűbb kér déseitől az cr d ész et, gyógy
szerészet, ipar sth, botanikai vonatkozásait 
A »Scientia Amabilis<< a leghasznosabb tudomá
nyok egyikének bizonyult. Vaj j on nem sok 
milliós értékű-e pl. az a felisn1eres, hogy a nö
vényszociológia helyes felhasználása megmenti 
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pusztul ö erdőinket és gyarapítja ipari, valamint 
tüzclő!ánkat? Nagyon téved a nem botanikus 
gondolkodású ember, ha azt hiszi, egyszerű 
telepítgetessel megoldható a magyar erdők 
problémája. A növényszociológia tőrvénysze
rűsi,geit nem ismene, a legjobb akaral is ered
ménytelen, sőt kár l károkra halmoz. Ugyanezt 
látjuk a mezőgazdaságban, a gyógynövényter
mesztesben és mindenütt, ahol az ember élete 
a növény életével találkozik Ki hinné, hogy 
a romépületek törmclekein telepedő gyom- ' 
növény-szövetkezetek alakulása és terfoglalása 
szinten határozott tiirvényszerüségeknek meg
nyilatkozása s hogy felismerésükkel, a haszon
talan nő v ény ck telepedése helyett előmozdít
haljuk a sporltelepek, játszóterek, repülőterek 
helyes irányú gyepesedését, százezres költségek 
helyett ingyen ! 

A gyógyszerészetet a legközvetlenebbül 
érintik a hazai ópium-mák nemesítésére irá
nyuló kísérletek. A. mák amúgyis erősen fog
lalkoztatja a magyar botanikusokat -nagyon 
helyesen ·- es ez a Botanikai Napok néhány 
ene vonatkozó értékes előadásából ki is világ
lott Veleményünk szerint a magyar mák a 
hazai gyógyszeripar egyik legnagyobb ígérete, 
annál inkább, .rnerl egyben a közélelmezést, 
söl az i par i olajtermelést is a leghasznosabban 
szalgálhalj a. Sok 'izsgálatot várunk ezen a 
ter en, amelyek nagyon ki kell hogy terjedjenek 
a növényvédelem vonalán is 

Lehetetlenség lenne 56 előadás kommentáló 
értékelése Reméljük, a magyar szakközönség 
és azon tul a kül!öld tudományos közönsége 
·hozzájuthat majd e kongresszus eredményei
hez. Annál biztosabban reméljük ezt, mert a 
különböző minisztériun1ok és a tudományos 
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élet irányító szerveinek képviselőit is ott lát
hattuk a Botanikai Napok látogatói és aktív 
részvevő\ között.. 

A Botanikai Napok megrendezése a Tudo
mányos Akadémia IV.. osztálya és a Magyar 
Növénytani Társaság együttműködésének ered
ménye. Az üléseket Jávor ka Sándor, Andre
ánszky Gábor es Bánhegyi József vezették 
A nagy tudományos sikerre tekintve illetékesek 
elhatározták, hogy a jövőben évenként, tavasz 
végén rendszeresen megrendezik a Botanikai 
Napokat s e célból máris megszervezték az 
ügyeket intéző bizottságot.. A Botanikai Napok 

színhelye a jövőben is valószínüleg többnyire 
a fővárosban lesz.. Reméljük, az Akadémia 
épületének renoválása hamarosan teljesen be
fejeződik s akkor az érdeklődő nagyközönség, 
látogatására is számíthatunk Dícsérettel kell 
egyébként említenünk azt a nagy haladást, 
amely a nemrég még teljesen romos Akadémia
épület helyrehozatalában tapasztalható. Külön 
is kiemeljük a Jávor ka Sándor ne,oét 'iselő her
bárium-terem teljes befejezését, amely zárt 
alumínium-szekrényeivel Európa egyik leg
modernebb és legszebb ilyen irányú íntézmé
riyévé alakult.. Frenyó Vilmos dr.. 

Oltásos hísérleleh alkaloida növényeithel 
Az alkaloidalaz talmú növények egymá'>! a és 

alkaloidát nem tartalmazó más növényeüre való oltását 
már a múlt században mPgkíséudék azzal a céllal, hogu 
tanulmányozzák a hatóanyagok átfutási viszonyait az 
oltási partnerekbe. ~1zóta is igtn nagy érdeklődés nyil
Vánult meg e kutatási teiület irán't, amint azt a, szak
irodalomban számos ériékes eredmény tmiusítja. Altalá
ban az alanynak és az ollóanyagnak egymásra gyak·orolt 
hatását, valam.inl a fellépő új sajátságokat különbözű 
nézőponiból figyelték meg és azokra megfele-lő magyará
zatot igyekeztek keresni. Részben alaktani, részben élet
tani ellérésekel állapitottak meg. Több adat áll rendel
kezésre például ar ra vonatkozólag is, hogy az egyes tar
talmi anyagok. melyek közül egye<;ek faJia közömbösek 
(például cukor keményítő, egyéb a.sszimilátum_ok stb.) 
mások fajra sp~cifilcusak (inulin, alkaloidák, g~ykozidá~) 
egyob;lalúan, vagy pedig kölcsönösen jutnak,·e at az aztas
párok tagjaiba és ha át jutnak, akkor az át vándorlásuk 
milyen mértékíí, azaz az oltási jelüleitől milyen távol-
ságra mutatható ki a Jelenlétük. . 

Az áttanulmányozott új abb szak u oda
lom arra enged következtetni, hogy különösén az utóbbi 
tlz évben az úgynwezett alkaloida é.s nem alkaloida 
növények egymdsra oltása tekintetében, főleg szavjet 
biológusok végeztekfigyclemreméllókutatásokal. Emunkás
sdgukkal több tudományos problénuit velettek fel és gyakor
latilag is hasznosítható biológiai megismerésekre irá
nyitolták az érdeklődési. Egyben p 9 dig hozzájárul~ak 
·a gyógynövénykatatás vonalán is a növények termé
szetének m_eslerséges beavatkozással történő, előnyös 
megváltoztatása kérdésének és lehetőségeinek felderíté
séhez. Ez a p1obléma különben a, Iwr.;ze:a biológia egy~k. 
központi kérdése lett. Az elmult evllzedekben az UJ 
szavjet biológiai' irányzat megteremtő jének, Micsurinna/{ 
kezdeményezésére, majd ,Liszenko __ l~gfelsőbb _i~á!lyítá~a 
mellett a szavjet agrobzologusok, novenynemesztesz célbol, 
az oltásos kísérletek százait állílották be és adták közre 
eredményeiket a gyakorla_t részé~e. J.l1egállapí~otiák, 
hogy oltás következtében mznd a fzatal alany, mznd az 
oltóág mélyr eható változásokat szenvedhet, s ezen meg
változás folytán feLlépő új tulajdonságo{c az u~ódokb?-n 
i.s jelentkeznek. Az alanynak aklwr van zgen erOs hatasa 
az oltóágra, ha az utóbbi egy fiatal fajtának _még egyed
fejlődésében fiatal hajtása. Az alanyra raoltott, zgen 
fiatal hajtásban ugyanis a tulajdonságokra von~tkozó 
faktorok még labilis állapotban vannak, .s így a karnye
zeli hatások mélyrehatóbb elváltozásokat idézhetnek elő, 
minl az egyedfejlődésileg idősebb, fejlettebb növényen. 
1\1egállapítást nyert az i.s, hogy az oltóág hatásq.l;.én~ az 
alangon színtén mélyreható, öröklődő megvaltozasok 
jöhetnek létre. Ilymódon az úgynevezett oltásos keresz
tezés, vagy vegetativ hybr idizálás előnyös növénJJn~Jl!e~ 
sítői módszernek bizonyult Az új szavjet bzologzgz 
irányzat tanítása szerint )>bármely tulajdonság o[~as 
útján épúgy átvihető egyik jajtából a másikba, mzni 
.se.xuáli.s úton. « -
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A vegetatiu hybridizáláson ala
p u l ó k u t a t ás ok sorában több olyan kisérletlel 
találkozunk, melyek alkaloidatartalmú gyógynövények
kel kapcsolatosak. Ezek közül néhányat röviden ismer
lelünk, hogy ezáltal bepillantást nyujt~unk tbbe a nálunk 
is nemrégen megindult kutatási terühtbe. - A l e x a
j e v a M .. B. 1939-ben tette közzé ama aedményeit, 
melyek az alkaloidamentes és az alkaloidatar lalmú 
növényekkel végzett oltásos kísérleteire vonatkoznak. 
Korán- és későnérő fajtákal oltolt csu(sor ( Solanum 
dulwmara), burgonya (S. tuberosum), paprika (Cap
sicum annuum), maszlag (Dalma stramonium), dohány 
( Nicoliana rustica), nadragulya (A tropa Belladonna), 
stb. alanyola a. Az oltáshoz fiatal, 6-7 leveles oltóágakat 
és 12-15 leveles alanyakal használt éS ú_qynevezetl 
hasítékoltást alkalmazott. Azt tapasztalta, hogy minél 
kevesebb az alclnyon a wvélzet és a termés, annál koráb
ban érnek be az oltóágak termései, például cmcsoron a 
koránérő ))Szparksz<' paradicsom bogyója leveles ala
ngon nyo[( nappw a kontroll után. a lelevelezeit alangon 
egy nappal előtte kezdett érni: Allalaban az alanynak 
késői, vagy korai jellege és befolyása sunbetűnően észlel
hető voll az oltóágakon. J-la az alany teveleit csak részben 
távolitotta el, akkor az oltóág jobban jejlődött, ellenben 
ha az aLanynak minden levelét meghagyta, akkor a 
gyökérzet az alanynak az asszimiláló rendszerét, azaz 
saját leveleit látta el táplálékkal .s így az alany az oltóág 
rovására "erőteljesebben fejlődölt Az Cinliiett fejlődéstani 
megfigyelések mellett behatóan tanuimányozta a:z;t is_, 
hogy milyen ([változások keletkeztek az oltóágakon és az 
alanyokon.. A maszlagra oltott paradicsomoltóágak 
bogyói például mérgező hatásúak lettel<, átvették. az alany 
halóan?Jagát, amennyiben kezdetben vidámságot, utána 
pedig öntudatlanságat okoztak. A csucsaron szakatlan 
mellékíze volt a paradicsombogyóknak és az oltóág_ 
átvette az alany fagyálló képe,sségét. Alexajeva kísérletez 
növényeinek utód-nemzedékeit i.s vizsgáwt alá vellf és 
elemezte. Az F 1 nemzedéken már több morfológiai és 
élettani megfigyelést állapított meg. Vizsgálatai során azt 
tapasztafla, hogy a csHcsoralanyon fejlődött paradicsom 
F atádain az alany termésnevedi hatása mutatkozotl. 
Altalában a bogyók nagyobbak voltak, ízbeli különbség 
nem voLt közötlük, morjológiai változások azonban elő
fordultak. Hasonló kísérleteket végzett S o l o v' e v a 
N. A. is, aki Humbal paradicsomat oliott dohányra 
( Nicotina tabacum-ra). Az oltóág bogyóinak szárazanyag_. 
cuR.or- és savtartalma növekedő jelleget mutatott fl1ind a 
két oitási komponens leveleiben és terméseiben kimutat
ható volt a nikotiJL, sőt az oltóág magjaiból származó 
első nemzedék is tartalmazott kis mennyiségben nikotint 
Egészen röviden érintjük J{ e r kis . .J J .. és P i g u-. 
l e vs ka j a N. N. eredményeit. Ok egyik kísérletz 
növényül ugyancsak a paradicsomat választották, mig 
másik partnerül a maszlagol (Datura stramonium-o~). 
jliindkél növényfajt használták alanyul és olt6ágként lS;, 
Az egymá.sra gyakowlt kölcsönhatás következtében fellépo 

--··------·--
morfoló[Jiai- v_áltozások, mell~~( a.. paradicsombogg_óka~ 
bfokémzailag zs elemeztek Kulonos gonddal dolgoztak fez 
oltási és kisérleti technikájukat, valamirot az atropin 
jelenléiénef!- kimutatd~ára alk_afmazóLt mó?-szerüket. ~1!n
den paiadwwm olloagban talattak atropmt, de a kuldn
böző testrészekben változó mennyiségben; legkevesebb 
volt a bogyókban. - Egyes kulatók a uegetativ hybridi
zálással párhuzamosan az ivar i hybridizáció módszerét 
is alkalmazták Igy J{ u z me nk ó A. A. és T ik h
vinskaja V D. különböző dohányfajok ivari és 
oltásos hybridizációjával foglalkoztak Egyik kísérletük
ben például a Nicotíana tabacum és N glauca ivari 
hybridJein a nikotin- ~s az anabasintartalom öröklődését 
tanulmányozták, de egymásraoltással az alany és oltóág 
kölcsönös hatasát is vizsgálták. Egy másik kísérletükben , 
azt találták, hogy a kapadohányra (Nicotiana rustica) 
oltolt N. glarna levelei nagyobbrnennyiségű nikotint 
tartalmaztak. i\!leg{igyelték azt is, hogy az oltás helyéhez 
közelebb eső leuett.':·_ben nagyobb volt a nikoiintm·talom, · 
mint a távolabb fekvőkben. Az anabac;intartalmú N. 
gtauca-nak, mint. oltóágnak a hatása ke_vésbbé voll
ugyan határozott Jellegű, de azért jeltntős mennyiségfl _ 
anabasint észleltek az alanyul szolgáló N. rustica 
leveleiben is. 

Az utóbbi években Tushníakova M 
sz o v j e t k u t a t ó n ak jelent meg két figyelemre
méltó munkája, az alkaloidanövények vegetativ hybJi
dizációjával kapcsolatban .. A burgonya-jélék családjába 
tartozó különböző növényjajokat oliott egymásra. Arra az 
eredményre jutott, hogy azok a fajok, amelyek hasznosít
hatri résteikben nor máli.san nem tar ta lmaznak dtkaloidát, 
tehát például a fekete csucsor, a bwgonya, a paradicsom, 
ráoltva alkaloidát (nikolint, atropint) tartalmazó j ajakra, 
az oltóág is alkaloidatartalmúvá vált. Ha alkaloida
mentes anyagat használl alanyként, akkor az oltóágakban 
például nadragulyában, maszlagban, beléndek ben, melyek 
normálisarr különböző alkaloiddkat tartalmaznak, vagy 
teljesen hiányzott, vagy csak igen ki.s mennyiségben 
képződött alkaloida. Ebből ana következtetett, hogy az 
alkaloidaképződés főhelye valószínűleg a gyökérzet. Ha 
például bw·gonyát oltott kapadohányra, az oltóágban is 
talált nikotint, me ly három generdcián keresztül csökkenő 
mértékben képződött. Má.s ldsérletsorozatban, amikor a 
burgonyát használta alanyul és a nadragulyál oltóágként, 
az oltás évében a nadragulyaoltóág atropinmente.s volt. 
A belűle származó etső generációban is, 10 növényben 
átlagosan csupán O 15% volt a haóanyag, szemben a 
konlrollal, melyben O 35% volt az airopintarlalom. 
Érdekes megfigyelése volt az is, hogy a kapadohányan 

/neveli burgonyaoltványokból származó egymásutáni nem
zedékben fokozatosan csökkent az alanyból átjutott 
nikotintartalom. Későbbi (1946-ban megjelent) munká
jában azt hangsúlyozta, hogy az oltási komponensek 
közölt mélyreható, bel.ső kölcsönhatás áll fenn és ezeknél 
az anyagcser e folyamal más mini külön-külön az önállóan 
fejlődő komponensekben - Említésre mélló munkát 
fejtett ki S c hm u ck A. P. is aki nagyjából az előb
lJtekben emlitett növényekkel végzeit oltási kísérleteket. 
(j elsf)sorban az alanyban és az oltóanyagban végbemenő 
táplálkozási folyamatokra, valamint a különböző al
kaloidák és más anyagok összetételeinek vizsgálaidra 
és ezzel kapcsolatban a két oltási-parlner kölcsönhatásárv 
és a gyökér jontos szerepére összpontosttotla figyelmét.
Igcn erdekesek Fe j g i ll so ll kisérleti eredményei 
Vizsgálatait a hüvelyesek (Saládjába tartozó alkaloida
menie<; és alkaloidatartalmú növényeken végezte. Az 
alkaloidatartalmú csillagfürtöt, alkaloidamentes alanyra 
éspedig lóbabra oltotta rá. Az oltá.s megfogamzása után 
10-40 napig az oltóág előhaladást nem mutatott, de 
utána hirtelen fejlúdésnek indult és keserű alkaloida
tartalmú leveZtket fejlesztett; úgy viselkedett mintha 
önálló tő lelt volna. Alaposabb vizsgálat után e külön
leges folyamatot a következőképpen magyarázta : kezdet
ben a csillagjür t oltási felületén kialakuló kallusz szövetből 
járulékos gyökerek eredtek, melyek a lóbab szárának 
belsejébe hatoltak és ott nőttek lefelé, majd elérve a gyökér 
szintjél áttörték azt,- s közvetlenül érintkezésbe kerültek 
a talajjal ;· igy tehát a továbbiakban q_z oltóág saját 
gyökérzetével vehetie fel a táplálékot, ekkor következell 
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be az oltóág hirtelen erőteljesebb fejlődése Kélszetes át
oltás után azonban elérte azt, hogy a csillagfürt--oltóág 
már nem növesztett gyöker eket, levelei alkaloidamente
sekké váltak, magvai azonban még keserűek maradtak. 
Erre nézve azt reméli, hogy a harmadszori oltás után 
sikezül kiküszöbölnie a magvak keserűségél is. 

A l e g ú j a b b a d a t ok a t az alkaloidanövé
nyek vegetatív hybTidizálásáJa vonatkozóan B r as
t a v s k a j a, E. P .. közli KísérLeteiben főleg nadragulya 
és p,11adicsom szerepel. Az alkaloidatar·talorn meghatá
rozását levélepidermisen (nyuzalokon, jód-júdkális, vagy 
Lanninos módszerrel) Pégezte .Kfsérleti eredményei 
1lapjdn megállapította, hogy a nadragulyaalanyra 
~ 'lott paradicsomban talált ugyan alkaloidát, de termé
szelesen kevesebbr:[, mínt az alanyban A paradifsomra 
oltott nadragulya leveleiben i<>, bár kevesebb, de volt 
alkaloida A pmadícsomalanijlól .száJmazó utódokban 
O 06 °/0 , az oltóágról származókban O 04% alkaloida
tar tal om mutatkozott. Ez az eredmény azt bizonyítja, 
hogy nem csak a gyökérzelnek van döntő szerepe az alka
loidaképzésben, mint ahogy azt T us h n i ak o v a 
állítja. B r as l a vs k a j a megállapította, hog!) a 
pmadicsom első nemzedékében az alkaloidatartalom 
nagyobb volt, núnlaz oltás évében az oltóágakban. Ez az 
eredmény G l u s z c s e n k ó véleményét igazolja, mely 
szaint az oltás hatására c;zerzeil tulajdonságfaktorok az 
utódok magvaiban halmozódnak fel. 

A. s z ámos k ü l t ö l d i o l 1 á .c; o<; k í s é r-· 
l e t b lJ l kiragadolt fenti eredmények a hazai kataták
ban is nagy érdeklődési váltottali ki s az elmúlt években, 
de kü!önösPn az idén a Tudományos 1 anács legfelsőbb 
irányítása mellett, itthon ic; megl<ezdődlek az ilyenirányú 
kutatások. Alkaloidanövényekkel ösc;zejüggő néhány 
részldaedményről már is be<;zámolhatnánk, ezt azonban 
későbbi all.:alomra halaszljuk, ami/.:or i.s az idei év ered
ményeiPel rgyütt adhatjuk közre azokat, s ezáltal átjogóbb 
képet nyujthatunh az érdt:klődő gyógyszutári dolgozók
nak, a folyamatban lévő ilyen jellegű hazai kisérletekről 
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a fJ'JÓ.flljó,ZeJtfüin!JU.6,Ze'tfie6,Zté6 iwnyefu.ei 
Schulek Elemér dr. egyetemi ny" r tanár előadása 

A kl agyar Gyógyszeu!sztudományi Társaság 
1949 iúnius hó 10-én tartott ülésén a Társaság 
elnöke; D r Sc h ul ek E l em é 1 professzor, 
az V" 1~Iagyar Gyógyszer könyv Sze1 kesztő Bizott
ságának elnöke taJtolt nagy éi deklődéssel váJ t 
és figyelemmel kiséit előadást. 

Minden 01 sz ág gyógyszer könyve egyben az 
ország gyógysze1 ész i kultúr á jának fokméJ,ője 
kezdteelőadását a Kossuth-díjas piofesszaJ Erdekes 
megfigyelni a gyógysw könyveket a gyógyszer ész i 
gyakmlat és tudomány haladása és fejlődesének 
iránya szempontjából is .. Az első Magyar Gyógy·
swkönyv sok laboiatóriumi előállító munkát nyúj
tott a gyógyszerész számára, így pl. galenusi 
módon állíttatta elő házilag a ferrum hyd1 agenia 
reductumot is. Ezzel szemben az I 1~Iagyar Gyógy
szu könyv csak kevés vizsgálatot ÍJ elő. A I I Ma
gyar Gyógysze1 köngvben a gyógyszertár laboJalóiiu
mában előállítandó gyógyszerek száma csökkent, 
de több vizsgálati eljárást írt elő, melyek leginkább 
csak lwalitatív irányúak.. A vegyészeti ipm fejlő
désével fokozatosan csökkent a házilag előállítandó 
vegyi gyógyszer ek száma és ezzel pár huzamosan 
megnövekedett a beszeizett gyógyszerek vTzsgála
tának szükségessége. Igy a III Magyar Gyógyszer
könyv a gyógyszer ek ellenŐI z és éTe már nemcsak 
kvalitalív, de több esetben Jwantitatív eljárást TS 
előírt .. Ez az elv a jelenleg érvengben lévő IV. 
Gyógyszer könyvben fokozottabb mér tékben él venye
sült és a szel kesztés alatt álló új gyógyszer[, ö ny v ben 
még hangsúlyozottabb lesz. 

Felvetődik az a kérdés, hogy a gyógyszertár 
laboJatórúzma alkalmas-e jelenleg a gyógysze1ek 
ellenőzzesére? A válasz ene az, hogy e feladat 
csak Tészben vegezhető el a gyógyszertári labora
tár i um ban A Gyógyszer könyv azonban nemcsak 
a gyógyszerész »bibliája<<, minl egykor volt, hanem 
korszer ű követelmény, hogy egyben a gyógyszez
ellátás kódexe is legyen. Nem lehet a gyógyszerész 
részére költséges készülékeket igénylő, kompli
káltabb vizsgálatokat e/őírni. Igy a i<ülföldi gyógy
szer könyvek sem kívánják meg, hogy a gyógy
szerész pl refraktometJiás vizsgálatokat végezzen 
A gyógyszer tár labor aló r iumának fe lsz er e lés e, vala
mint a gyógyszerek beszerzése, illetve a gyógyszei
készlet országos vonatkozású elosztása elsősorban 
.szervezési kérdés.. A gyógyszer könyvnek azonban 
figyelemmel kell lenni arra a követelményre, hogy 
szükség eselén egy-egy gyógyszer készítmény r e vonat
kozólag részletes és pontos vizsgálati előírást taztal
mazzon 

A gyógyszer könyv pioblémájával- mondotta 
Schu/ek professzOl --már Jégen foglalkozik.. Az 
Országos Közegészségügyi Intézelben 15 éven át 
volt a feladata a gyógyszerellátás ellenőrzése .. E 
munka sozán igen sok új analítikai eljárást kellett 
kidolgoznia, melyek a hiányzó, vagy tökélellen 
gyógyszer könyvi módszer eket voltak hivatva póialm 
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A 470/1943. szám ú kormányrendelet felhatalmazta 
az OK I-t a gyógyszer ek minősítése tekintilében 
a gyógysw könyv előirásától ellérő módosító hatá
z azatok hozására is.. Ez az intézkedés azért is 
szii/;séges volt, mezt nem voll állandó jellegű gyógy
szez könyvszez kesztő bizottság. 

NEMZETKÖZI GYÓGYSZERKÖNYV 

Kiilföldön sok helyen állandó szez ke<ziő
bizottság működik, melyben helyet foglaln~!< a 
gyógyszerész szakézlők me/lett ozvosok, vegyeszek 
stb .. is. Rámutatott ezután Schu/ek professzor arra, 
hogy a gyógyszer könyvek kidolgozása ma már 
nemzetközi probléma. Példaként említi a nemzet
közileg elfogadott standatd-készítmenyeket, me[ye
ket minden országban- így Maggazországon is
egységesen használnak a vizsgálatai< so z án A jövő 
fejlődésének útját mutatja a skandináv államok 
elizaláz ozása, melyek közös, egységes gyógyszer
könyv; szer kesztőbizottságot létesítettek S~lwlek 
professzoz már 1935 ben ramutatott Brusszel
ben egy nemzetközi él tekez/elen tartott előadásában 
a nemzetközi gyógyszez könyv szükségességéz ~ Lehe
tetlen ugyanis az a helyzet, hogy egy··egy gyogyszer
ké'Zílményle vonatkozólag különböző viszágok
bari más és más vizsgálati követelmények legyenek 
előír ua Példaként felhozhatók az er őshaiású sz er ek, 
köztük a kábítószerek, amelyekze vonalkazólag már
is nemzetközi egyezményeket hozlak A gyágy
sz ez különlegessegek, valamini ezek alapanyagai 
ellenőrzésének is egységes eljázások alapján kell 
történnie, mert hiszen ezeket nemcsak az előállító 
oz szágban, hanem liülföldön is használják, illetve 
ellenőz zik Rámutatott az előadó an a, hogy ezen a ' 
téren nemzetközi megállapodáso/ua van szükség 
éspedig elsősorban a népi demokzácia országai 
közötl Addig is, míg a nemzetközi gyógyszer
i<önyv megvalósul, szükséges, hogy az V Magyar 
Gyógyszerkönyv szer kesztése során ezeket az el
gondolásokal is figyelembe vegyele 

A Népjóléti Miniszter dr. Schu/ek Elemér 
p z ofesszm t nevezte ki a Gyógyszer könyv Sz er kesztő 
Bizottsága elnöi<ének. Rámutatott az előadó, hogy 
a szerkesztési munka elején sok alapvető kérdést 
kellett ti sz t ázni a 

IRASMÓD 

Igen fontos khdés a gyógyszerkönyv szöve
gének izásmódja. E Iben a jelenlegi gyakorlatban 
nincs egysé,qes eljárás, a tudományos gyakorlat 
azonban ma már inkább a fonetikus írásmódot 
használia Ez azonban nem lehet kizárólagos. 
Az úja.bban megjelent külföldi gyógyszer könyvek 
mint a brit, dán, svéd és amerikai gyógyszer
könyvek is ketféle ízásmódot alkalmaznak, azonban 
a latin nevet kurzív betűHel jelzi/c. A terv szeríni 
az V Gyógyszez könyv szövegében a magyar (!1egyi) 

név Ílián zárójelben feltüntetik a latin neue! is. 
Fel fogja tüntetni a Gyógysw könyv egy-egy gyógy
szez nek a komye?Ő mszágokbeli gyógyszer könyv i 
neuél is. A gyógyszez könyv i címszó alatt megjelölik 
a recepturai gyakorlalban használatos rövidítést 
is. pl. Ka l j o d. Abban az esetben, ha össze
tévesztés veszélye állhat fenn, akkor a gyógyszer 
teljes nevét kell kiízni, tehát 1 övidítést nem szabad 
alkalmazni Ilyen pl a kalium chioricum Vagy 
a codein, illetve a codeiTzon esete Nem kétséges, 
hogy a c o d. rövidítés codeint jelent, míg a codei
non szál nem szabad röoidíleni. 1\degjegyzi az 
előadó, hogy az általa elmondottak csak javaslatole 
A kész munkát majd felteJ j eszt i a Népjóléti 
Minisztez úr hoz, aki dönteni fog a megoldász ól 

ELTÉRÉSEK 

A touábbiakban Sciw/ek p z o fesszor az eddig 
megszakott kifejezésektől való eltez é sekről beszél 
Igy a A cm. helyeit ·n i l l i l i t e r (m l) sz ez e pel 
majd a gyógyszer köz. •vben. N oz máioldalak csakis 
a mer őoldatok leszneJe ,1z eddig z eagens céljai l 
szalgá/ó normáloldatok (pl. 5 n H Cl} m o l á
z o s a k lesznek Igy nem lehel i<étséges - ami 
eddig sok zavazt okozott -, hogy egy-egy reagens 
o~iat nm ma litása miz e vonatkozik (Pl fen i
clzlorid). 

Pontos táblázatokat fog laz talmami az új 
gyógyszerkönyv az o l d ódás i vis z o n y meg
jelölésére is. Az eddig használt >>jól oldódik«, 
»kevéssé oldódik<>, stb. megjelölés helyell pontosan 
definiált ld fejezések lesznek A gyógyszCJ köny u 
le fogja ínti egyébkeni az oldébnyság meghatá
rozásának módját is 

A IV. Gyógyszer könyv hibája az is, hogy 
nem mindíg adja meg , gy-egy gyógysze1 mutimáli
san előízt hatóanyagtartalmát. Az új gyógyszez
hönyv sze1 keszlése során elle is figyelemmel vannak 
<is a gyógyszéz liönyvi szöveg pontosan fel fogja 
tüntqtni azl, hogy a vizsgált gyógyszez nek mennyi 
hatóanyagat kell tartalmaznia s ugyanakkor le 
lesz izva az is, hogy ez a követelmény milyen 
kör ülmények hözölt vizsgáll anyagz a vonalkozik 
(pl kiszázítás). 

ÚJ KÉSZÜLÉKEK 

A liövetkező gyógyszer könyvben számos új 
analilikai készülek lesz leíz va Ilyen pl. az a/ka
loidatmlalmú drogok vizsgálalához használatos per
jozálar, továbbá a fonás- és az olvadáspani meg
határozásáJQ szalgá/ó készülék is .. Ezekel a lieszü
J;eket azonban a gyógyszerésznek nem kell feltét
lenül beszez eznie. Igy 1 ef z ak tomélez, vagy p olaz i
métei besze1 z és e .sem lesz elöii va, de a pontos 
vizsgálati leírásban minden szükséges fizikai és 
kémiai jellemző adat is szezepe/ni fog .. A gyógy
szer tár i fe lsz er e/és ben jelenleg is meglevő készülee 
kek (pl. olvadás- és for z ás pontmeghaláz ozáslzoz) 
is felhasználhatók lesznek az V Gyógyszez könyv 
vizsgálatai során Az előirlís tehát e készülékek 
lekintetében vagylagos /esz. 

.H Gyógyszerész 

SZE.\ 'VYEZÉSEK 

Jelenleg sokzavazt okoz a IV Gyógysznkönyv
nek a szennyezések méztéMnek megjelölésére vo
natkozó kifejezésmódja .. »alig változzék«, >lkissé 
megzavarosodhat<<, '>sölélsárga színű« stb. Ez a 
pontatlan megjelöles gondot okoz a gyógyszerésznek 
is, de a gyakor loti ellenőrző szakember nek is 
egyaránt. 

Feltétlenül szükséges a megengedhető szeny
nyezések mennyiségének pontos megjelölése .. Tulaj
donképpen normalizáZni ];el/ a szennyezések tekin
letében is az előírásokat. A kü/földi gyógyszer
könyvek mintájára összehasonlító oldatok lesz
nek az új gyógyszer könyvben Ezek a m é r t ék
o l d a t ok (nem tévesztendő össze a titz áZásokhoz 
használt noz mái mézőoldalokkal) a szennyezés mér
tékét jelző összehasonlító oldafok leszne/; A gyógy
szer könyv i sz öveg meg fogja adni a vizsgálandó 
anyag megengedeit maximális szennyezését. Pl 
Cl' a mértékoldat l kern-ében 10 gamma, vagy 
Pb · ml-kinl 20 gamma. A méz tékoldat tehát 
egyseges lesz és az eselenkent megengedhető maxi
mális szennyezéstől függően változik majd a 
vizsgálathoz bemérendő anyag mennyisége.. A 
mértélwldat koncentrációja úgy lesz megállapítva, 
hogy az a még éppen jól megfigyelhető változást 
mutassa. Az általános zészben pontos leírás lesz 
a különböző szennyezések megvizsgálásáz a, amely 
előizatok nagyon pontosan belariandák A reakció 
során az oldatban lévő al/wllészek mennyisége 
ugyanis sok esetben igen jelentősen befolyásolja 
a szennyezőanyag kimula/hatóságát. Igy pl. tudju!< 
azt, hogy a baryumchlmid sulfattai csapadéliot ad, 
azonban ammoniumelz/or id jeleniélében még vi
szonylag sok sulfat-szennyezest sem lehel ilymódon 
J;inwtalni Túlzás lenne azt állitani, hogy a 
mér lékoldatokkal tözlénő összehasonlílás egyben 
a szennyezes mennyiségének puntos meghatározása 
is. Ez csal1. a toleiálá.s mCrtéke és a szennyezés 
mennyiségér e csak hozzávetőleges erté/w l nyújt. 

Kifejtette ewtán Schu/ek pl o fesszor, hogy a 
gyógysze1 észtől nem lehet megkívánni azt, hogy 
minden beszez zeit anyagat minden lehetséges 
szennyezésze megvizsgáljon Lehtletlen; hogy a 
kiuta/t 10 g kaliumjodidot minden esetben rész
/ele<en el/enőz izze Ez szükségte/en Felvetődik 
azonban a /;ézdés, hogy az új gyógyszerkönyv 
r észere már kidolgozali kalium j odaium c. fejezetben 
miért van előír va a tisztaság ellenőrzésére 13 próba? 
En e a felelet az. hogy a gyógyszez];ónyvi sz öveg 
an a az esetr e vonatkozik, ha teljes vizsgálatot kell 
vegezni Itt nagyon fontos a g y ó g y sz e I és z 
a n y a gis me r e t e. Megjelelő szakértelemmel 
a gyógyszez ész !lZ esetleges hamisílást, gyakzan a 
szennyezésl is Cszreue.szi, mei t a készitmény 
>>,gyanús« kü/sejű. Ilyen esetekben kell az analízist 
teljes egészében elvégezni. M. i n d e n e s e l r e 
a gyógyszezésznek a brszeizelt 
gyógyszerelize vonatl;ozó teljes 
,felelőssége vállozailanul továbbra 
i s f e n n áll. 

A szennyezést Jelző mez tekoldato];Jzoz hason
lóan az e/színeződésre vonatkozólag is pontos elő-
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ü alakat fo q az iii qyógysze1 könyv tm talmazni. 
E téren elől jártak az újabban megjelent külföldi 
gyógyszer könyvek (amerikai, brit, dán) me/y ekben 
cuprisulfalból, coballchloridból, fwichlmidból és 
sásavval készülnek színösszehasonlító oldatok 
Ezekkel a változó menngiségű anyagokkal húszféle 
színű sz í nm é 1 ő o l d a t o-t lehet készíteni. 
A leírásban az lesz megjelölve, hogy a megha
tározott ,színnél elősebb színeződés ne keletkezzék 

QUANTITATIV VIZSGALATOK 

A hatóanyagimialom meghalálozására vonat
kozó vizsgálatok á Italában az általános 1 iszben 
lesznek leíiUa Ezek közül máT kidolgozták az alka
loidáknak a dwgban, a /d vonatban és a tincturában, 
valamint alkaloida-sókban tö1ténő meghat4wzá
sának módsw éi. 

Fontos kérdés annak eldónlése, hogy a quanti
tatív vizsgálatok vajjon m a k I o-, fél m i k r o
vagy m ik r o-méretel<ben legyenek-e leÍlva? Az 
első és második JYlagyar Gyógyszerkönyvben nor
mál oldatok sw epeltek, A II T. Gyógyszer könyv 
már O- l n mérőoldatokat is alkalmaz, de még 
mindíg igen sok anyagat kell a vizsgálathoz 
használni. Hason!ó a IV,, Gyógyszerkönyv előírala 
is e tekintetben, Altalános eloként éJ vényesül az a 
meggondolás, hogy egy gyógyszertár teljes anyag
Iciszletét nem lehet vizsgálati célokra e/használni, 
Az ilyen meghatározásoknak iCJmészetesen nincs 
értelmük Az előadó tapasztalata szelint nagyobb 
gyógyswtárban nem szakott 3 g-nál több ópium
kivonat wkláron lenni,, Az exlwctum opii mor
phintmlalmának meghalálOzásához pedig - Mt 
párhuzamost alkalmazva -- a IV. Gyógyszer
könyv szerint 3 g-ot kell lemérni. Reális és fel
használható tehát az olyan eljáuís, amely pl. az 
extractum opii vizsgálata so1án O 30-0-50 g 
anyag elhasználásával elvégezhelő. Ilyen mila o
eljárá sok szelepelnek majd az V. GyógyszeT
könyuben. Az ilyen ú á nyú vizsgálatokat állalában 
O 02 n oldatokkal/fogjuk végezni. 

Schu/ek professzol ezután az analitika váT
ható fejlődéséről beszélt. A jövőben kolmimelliás 
és polarographiás slb. módszerekkel néhány cg 
anyag felhasználásával is pontos vizsgálalakat 
lehet végezni. Nagyje/enlőségűek egyes külföldi 
országokban a gyakorlatban már alkalmazott spek
trográfiás módswek is. Ilyen eljáJássa/2-3 pe1c 
alatt automatikus módon 20 j emet tartalmazó keve
r ék alkallészeit is meg lehet hatá1ozni.. 

A GYÓGYSZERKÖNYV BEOSZT ASA 
ÉS TERJEDELME 

Az újabban megjelent külföldi gyógyszel
könyvek szokatlanul nagyterjedelműele Igy pl. 
a Szavjet GyógysZCJ könyv 980 v/dal. a brit 914, a 
svájci 1242 oldalas, a legújabb dán gyógyszer
könyv pedig három vastag kötetben jelent meg és 
a negyedik kölet még kiadáST a uá1. A dán gyógy
szCJ könyvben a galenus i 1 ész külön vaslag kötetet 
tesz ki .. Felvetődik a J,ézdés, hogy a galeni cumokkal 
szükséges-e ilyen l er jedelemben foglalkozni? E 
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t<!Ten az üányt a gyóggszCJellátás szabja meg. Ez 
a kéJ dés vollaképpen a gyógysze1 vegyészeti i par 
fejlődésével kapcsolatos Függetlenül azonban attól, 
hogy a jövő feljődés milyen irányba halad, hogy 
ki fogja előállítani a gyógyszereket: a gyógyszerész 
a gyógysze1tári laboratóriumban vagg pedig köz
poníi Zabol atóríumban történik a galenieurnak 
elkészítése, feltétlenül szülw!ges, hogy a gyógyszer
könyv a galenicumok elkészítésére és megvizs
gálására TészZetes leírásokat tmtalmazzon Al<ár
honnan szerzi be ugyanis a gyógyszerész a gyógy
szeJeit, vagy ha ő maga állílja elő, akkor is a 
g y ó g y s z e r é s z n e k a g !l ?g y s z e r e k t e
rén minden vonatkozosban telJes 
jállassággal kell bírnia, A jövő 
gyógyszerészének legfőbb fela
d a t a Sc/w lek p1 o fesszol szennt, h o g y g y o g y
szel szakértő legyen A gy ágysze
Jek tulajdonságait minden vo
natkozásban felelősség mellelt 
ismernie kell Ugyanez vonatko
zik a gyógqszeikülönlegességekT e 
i s, m e l y e k e t a g y ó g y sz e 1 és z n e k 
t e l j e s s z a k é 1 t e l e m m e l k e ll k 1 a d
nia. Ez a fejlődés úlja és a 
g y ó g y s z e 1 é s z r e h á r u l ó f ~ l a d at. 

ElőT elálhatólag az V Magyar Gyogyszer lwnyv 
is terjedelmes lesz. Az állalános 1 é~z valószínűleg 
külön kötelet fog kitenni, 

SEROLOGill ÉS ORGANOTHERAPIA 

A gyógyswész mlmlwl<öTétől eddig kissé 
távoleső volt a seT ologiai es az 01 ganother api ás ké
szílmények csapoltja Ezek1e vonatkozólag hosszú 
időn keTesziül nem állott JCndelkezésTe megfelelő 
ell.enőrző módszu sem. Ma má1 azonban más a 
helyzet Ponlos ellenŐT z ő módszel ek biT tokában sic 
került az előállító gyá1 aknak egységes hatásélték ű 
készítményekel gyárianiole E készitmények ellen
őrző vizsgálata igen komoly feladat, de vollaképpen 
a növényi eredetű gyógysze1ek analógiájáw ez. a 
tn ü/et is a gyógyszerész munl<akörébe t w tank 

Az előadásban - mondotta befejezesül Schu
Ich Elemél p1ójesszm_ - állalános tájékoztatási 
nylljloll a gyógysw könyv sz er h esztésének il ánY,
elveiről A gyógysze1 könyv Sw kesztő Bizolisága
nak célja az, hogy a 1eá bízolt feladatot a köz Javára 
a lehető legjobban végezze el. 

T ll r í P á l dL hozzászólásában 1 ámulatott 
w ra, hogy míg a maliban szűkkörű bizottság szer
kesztelte a gyógysze1 könyvet, most aszociálista tudo
mányos kolleldív ml!nka elvének megfelelően széles
köT ű bizoltság dolgozik a gyógyszer könyvön 
A gyógyszu ek szabuányosílásának kél dé se fonlas 
a vegyiipar számáw is, különösen a vegyszerek 
és gyógysw ek ex pol !jának vá1 ható fellendülése 
szempontj ából. 

V á laszában S c h ll l e k pl o fesszor 1 ámula
loti 011 a a fontos szerep1 e, melyet a gyógyszo könyv 
sze1liesztési munkáiában a Bizottságban helyet-
foglaló egyes inlézrnények és bizottsági tagok liifej
tenek Legfontosabb része van e munkában az 
Országos Közegészsegügyi Inté-

z e t n e k, mely intézmény volt tulajdonképpen a 
]3izoltság kinevezéséig a gyóqyszer könyv lelétemé
nyese, A most folyó sz erkesztési munkában is teJ mé
szetesen nagyon fontos az OKL szerepe, különösen 
a kémiai, bakteriológiai és a biológiai osztály kön e
működése A gyógyszokönyv részéTe átveszik az 
OKI-ban kidolgozott módszereket és eljárásokat 
Igen fonlas az egyes albizoltságok szerepe is., 
A g a l e n us i albizottság elnöke .: M o z s o n y i 
S á n d o r dr, pl ofesszor, a b i o l ó g i a i albi
zaftságé .: Is sek u t z B é l a dr.. professzor, a 
b o l a n i k a i albizoliságé; A ll g u s z t i n B é l a 

-dr, professzor, a kém i a i albizottság elnöke 
pedig · az előadó, S c h u l e k E l e m é r d 1 
professzor, aki főként V é g h A n t a l dr, intézeli 
tanár segítségével végzi a szer kesztés munl<áját. 
Az albizottságokba szükség sz eT inti számban von

. halók be a szakél tőle Rámutatott még Schu/ek pro
fesszor au a, hogy a népjóléti km máriyzat költség
vetésileg bizlosítolta a gyógyszer könyv sz er keszté-
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sével kapcsolatos kíséJ letek és személy i vonalko
zások anyagi alapját. 

Az előadóülésen elnöklő Jll o z s o n y i 
Sándo r dr.. piofesszOl zárószavában rámutatoll 
alJ a, hogy a IV Gyógyszer könyv kibocsátása óta 
a szaktudományok sokat fejlődtek é.s ezekel nem 
regisziiá/ták a külföldön évenként kiadni szakali 
additamentumok.. S.chulel' p1ojesszoJ ana is gon
dall, hogy egy állandó gyógyszer könyvszer kesztő
bizottság létesítésével ez a kérdés is intézményesen 
megoldást nyer jen az V Gyógyszer könyv megj ek· 
né se után. Ezulán a M agym Gyógyszertudományi 
Társaság nevében mondott köszönetet Sc h u l e k 
E l em é r dc p1ojesszmnak az igen é1dekes és 
éTiékes előadáséri és kijelentette, hogy az új gyágy
szel könyv s2e1 kesztési munkája siker ének biztosí
téka Schu/ek professzol mindenki által elismert, 
külföldön is tisztelelnek ÖT vendő tudása és szak
ismer etc. 

Kedvessy Gyö1gy dr. 

A fertőző betegségek formái 
, 
es terjedési módjai 

Az orvostudomány kezdetben nem a fertőzések 
okait kereste és figyelte meg közvettenül, hanem a már 
meglévő időjárási és kezdetleges meteorobiológiai fel
fedezésekhez )yekEZle kapcsalni az újabb járványtani 
ismereteket Csak később, az orvD"si és rolwntudomá

·nyok fejlőaésével derült azután ki, hogy a fertőző beteg
ségekel nem maguk az időjárási tényezők okozzák, 
hanem szabadszemmel nem látható és igy észre .sem 
vehető élőlények 

A FiiRTŐZŐ BETEGSÉGEKET, 

más néven infectiosus (Tégebben ragály(Js) betegségek
nek nevezzük, mert a beteg emberből kikerülö kórokozók 
az egé.:;zségesbe be jutva belegitik meg a szervezefel. E beteg
ségek mindig meglalálhatók, de az egyes- fertőző betegsé
gekben szenvtdők száma változik és ez a szám .szabja 
meg legtöbbször, hogy a fertőző betegség milyen meg
jelenési formájával találkozunk. 

Ha valamelyik fertőző betegség csak iti--ott, .szói
ványosan jelentkezik, mégpedig úgy, hogy a jeifőzés 
útja, a fertózési lánc nem követhető nyomon, vagyis 
nem állapítható meg a kórokozó kiindulása és haladása, 
akkor s p o r a d i k us n a k jelöljük a betegség meg
jelenését.. Ilyen fertőző betegségek pl. a járványos 
nyakszütmereuség (meningitis cerebrospinalis epide
mica), a járványos gyermekbénulás vagy gyermek-:
paralysis (poliomyelilis' anterior acuta vagy Heine~ 
Medin-kór). 

Ha valamely fertöző betegség valamely körülirt 
területen állandóan vagy csak az év bizonyos szakában 
mindig megtalálható, anélkül, hogy igen nagyszámú 

- embert betegittne meg_, akkor ezt a jelenségei e n d e m i á
l! a Je mondjuk.. Ilytn endemiás területek, gócok -nálunk 
zs Ismerelesek Szeged környéke pl .. typhus endernfás 
góc, a Ganges deltája pedig cholera-endemia székhelye. 

A fertőző betegségtk azUtán nagyobb járványokat 
hozhatnak létre, ha akár a sporadikus esetekből, akár 
az endernfás gócból kiindulva igen sok ember fertőződik. 
Ilyenkor az illető földrajzi területen az általában elő
forduló betegségi esetek számát jóval túlhaladja a fris
sen megindult fertőző betegségben szenvedők száma. 
Ez a járványforma az e p i d e m i a. Ilyen a uáro
~okban ősszel a diphtheria, télen pedig mindenütt az 
Influenza, nyáron a dysenteria, typhus .stb. 

AZ J!PIDEMIA 

néha óriási méreteket ölthet s átlépve Oiszághatároka!, 
kiterjedhet az egész kontinensre, sőt, több kontinensre i.s. 
Ezt a hatalmas méretben jelentkező járványt már 
p a n d em i dh ak mondjulc Ilyen volt pl .. 1.918-
ban a spanyolj&vány, 19'28-ban a másik nagy influenza
járvány. 

Az állati eredetű fertőző betegségek is okozhatnak 
epidemiál és pandemiát is. Ezeket a ferf{fző betegségi 
formákat e p i z o o t i á n ak, illetőleg p a n z o o t i á
nak nevezzük. Ilyen betegség pl. a száj- és körömfájás .. 

AI ár most ami a betegség ter j edéséf illeti, a fa főzés 
létrejöhet úgy, hogy emberről-emberre terjed, vagyis 
c o n t a c t úton jön létre a fertőzés vagy pedig úgy, 
hogy egyszerre hir telen, valamely ok folytán nagy tömeg
ben betegednek meg az emberek Az előbbi esetben a 
jertőzé'> csak lassan terjed, az utóbbiban gyorsan. Ez 
utóbbi formát e x p l os i v j'ár ványnak mondjuk. Erre 
az a jellemző, hogy rendszerint valamely élelmlszei
vagy ivóviz fertőződik s igy a jáwány az éltlmiszei 
fogyasztá'> vagy a vízellátás teriiletére .sz or ítkozik, azon 
túl nem ta jed, legfeljebb, ha az egyes betegek kihurcolják 
a kórokozót. Ilyen robbanásszerű járvány nálunk tej
jel kapcsolatban fordult elő, más államokban ezen kivül 
ivóvíz útján is. Az explosivJárványok egyik legsúlyo
<>abbika volt az 1892-ben lezajlott hamburgi cholera
járvány, amelyet az ivóviz fertözöttsége robbantott ki.. 

A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK 

létiejöttéhez - mint egyéb más betegségekhez is -
a különböző tényezők egész láncolata .szükséges. Tel je
d és ének és veszélyességének mértékét elsősorban a fer
tőzést létrehozó microorganismusok (uirus, bactefium, 
protozoon), a kórokozó fajok állandósága, valamint 
az infectio (megttlepedés, növekedés, szaporodás) szab
ják. mtg. Az infeciiositas azonban nem csupán valamely 
kórokozó jeleniélélől függ, amely kivülről támadja meg 
a .szervezetet, hanem egyéb dispositiós tényezők is irá
nyitják azt. A.. dispositio, illetőleg resistentia külső 
és belső okokkal magyarázhatók. Igy külső hatásként 
dispositiós tényezőt jelent a szacialis helyzet, kereset: 
lakásviszonyok,_ táplálkozás, klima, időjárás, vala
mint a földrajZI helyzet is. A belső dispositiós tényezők, 
illetőleg usistentia Tészint specifiku.sak, Iészint aspeci-
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ficusak. Specificu.s dispositi át tc;.emt ,az. anw; ! észéről 
a magzati vérkeringéssei vagy leJJel atvztt vedoan~?-Y~ 
valamely fertőző betegség kiállása (immuw~nyagok) allal 
a vérben, valamint oltással ugyancsak zm.mw;tan:_Y0Y·
képzés folytán. Aspecijicus téJ~y.ező a c~n~trtutw.: o~ ok
lés· nem kor stb.. a condztw: elhzzas, chronzcus 
mlrgezésel{; alcohol~, nicotin- és. ólommérrtezé?, c~N!_
nicus betegségek.: lues, .~ub~rculosz~, ,m,alaru; es vegul 
a szöveti viszonyok~ szavelz el(enallokepes.seg s(b. 

a veszélye<> és nem mag q. a P_?I: E fertőzési módnak 
különösen olt van nagy Jelentosege, ahol a munk.a. por
képzés<>d jár és a dolgo,zó_k közt ua~l légúti fertőzésb~n 
<>Zenuedű unber. Fokozodlk a ve.szely akkOI, ha zar( 
helyiségben zsúfollan "vr:mnak, _mert Í!JY .. tömege~ebb 
fertfJzésre nyílik [ehetoseg Az zgy ter J edo betegsege{c 
közt is ets6 helyen van a tuberculosis Csepp·- é.s por
fertőzés ~setén ~ ~pneneti ~apu, lehet a mandula, orr
nyálkahartya, tudo, szem kotolwrlya .stb 

A TALAJJAL 
A JARVÁNY TERJEDÉSÉNEK 

fő fertőzési fonása maga a b e i: g e mb e r, és ~z 
egészségesnek látszó k ó r ok o z o h o r d o z o. Ez 
utóbbiak közl gyakran igen nagy számba;z- lehetw;k 
i n c u b a t i ó s kór ok o z ó h o r d o z o k.. Kor
okozál üríltnek a mái egészséges r e c o n v a l e s c e n s 
kóroko z ó g a z d á k , is., <i ferlőz_fj k?r?lwzó !~g
inkább a test valamely valadekav.al kerul kr, zgy a .szek
lettel, vizelettel, köpeHeC .sz.?-jny~lJa.l, hányadékkal .vagy 
esetleg élősdiek, rovarok kozvet~tesevel.. ~ Iovarol~ .. ~z
által fertőzhetnc.k, hogy a mrcr.oOigq.r:rzn~us t~sd;.kn 
vagy testükbe juthat, azt f~.lszr~!taf]ak e~ szura,s.sal 
(szúnyog, bolha) vagy a bor/eluteten szetnyomas.<;.al 

a mezíllábjárás segíti ~li!_ a t_eianns ,e~. g;ázüszök létre
jöttét azáltal,. hogy a boJ_on tamadt serule~~kbe, sebbe a 
talajban élő Hórok~zók be Juthatnak. A. lf!.laJJCf~ kapcs~la~
ban áradások utan keletkezhetnek epzdemzak., valoszz
nűleg a vízdlá.iás, csatornázás, tisztaság hiánua miatt. 

Igen nagy jelentősége van a fertőző betegségek 

(tetü) továbbithatják .. " 
Az infeclio vagy közvetlenul emberrol:.emb.er.If;, 

vagy közvetve előlény v.agy .élel~.elen anyafl koz~e,irt~se
vel történik. A bctegseg-, rlleioleg a korokozoatvrt~ll 
nagymértékben elő~egíli a kéz, kiil~~ö.sen gyer,meke_Jmel, 
akik gyakran szajukba veszrk U.lff1:Zk~,t , s zgy __ u. n 
maszatfertözés jön .létre.. A. .. mas:za.9~rtozesek k.ozt. leg
veszedelmesebb a tuberculosiS fertozes. A buctenum
gazdák i.s legtöbbször kez útján ferlfjznek (typhuq, dy
.senter i a, clzoler a). A használa_ti tar;1Ya!dwl a~.w~zJ_lag 
ritkább a feitőzés, esdhg a felwnwmu (agynmm. t-Seb-
kendfi) evő- és ivóeszköz fertőz közvetlenul. . , 

RÍ!gebbcn a jei t őz ő betegségek ter jedé,se t~kr~~te~eben 
a levegőre, klimára, ta!ajrc, vizre "é-~ eg~!eb l~l~fs~ tenye
zökre go"ndoltak. Kétségkívül ja tozes·-ko.zvetztokent . sze
Iepelh"etnek e tényezők, .bár .ma IT}-ÚI t_u._d]~k, hogy ;asebb 
a jelentőségük s nem ~g_azr, okaz. a Jf!IV~!:yoknal .... ,ff": 
ha ivóvízlől cxplosiv 1arvany leli:e lS Jon, a (erto'""'fS 
ide is többnyire emhezből jut, nem is sz,ólva ana!, !wgy 
aZ emberből kikerülö kórokozók a VlZbcn, talaJban~ 
levegőben nem i,s InCfiadnak ~?l~.á~g él~tbcn. H~s~nlo 
a helyzet, ha eleimiszel feJ tozodiJ:·. k~z .v~ytJ esdleg_ 
Iégq útján, különösen ahkor, ha zoldsegfele!fel emln.~r 
üriilékkel tiágyáznak.. Előfordulhat tejjel zs expl9s.~v 
typlwsjárvány, ha bad ei iumgazda a fejő vagy ferluzott 
vizet használlak a tehenészdben 

A LEVhGŐ 
átvivő közegnek tckintheUi azáltal; hogv benr:~ Icln:gvc 
maradnak a kórokozók s igy csepp- cs pormfectwt hoznak 
létre. A hangosan beszélő, köhögfi, lü!szen.tő ember 
szájából ugyanis szabads:emmel .nem, laf/wto, ~~ak a 
Tyndall-jclenségqc.l megfzqyelh~i~ nyalcseppek roppei~
nek ki és ezek kb. 1 5 m t.avolsaglg hatolnak .s a lepl;go
ben hosszabb ideig lebegve maradnak .J?z a~ u. 1.1. 
!)Cs e p p i n fe c l i O<i. 4z ú. n ~olailJzs __ korol~ozok 
(ezek igen kicsinyek, pl. vuusok) pcdzg meg tobb mcterre 
is eljutnak .. A porinfeclio úgy jön létre, ~ogy a beteg 
emberből kikenilii kórokozó vagu a levegabe s onnan 
a padlóra kerül vagy közvellen~l, pl. köpe~t~l Cf pad
lóra jut s itt be<>zárad. Söpre<>kor. vagy JUTk~laskOI, 
azután a beszáradt köpetuszlel, zllet~.e a k~rokozo 
a porhoz tapadva __ isn~él a _le~egőb,r; keru~ s belc.legez~~ 
ú n. )ip o r fe r t o z es l<< ldez elo Itt rs a Jwroko~o 

átv.,itelében a 

LAPPANGA.SI IDŐNicK (INC UB.\ T IO) 

is, ami alatt azt értjük, hogy a fe~ főzés fiiái megt~rtént, 
de az illető még nem b~teg, ,a b_~tepseget. meg fe~ sun zsmer- ,, 
ték. azonban kórokozol mar lllll az zncubatzo 
Náluilk ebbfil a szempontból különösen a ty,DllllSJ1aA 
dzJsenter iának van igen nagy fontossága, de sok 
h"éteg<>égnek is. Az is megtörténik s~k~z.or, hDY!f. ~ze_~ 
betc.gségek csak (gészen enyh_e lcfolyamak - Jwlono~en._ 
a dgsenlei ia - é<> i~Y. n~:n IS gor:dolnak nagyobb ba.ll'a, 
mivel csak lwsmcnesz tunc{ek. Jr.lcnnck 
azonban épúgy falőz a betLg_ núntha a. l>ci'ca<rn 
súlyosabb fonnájában .szenvedne... ' 
hogy mivel sem a belf:f!• .sem c;t k~rnyezelr_ 
belegségről és az ezzel Jai o vc~,ze/I'!~J~r~őfl;,,j~':;'';;:;;~~J~J 
kedést nem trszw k s a belegboi s·: 
okozák a beteg köi n yezeiét cíllandóan 

A jál vd.huok ter jedhét clii<>egíiő 

A KőZLEKFDÉ S IS 

A cholera Iégtn a nagy közld1~dési,, lí_Ue:~lic.deln~i 
vonalon ta jed t. .A mai (!!J OI s, jol<: g !ef! Z Je~~! ekedcs 
naguobb 11eszélut. rejthet maga_ban, ~wl~!w.stn. •··lln.lmo 

kiütéses ltíz (febrzs exant{:e~nat,zca~, !.wn_Lo, 
Ezér l létesültek a nunzetkozz ew~sncqug?Jl 1m ~cíllcipc>dd'soJ1<,: 
amr!lyek éJtdmébrn köle~ezű a qyapús ,""~;:;~j'r~;:Jc~t.~;'. 
~zemélydt, hajók 01 P? SZ t;lltmoJ'Z(~~e ~,s 
Sziikség eseién h a t a r z a r a t, llletr:teg, v kórc>kozó 
z á 1 a t (quarantain) Jendelnek cl Eqcszs~ges .. 
gazda igy is eljuthat egu-kél nap alatt cgurh foldr 
a másikra.. , 

A. feJ tűző betegsége], teJ j edé se szempontjaból 
tősek a belső, úgynevczefi 

HAJLAMOSITÓ TbN!EZŐK 
(DlSPOSIT!ÓS FACTOROKj 

j<; !gLn jontos 
Igy az ötéves 
talán azzal """"'"'""''nl'á 
mekcl; nettva'ús 
számára. ]\.1ás ferlőzfi 
idősebb kOI veszélyesebb a <>zerveztl 
dása és az ellenállóképesség csökkenése miatt . 

_Az örökléses dispositio,. illetőleg nsistcntw 
dlldJ...épr<>ség alapján valame!!l fert_ű~ő l;etegs~g 
fogékonyság örök.ölhdű, IlaJlamosllo_ tenyrz(~k a 
depressziók, gyomm-, beiZCfDarok, :rzas betcgsegck 
Zábbadozás (reconvahstrnlla) stb zs 

C AU SY TH-tabletta 
rendelhető OTI-ra szabadon 
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A t d p l á lis ág i á ll a p o t is befolydso/ó 
az ellenállás tekintetében. J{edv.ezű lwtású ajár-· 

_ kifejlődésére még a rossz lakás, zsúfolt<>ág és 
;.",,;"or. 

·előbbiekben felsololt dispositiós fakfaiokon túl~ 

FŐLEG A KLIMA 

.A Gyógyszerész 

pedig inkább eg[iSejtű növényi (protophytonok) kóroko 
zóktól létrehozott betegségek terjednek. A légutak beteg 
ségeinek inkább a téli időjárás kedvez (diphtheria, 
scar latina, kanyaró, szamáT köhögés, tüdőgyulladás stb.) 
A zsúfolt együttélés, télen ugyanis a cseppinjekciót 
segit( elő. s egyúttal a könnyebb meghíilés is diSzpozíció! 

.. teremt a súlyosabb betegségekre~ mivel a nedves, hideg 
levegő lzőelvonást idéz elő, A me.leg, nedves levegő hű
pangást, hőtorlódá~t hoz tétJe, ami főleg alimentáJis 
feztőzfi betegségre hajlamosít. Igy nyáJon és meleg időben 
jozdul elő nagyobb számban typhus, paratyphus, dy.sen
teria, bélhurut stb. 

Szez émi Katalin d1 
egyet .. tanársegéd 

Gyógynövényeink mint a gyógyszerészi , . . . . 
gyanpar nyersanyagat 

Írta;· .Rugusztin Béla dr .. egyetemi rk .. tanár 

Tervsw ű gazdálkodás folyik most minden 
A gyógynövényügy sem mm adhat el. Pozi

éión,lwt nemcsal' megtarlani, de jei/eszieni is !<Cll. 
ezen a lö en az els ök vollrmlc, ezt egyebele l<özt 

dolgozóink nagy iiggességenek liöszönhel
a maguk szo kesztetle P' imilív eszkö

drogok kiMszíiésében nagy eiedményeket 
Még nagyobb lesz az eredmény, ha ezt 

~onloToiA sze1vezéssel és boendezéssel fogják vé
Nagy expo1 illflknak azonban ·egy szamai ú 
volt.: gyógynövényünk mint olcsó nyeJs
ment ld és onnét mint d1 ága készítmény! 

hozták vissza A budapest
tiszavidéki Altlwea külföldJől 

uagy politva. Gyógyáwnagy-
nagyu!sze~, sajnos, liényelmi szem
akm t foglalkozni hazai gyógynöv{ 

kiilföldről hozta be. amil azzal in
a gyógysze1 észnek úgyis meg kell 
al, amit érle kéJ tek. Sajátságos és 

volt amerikai bOJsosmerillza. exportun/c 
Am eJ i ka a bOJ sosmenlha IC! mcsztés nagysága 
első helyen állot!, leJ mesztelt áwját csal; 

;!llóo/,aigváJ sra használta, azt a. mennyiséget 
amit mint leát fogyasztottak, Magym

'"''"hmó[ sze1ezle be .. Ez olcsóbb volt számukia, 
11mmás leányaink, akik ná Zunk a fosztás!, 

TeJanlnr>cnst végezték, havi 18~~-20 pengő éhbáéi l 
, A szaeia/izmus évitése közben ma más 

JÓl unk világpiaci veJ senyképességünl; el 
éldekében Jldost egysegesitik és. raclanali
az üzemeket, ezeket pedig el kelrlátni meg
mennyíségű és minőségií nye1 sanyaqgaL 

\T,;,.,,,,;,, végig a rendelkezésre álló nyersanyaga-
mit és milyen mennyiségben lehet meg
mi módon állíthatjuk ezeket elő. 

A l k a l o i d a -g y á r t á s 11 n k, illetve a 
szeríni készült mor phin előállí

'~.;;Úd~,~~~:~n folyik és világhÍJ ű, merl az eddig 
e1 tartott mákszalmát használják eJ r e 

Nagy máidermesztésünk rendszerint e/eg 

nyer sanyagal biztosít; de bőséges években nagyon 
ajánlatos nagyobb tartalék beszerzése. me1t három
éves keso ves tapasztalal megmulalla, ho,qy szái az 
éoehben a szükséqelt nyer sariyag tizedrésze sem 
I'Olt összegr;iíjthetö. Az opiumallwloidáli ellátá
sában nagy za vm ok lettek volna, ha a gyár nem 
halmozott volna fel nagyobb tmtalélwt. 

A z a t r o p i n- g y á r t á s s a l sokat Jd
séJ leteznek. Belladonuánk van, de nem elegendő. 
Tel meszleni lehelne ha magvát megfelelő helyen, 
eJ d ő ir tásohban velile Ehhez azonban sok mag 
/:ell, ezt a vadonteJ mii nöoény1 ől csak nagy Jár ad
sággal lehel gyrijtcni, meJ t a növény az erdőben 
elégye szélszólion fardul elő, bogyúja egymet/eniil 
él ik és /;önnyen p u eg Elegendő magkészlet csak 
úgy bizlosílhaló, ha valahol anyalelepet Jélesi
tünl' ahol a bogyó/wi /;önnyen és rendszeresen 
gyűjthetjiilc Ilyen Belladonna-anyalelepef léte
silell vo It munh a/ÚJ sam, Rápothy Jenő Biid
szentmihályon. 

A z i lz d i a i D a t 11 1 a 1\ll e t e ll sike
Iesen termesilették má1 tobbször qyá1aink Jészéu, 
de iti óvatosnak kell lennünk, me1 t meglöite/11 
eddig )el nem delilett okból, hogy a növénynek 
nem volt meg a szükséges hatóanyagtartalma és 
a ilYár azt a télell nem haszná/hatta. Azért ter
mesztésének kéJ des e még alapos tanulmányt t!s 
kísérlelet igényel. 

Dunántúli Seca/e calll11l11mnak már r ég ó la 
jó hÍT e van .. 1\:lestuséges tCJ mesztesi!J e nagyon alkal
mas Békés y M iklós dr.. módsw e, melyet a svá r
ci ak is átvettek és naggon jó eJedmenyt éltek el 
vele. Nálunk a módszer leginkább anyagi nehéz
ségek miall, sajnos, mé"q nem tudott eléggé meg
honosodni, 

A C o l c h i c i n t újabban a növény
nemesitök nagyban keresik. A ColchzCllm vadon 
ugyan ell er jedi, de leginkább kis teJ ületen is szél
száJ va, azért, hogy megjelelő olcsó, és jóminöségű 
áwt szerezhessünk, termeszteni kellene .. Magról 
a [e!meszfése nehezen megy, igen l OSSZlll és nagyon 
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.n Gyógyszerész 

lassan csírázik Azért magnyerés céljából ter·· 
mesztését úgy lehet legjobban megoldani; hogg 
a vadontermő gumóit gyiíj/ve ezeket megfelelő 
nedves ter ületie ülte/jük, aháZ écr ől-évr e az érett 
toktermeseket szür.eteljük. · 

A. D i g i t a li s - t e r m e s z t é s t néha( 
Ttzzson professzaj kezdte meg sihenel !.1ost máJ 
úgy a Digitalis pw p urea, valamint a. Digitalis 
lanala termesztése anngil a meghonosodott, hogy 
szükségletünk rendszeT int b6ven van fedezve, sOt 
többször már túltermelés is mutatkozolt. 

Frangu/a állományunk nem 
elegendő, hogy Cm tex Frangulae-szükségletünkef 
ellássa Termesztése lehets'éges, de nehezen megy, 
mert a fácskái vagy bolaai lassan fejlődnek, de 
viszont olyan nedves helyeiire telepithető, amelyek 
1 endszeríni másr a nem használatosak és ott évekig 
zavartalanul fejlődhet. .· · 

A · v a l ó d i j ó f a j l a R h e u m p a l
m a t um is termeszthető eghajlatunk alatt, ha 
megfelelő vetőmagot szerezhetünk be, ami a Gyógy
növenyldséi leli Intézetnek sikerült is 

A R a d í x Sáp o n a r i á l szolqáltató 
Gypsophilla termesztése nagyon JÓl sike1 ült a 
futóhomolwn, de az eladásával baj van Leg
nagyobb fogyasztói a gyapjúmosódák és a szücsök 
voltak, ezek azonban a szappangyökeret vegy
szerek/wi pótolják, amelyek ugyan nem olyan jók, 
de sokkal olcsóbbak. Ha azonban a vegyigyáJak
nak saponin előállítása céljából szükseges volna 
r á, akko1 elegendő mennyí segel lehetne előteJem-
teni · 

A G l y c y r r h i z a g l a b r a Alföldünk 
sok helyén található e/vadu/ua, !w tel; ben, udva
Jo!wn, szántóföldeken, úgyhogy Radix liquilitiae 
szükséqletünk onnan fedezhető. Azonban meg
felelő Succus Liquiriliae gyá1tásunk meg nincs, 
pedig ebből a cikkből nemcsak itthon, de külföldön 
is nagy mennyíségeket lehetne elhelyezni .. Hogy 
a szükséglet biztositva legyen, termeszteni lehetne 
a vízmenti nedves; l(lza Jwszálókon, lege[ől;ön.. 

U 1 t i c a l e V é l b ő l évente sok vagon 
ment külföldre .. Ezt majdnem kizárólag chlmo
phyll gyártására használják Mivel az Urlica
levél chlorophyllból csak néhány százaléhnyit 
tartalmaz, a legracionálisabb az lenne, ha a leve
leket itthon extrahálnák és a chlorophyllt tisztán 
vagy mint félgyártmányt szállítanánk, akkw egy 
vagon nyers levél hasznosítható tm/almát, a chloro
phyllt néhány postacsomagban lehelne szállítani, 
ami fuvar költségben nagy megtakar it á st jelentene. 

A C a ps i cum o t, kedvenc fűszerünket 
külföldön nagyrner tékben a gyógyszerek készité
sére használják, tapaszok, bedörzsölő- és hajszeszek 
készülnek vele .. Miuel ezekben az esetekben nem 
a zamatja, hanem az ereje a fontos, a külföldi 
gyógyszer könyvek csípősségéne/; a fokát e/ŐÍI ják, 
ezért természetesen erre a cé/Ja ami nemes fiíszer
paprikánk pora nem felel meg, mert Mszítésénél 
a termést kierezilc hogy csípősségét ezáltal nagy
részben eltávolítsák De nem elég csípős fiíszer
paprikánk /;ierezetlenül sem, azért gyógyszergyári 
feldolgozásra legcélszer iíbb különleges er ős, csípős 
fajtá/wt termeszteni 
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A R i c i n u s o l a j a ggógyászaton 
sokkal nagyobb mennyiségben használatos 
és textil gyá1tásban. Hogy megfelelő olajat 
jtmk, en e a cé/w csak olyan fajfákat kellter 
t eni, amelyek nálunk elég hol án mcrgv,ai,· 
kat nem peregtetik ki és elég nagy teJm<esnoz,1mot .. 
adnak SzatilmáJ y Géza éveken ],er esziül 54 
tával HséJlelezett, míg azt a néhány fajtát 
választhatta, amelyek országunk melegebb 
hajlatú vidéheinek megfelelnek. Sajnos, 
közölt az ostJ om évében sok elpusztu/l, de 
kisér letekkel sikerült ismét olyan fajtálwt 
tá/ni, amelyekkel az ország bármtlq<n 
szükségletet megfelelő elszaporítással biztosítani: 
tudjuk A 1 icinus olaj előqllításálQ a Ho·nuéd<:úni' 
Minisztélium ke1 elében Aliami sajto touzern 
sült annakidején, ahol Jáki Miklós 
kíser Zetek folytak a legmegfelelőbb do•l~~d~~Jn~~~~Y 
szeJek kiuá/asztásáw és az elért e1 
és tapasztalatokai önzetlenül közreadták. 
állami üzem az o1szág hárá1a az ostrom 
elpusztult 

Az illóolajgyáltás terén 
e1edményeket ér hetünk el. R o m P á l 
vezetésével Aliami lllóolajkísél leli Laboratár 
létesült, amely az idetmiozó l<l!rdések 
ngozásával és megvalósításuk lehetőségeivel 
lallwzilc Példátlanul szép e1edményt éltek 
Mentha pipei ita nyÍl ségi tenneszlésével és 
dolgozásával, amil csakis a falusi dolgozók 
felelő bevonásával valósíthdltak meg ilyen 
Az ottani dolgozókat sze1 vezett csapol 
tömöi í/ették, az á1 u juk átoéleiéi biztosították 
a nyeteségből is reszesítették őket. 

A B i t t e 1 a G v u l a dr.. által 
t i h a n y i l a u a n d u l a t e l e p 60 
jával egyedül áll a maga nemében 
ottani szövelliezetnek tulajdona és Billeia 
iJányítása melletl louább qyá1lja a kitünő 
ségií lauandu/a olajal. . 

Az Alföldünliön termett J u n i p e r u 
minősége elsőr end u, de feldolgozva nehezen 
kesíthető.. Az olajból nem kell sok a !11/•Ó.Qó•ás<:ah 
ban és az i pm ban, a bOTouicsli át 
sze1elik, a roob juniperi pedig nem keresett 

újabban a c h am om i ll a o l a j 
a m i l l ef o l i u m o l a j a l nagyban 
gyá1 taní, mer t awleir tartalmuli miatt a 1JlJÓIJi1á· 
szaiban mindinkább kezdenek szel<f"'u'' 

· Ezenkívül van még 10-15 
gállató növény, me/y tetszésszelinti 
ben te1 meszlhető illóolaj gyár tásJa, ha sztiifS"Cgter 
mntatlwzilt. 

Meg kell még emlélwznem a g y a n t 
illetve. lel pentinolapzüksé 
tünk b i z t o s í t á sár ó l. Magyarar szó·gnak .. · 
evente kb 200 vagon gyantára 
kekre uan szükséqe, persze leonamJ.ohlJfeszt 
gyógyászati, hanem ipari 
gunkban legfeljebb 40-50 vagont lehet e/ő.á/litaln, 
a fenyők megcsapolása révén, a többit 
kell fedeznünk. A hiányzó 150 vagon mennuü:éq<:t 
csak akkor tudnák itthon előállítani, ha 
ves er d eink lel ületét megfeleliJen feleme/nénk. 

betelepítheiők egyebek közöli az Alföld 
abb homokos ter ü lelei is.. Ettől nem kell 

uisszariadrwnk, hiszen tudjuk, hogy 0JoS70lszág
ban is a si váJ és z01 d sz i bél i ai . éghajlat alatt 
sike! ij[i megfelelő szelektá/ással és nemesítessel 

· s gyümö/csösöJ,et létesiteni AzéJt nálunk 
,;;,n/i,;cn hozzá kell fogni, hogy megfelelő mód

·szel l olyan Jenyőfl!ll!ket szelekláljanak, ame
lyek az Alföld homoko.s talaján iól disz/enek. 
Hiszen Fwnciao1 szágban is Bordeauxtól dé/Je 
a siuá1 homol;dünéAen megfelelő módszeJeld.el 
800 OOO hektá1 on nagyszel ü fenyvesek létesüllek 

· mesteJ séges betelepítéssei és ezek a fenyvesek 
ma a világpiacon a teJ pen/wellátás fontos tényezői. 

Nézzük, hogy a· qyóg!jszeiész 
h o l t u d a g y ó g g n ö 1' e ny ·ü g y b e b e
lekapcsolódni 

JI Gyógyszerész 

1.. SzakeÍYője lehet olyan vidél<i szövetkeze- .. 
lel;nek, amelyek a gyógynövények gyiíjtéséuel és 
leJ meszlésével foglallwznak. 

2, Ahol vándor készüléiiekkel, destil/á/ással 
és exllahálással a helyszínen dolgozzák fel a 
gyűitött anyagai, olt a munkát el/en!Jrizheli és 
irán!jílhatja, a gyártmángak minőségét megálla
píthatja és Javításukra tanácsot adhat. 

3 .. A gyóg!Jszeitár labmatóriumában ebben 
az iTányban éJtékes kulató nwnkát végezhet, 
hiszen nagyon sok ilyen ilányú vizsgálat és tanul
mány kiuihető egyszel ií, minden gyógysze1 tár ban 
megleu/J eszközökkel is 

4 .. SzaHepzettségét nagy üzemek ben, gyár ak
ban is hasznosítludja, ha ott megjelelő működési 
lel et ruháznak I á .. 

A továbbképzés időszerű kérdései 
(Hozzászólás Végh Antal dr. "Az előadó problémája" című cikkéhez) 

Írta : Csipke Zoltán dr. 

Végh Antal d! fenÚdézetL, u 9. számban megjeleni 
Cikkévelfolytatódott a továbbképzés kérdéséhez i> A Gyógy-

. szerész<< által már Jégebben megindított hozzászó[ások 
sorozata. Vi:gh tanár gondolatai új impulzusol.at adtak 
az elöadóknak, valamint a másik érdekelt félnrk, a tovdbb·
képző tanfolyamok váJ ható hallgatóina/, is ahhoz, hogy 
ezt a kérdést az eddigirknél talán konkrétebb fmmában 
iáiqyalják 

.4_ megjdent cilckekböl, illetve 1wzzászólásol<ból -
báJ a m;akorló gyógyszer és zek köz ül még csak kcvesrn 
nyilatkoztak --· örömmel és megElégedéssel állapílhatjuk 
meg, hogy .a továbbJ..épzés miclőbbi megindítását mind(nki 
liir elmetleniif vá: ja 

T0BB TUDÁS UTÁNI VÁGY 

Figyelemmel ana, hogy czeri a téren is újat és jobbal 
akarunk megvalósílani, kívánatos lenne, hogy a kérdés
hez minét föbbr;n száljanak hozzá. _Kérjük tehát a kiilön
böző,. egymástól eltérő egyeltrni kiképzésbtn Iészesiilteket, 
a hosszabb vagy rövidebb gyógysztrtári gyakallatot fOly
tató kartársakat, a vá10siakat és falusiakat egy w ánl, 
de kérjük az ifjúságot, a most kilenülő újrendszaií han
gatóinkat is, ho[m nyilatkozzanak, javasoljazwll. A fia
talok hangjál azért is szeretnénk hallani ebben a khdés
~en, mCJt az új szellembrn nevelt ifjúságunk első cso·
portja voltaképpen most lwgyja el elsőtzben f!.% egutiun 
falait. Ez az az i:vfolyam, amelynek már módjában 
állott a tanulj többet és tanulj fobban mozgalomnwl 
rmgindult tanuló](örök egyetemi" szako!Ualáson belüli 
továbbképző fellegél mcgismtJ ni. Ok azok, akik egyetemi 
oktatás uni~ .kisebb-nagyobb belső reformfai révén az Clőző 
évfolyamokhoz viszonyítqftan több elméleti es gyakorlati 

·-ismerettel mcnnek ki az életbe. VáTható tehát az. hogyha 
'ezek az ifjaink mint új okleveles gyógyszaészek elsZélul

nek az országban, fel fogják fokozni a több tudás utáni 
vágyat régebben végzett kGJ'láTsainkban._ Talán ezen 
keresztül közelebbről is Itialakul ·majd bEnnük az az ér
deklődi:si terület, amelyet továbbki:pzé.ssel kívánnak -nug
szerezni 
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ÚJRAKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS 

.lv.lozsonyi pjofesszor, JVémedy taná1 é.s Székely 
Sándor hozzá-szólásaiból, valamint Végh dr.-nak g_ film
oktatással kapcsolatos újabb cikkéből .is láthatjuk, hogy 
továbbképzCsünknek srirgű.ssége tllcnéJ e is csak távoli 
kö1 vonalai bontakoztak ki Azt, hogy nút és hogyan ad
junk elő, ezidőszaint csak gondolatokban, uázlatsztrű 
javaslatokban körvonalazhatjuk. Ez a körülmény most 
egyetemi kiképzésünk, azaz gyóguszuésznevc!é.sünk I:c
jormfa dótt lermészelcsmk i'> látszik. Társadalmunk 
fm radalm i átalakitása folyan-wtban van. Következés
képpen mindaiok az eszközök, mclw~k új társadalmunk 
fcli:plté.séhez sziiksi:g(sdc ·-· ide tartozik a .szalunai ne
velés is - hasonló '{onadalmi átalalwláson mennek 
keresztül Ehhez kell igazodnia_ a most .szóbanforgó tovább
képzésünknek {s. 

H eti;esen ír ja .J.l!Iozsonyi professzor hbzzászó!ásában, 
hogy ))Ha ana a kérdésre akmunk válaszolni, hogy a 
továbbképzé<> sOián mit és hogyan tanítsunk, akkor első
$Orban azzal kellli.sziában lennünk, lwgy mi az eléundő 
kitűzölt cél, mai ettőlfügg azután ~ tanfolyamok anyaga 
és a tanítással' kapcsolatos egyéb tudnivalók<<. 

Emlélazünl~, hogy a J'(!gebbi továbbAépzú, 1-2 
h1 ü .. S budapesti fanfolyamok - bál igen dícSérelrtméltó 
uulményeket éi tek el -- tlsősor ban a r égL!Jbi ismeretek 
fclfrissítésére, azaz újwképzésre szolgáltah. Eztl\tll a 
lanfolyamokon csak kis számmal volta/{ szabmai tovább
képzést is jelentő e ifJadások vagy gyakor Zatok. A_ z arj_otl 
helyzeilel .számolva, a gyógyszaés:::i továbbképzésnd; 
képczhrttt ez a mddszcz az alapját, de véleményc.m szaint 
eu n· a téren a jövőben fol\ozatosan közelednil nl> kell ,a 
c;zakmailag hozzánk közelálló o1vosi továbbképzés felé, 
ahol a dolgok tennészeléből kifolyólag tlső<;mban újkép
zé<J, illetve szakmai továbbJ.:.épzés folyik. 

Ezek a gondolatok máJ annakidfjén is felnzei ültek 
azoknál, akik harcoltak a gyógyszerésztovábbldpzésért, 
dc különböző okolí.bdl, így elsősorban az .önkéntes jelent
kezés miatt,- wnely egy bt n a résztvevők kívánságainal 
teljesUését is jelentette, nem voltak mrgvalósíthaié]( 

A továbbképző lanfolyamok vár ható kötehzóué téte .. 
léud az egyi:ni' kívánságok észsza ű honorálása mt.llcti 
a tanfoluamokba több, a /{özösségi érdekekné/( megjd-elő 
tervszeiűség vihető be 
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. •iJ1 Gy6gyszerész 
---~-----------

A TOVÁBBKÉPZÉS EGYIK RÉSZE 
- elgondolásarn sze!'int- az lenne, hogy a gyógyszeré
szeket szakmai pozíc(.ójuk, hivatali beosztásuk .szerint, 
vagyis attól függően, hogy milycn munkal>.özt lötrelrek be, 
vagy óhajtanak a jövőben betölilni, (SOportosan s annyi 
ideig tartó tanfolyamokba JaJfene beosztani, amelyek 
lehallgatásával mEgközelítenők a .szakosíiás előjellételeit 
(pl.. galenikumok ipari előáll(tdsa, biológiai vizsgálatok. 
gyógyszei ellenőrzés, élelmiszervizsQálat. gyéguszaszinté
zis, org~motherápia, tápszer stb) Ebbe a továb~kép·· 
zésbe, ahol szükséges, a mtg/L!cfő ipari üzenuket i.s be 
kellene vonni 

, A röviden vázolt, szakasitás jelé lwlfldó továbbképzés 
mellett, vagy előtte azonban lehetövé kell tenni és meg 
kell szeivezni minden gyógyszerész részére az általános 
továbbképzést is. . 

A helerogén kiképzésben részesült, főként Iégirend
szn(i gyógyszerészek elméleti és gyakqrlati képudtését 
intl:zményes továbbképzéssel kell az újrendszerűfk .szint
jére emelni. De ettől jüggethnül_. illttve emellett figye
lembe kell vennünk a gyógy~zerészeti tudomány fellő
dését; számolnunk kell továbbá az egyetemi ével[. elvég
zése után gyakorlati pályánk tamészeiéből eredő vissza
esésekkel" a tudományok iránt mutatkozó érdeklődés .el
lanyhulásdval; egyesek ellustulásával és sok más ismert 
olyan okkal, amelyeket minden rendtlkezésünAle álló 
eszközzel ki kell küsz~bölnünk 

Szakmdnk szellemi vagyonának elherdálása .s kar i 
pre.sztizsünk végleges, nagy veszélyt- jelfntli feladását 
jelentené, ha a továbbképzés minden lehetőségél nem hasz
nálnák ki .. Ennek a célnak az érdekében dolgozik első
soi-ban >lA Gyógyszerész<i, a gazdag~ változatos tartalmú 
hivaratos szakszervezeti lapunk, a gyógyszerész-napok, 

tudományos szakkönyvcink s ezt fogják lehet6vC 
fokozottabban majd intézményes továbbképző 
lyamaink 

Az elfehitrtt dolgok ismétzése, ,~a~z:~r~~~·~~g~~~······ egyttemi tankönyvek, jegyzetek, egyCb · 
mint a továbbképzést célzó cikkek 
oldandó meg -_véleményun szaint 

Az általánOs továbbképzést szo•Lgaw tanfolyamok 
éJtelmét és értékét abban látom, hogy a fanfolyam hall
gatóinak csak azt tanítsuk, amit az egyetemen 
vagy csak hiányosan tanullak. Ilyen tárgyakat 
meg Mozsonyi professzor és emel ki Székely 
is továbbképzést taglaló cikkében 

GYÓGYSZERSZAKÉRTŐT 
AKARUNK NEVELNI 

- mondotta a ujormbizottság ülésén Schulek professzcr, 
Biológiai irányba kell terelni az új kiképzést- vetette 
fel a kérdési egyik orvo.sprofesszorunk. -

Sokak ellenzése dacára az ú ,i rendszer ű ki.képzésbe 
beállitott phmmakológia tanitásp ma már igazolia 
hogy a gyógyszerész csak a.Hor állhat tdje.s egészé,~en.• .. · 
hivatása magaslatán s lehet Jw~zná1a, segítsé[;lre úgy a 
betegnek, mint az or_vosnak, ha egyetemi kiképzése avagy 
továbbképzése ebben az iiányban kibővül. Megfelelő 
biológiai .szaktudás birtokában tárguilagosabb lesz orvosi 
kérdésekben 

Helyesen fejlette ki ezt a kérdést Székely Sándór 
>>Mit és hogyan tanítsunk<{ cikkébtn és az ápolónők 
továbbképzés/nek idézésével felhozott vilá§CS példája is 
élesrn detenninálta, hogy per analog lwguan és miért 
l>ell a gyógyszerészt egészségügyi szakértőnek ldképezni. 
Ezt kivánja a közegészségügy, a beteg é.s az orvos érdeke. 

Gyógynövények hatóanyagai és a csirázásgátlás 
Írta: Mar6ti Mihály dr. 

A növényélettannak egyik ·új, modern feje
zete a növényi hormontan. Úgy tűnik, mintha 
egy lépéssei elmm adt volna az emberi és állati 
hor monkntatás mögött, de a közelmult és nap·
jaink biztató kiséTietei jogossá teszik azt a felté
telezést, hogy szép és gazdag eredmények szű

'letnek a növényi hormonkutatás terűletén is. 
A kűlönböző élettani folya ma tokai szabá

lyozó hormonok Lcőzött talán a csirázást és növe
kedést serkentő éf; gátló anyagok tarthatnak 
igényt a legnagyobb érdeklődésre, mert ezek a 
nem szakemberek számára is érdekesek. Minden 
ember számára fontos, ha sikerű! olyan gátJóc 
anyagat vagy anyagokat (inhibitor) találni, 
ainely.a r osszindulatú sejtbUJ jánzást meggátolja 
vagy legalább is kifejlődését lassítja. Itt most 
a legkűlönbözőbb növényi, állati és ember i kár os 
tumorokra gondolok. Távoli és merész. feltevés
nek látszik ma még a siker reménye, de nem lehe" 
tet! en, hisz számos olyan hatóanyag ismer et es a 
növényélettanban, amely megfelelően alkal
mazva, a kívánt növényi szövetek működésének 
gátlását eredményezi, vagy ha koncentrációját 
megváltoztatják, esetleg serkenti is. A jól ki
kísérletezett serkentő és gátló anyagok a mező" 
gazdaság céljait is szólgálják, kűlönöseri ha olyan 
anyag ismeretére jutunk~ amely csak a káros 
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(gyom) növenyek Jejlödését vagy csirázását ... 
gátolja, a hasznosakét meg serkenti vagy leg-. 
alább is hatástalan r cá juk. 

A fenti célok figyelembe\iotelé\•el elhatá
Toztam, hogy a számbaveheló legfontosabb 
gyógyászati, vegyi, táplálék- és állatanyagok 
csirázMgátló hatását laboratóriumi kísérletek 
alapján fogom megállapítani. A gátlóhatások 
összehasonlításá.J a és számszel ü értékelésére 
legalkalmasabbnak látszott a Gimesi-Frenyó 
által kidolgozott munkarnódszeT, amelynek ered
ményét az ú n. >>Sinapis-egység<<-gel fejezik ki. 
E módszer lényege abban áll, hogy mindig 
ugyanazon az anyagon, a mustármagvakon 
(Sinapis alba) méTjűk az egyes hatóanyagok 
csirázásgátló hatását. Igy O Sinapis-egységű 
gátlóhatás, ha l 00 dr b !ri ss mustáTmag telj 
kicsirázik 24" alatt 26• C-on a kérdéses anyagban. 
l 00 Sinapis-egysegű a gátlóhatás, ha l 00 dr b 
mustármag csirázását 24"-ig gátolja az illető 
anyag; 200 Sinapis-egységű, ha a felére higított 
anyag gátol 24h·ig a leírt módon és így tovább.1 
Ez a módszer kiYálóan alkalmas az egyes 
gok hatásainak összevetésére, mert egyrészt 
gyorsan (24" alatt) látható az eTedmény, 
részt a st er ilitás keT d és e elhanyagolható és 
kisérleti anyagok vegyi szerkeietében sem áll 

l~riy<~Jt~J~e.,z~v~iá~~l~to~~zás ilyen rövid idő alatt 
A felsor o lom azokat az 
unyagcsoportokat, amelyekkel eddig már fog
lalkoztam. 

Először is az alkaloidák közűl- a megszer
z~si lehetőségek határain belűl - főleg azokat 
~vettem, amelyek élvezeti- és kábítószerként 
Ismeretesek Ilyenek többek között az atropin, 
chinidin, chinin, cocain, codein, coffein, colchi·· 
cin, dio ni n, ephedr in, hyoscyamin, morphin, 
theobromin, theophillin .. A cocain, codein és 
dionin semmi gátlóhatást nem mutat. Legna
gyobb a colchicin gátlása, de ez is csak 200 
Sinapis-egységig gátol, azaz 100 dr b mustármag 
csirázását 24h·ig gátolja 26° C-on a készített omat 

·felére higítva. Az oldatok O Ol malosak voltak, 
tehát a bennük levő hatóanyag mennyisége elég 
csekély.. A coniin és ver atr in gátlóhatása 800 
Sinapi.s-egységet rnutatott. Ez az eredmény már 
elég Jelentős lenne, csakhogy ezek hatását 
í reál~ssá teszi az a tény, hogy oldásukhoz pár 
cm' (b) 96 %-os alkoholt használ tam, az alkohol 
vizes oldata meg magában is gátol 

Másodszor azokkal az anyagokkal kísérle
teztern, amelyek a gyógyászati használatban 
teák, főzetek és fonázatok neve alatt ismerete-

• sek. Ezek már nagyobb számban állt~k rendel~ 
kezésenue, mint az előbb említett alkaloidák 
lVIintegy 35 féle, a gyógyszertárakban és drogé
riákhan kapható, tea, főzet és forrázat készíté
sére alkalmas drogot vizsgáltam meg gátlóhatás 

·. szempontjábóL Kivétel nélkűl mind gátolt, de 
legtöbbje kis mértékben, hasonlóan az előbbi 
csoporthoz .. Legerősebb hatásúnak a digitális 
levél forrázata és a közönséges tea főzete bizo
nyult, kb. 300 Sinapis-egységű gátlást rnutattak .. 
Természetesen figyelembe kell vennünk itt is az 
oldatok készítésének módját, amely a következő 
volt: l g-nyi drogot 100 ern3-re felöntöttem 

. vízvezetéki vízzel és felfonaltam, majd forrón 
leszűrve, hűtőszekiényben tartottam haszná
latig. (A digitalis levél, ípecacuanha és ziliz 

·gyöker, valamint a lenmagból készűlt oldatot a 
Magyar Gyógyszer könyv IV kiadásában aján
lott módon készítettem) Az ilyen drogokból ké
szült kivonatokban ugyanis a tulajdonképpeni 

.R 

gátlóanyag vagy anyagók igen kicsiny és vál
tozó meanyiségben vannak jelen. Igy pl. a 
Secale cornutn'Il összalkaloida tartalma O l O-
O 15% között van, az Atr op a belladonna leve
lében O 2-0 4% az alkaloida, a Pimpinella 
anisum termésében 1· 5-3% az illóolaj, a 
Foenículum vulgare termésében. pedig 4 5% 
Az egyes oldatok töménysége tehát változó és a 
bennük levő hatóanyagok egyertelrnűen, de egy
máS>al ellentétesen is hathatnak Ez utóbbi eset
ben két ellentétes hatás semlegesítheti is egy
má st 

A harmadik csoport, amellyelloglalkoztarn, 
az illóolajok csoportja volt. Ez a csoport talán 
a legnagyobb jelentőségű, mert gátlóhatásuk az 
eddigieknél jóval nagyobb Az Oleum Santali 
450, az O. Eucalypti, O .. Anisi, O. Bergarnottae 
1000, az O .. Juniperi, O. Citri. O Geranii 1200, 
az O. Lavandulac 1300, az O.. Rosac és Pini 
pumilionis 2000 Sinapis-egységig gátol. Ez a 
gátlóhatás már tekintélyes, hiez az oldatok csu
pán ezrelékesek, vagy még kisebb koncentrá
ciójúák, mert l g illóolajat 5 g MgCO,-tal a szo
kásos rnódon eldör zsölve l 00 cn, 3-re higítottam 
fel dest vízzel. Az így nyeTt oldatot szűrés után 
használtam. 

A kűlönböző anyagok gátlóhatásának meg
állapítása céljából megkezdett kisér leteim et, 
amelyeket az egyetemi Növényélettani Intézet
ben végzek és amelyekről a fentiekben vázlato·
san beszámoltarn, folytatni kívánom, hogy egy
T észt kiegészítsem a már ernlitett három anyag
csoport eredményeit, másrészt újabb csoportok 
adataival bővítve, szemléletes és hasznos össze
hasonlításokat tehesselL Az eddig végzett kísér
letek eredményeit csak fldatoknak kell ma még, 
tekintenűnk, amelyek a kisérleti ·munka végén 
az őket megillető helyre fognak kerülni A vizs
gált három terűlet adatainak összehasonlítása 
nem teljesen reális, mert - mint láttuk - az 
egyes csoportoknál az oldatok készítésének eltérő 
volta miatl is kűlönbségeknek kell lenni .. Tárgyi
lagos kritikával értékelt eredmények azonban, 
ha egyedülállók is, - úgy ér zem - a beszámo
Jóm elején említett cél felé runtatnak és akkor 
máris értéket nyertek 

Az OrszágosÁrhivatal az OKI által13.382 Tsz. alatt engedélyezett 

RESACTOR INJ. 
fogyasztó i árát: 

6 x 1.1 c cm csomagolásban Ft 11.40 
20 x 1.1 ccm csomagolásban Ft. 29.90 

állapította meg. 

Az árakból 15% engedmény nyújtandó ! 

Minden nagykePesfledt!sben ~aph.at61 
M A G Y A R G Y Ó G Y S Z E R R T. 
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. A Gyógyszerész 

A bőrgyógyászat 
,, , . 

gyogyszereszi vonatkozásai* 

I. rész .. 

A bői'9' óg~·ászat idadata az egészséges búr ... mCg
':édése tehÁt a helHS börá}wlás és a beteg~ korosan 
elválto'zott bői' megfn:óm;ít.á,sa. Igy k~t .~qésze!; ö~álló 
részre tagolható a 1Jörgyóg}'US7;_at. JI~ I I~nd,el_oadasont 
keretén belül csak az egeszseges bor apolasara szol
gáló készítményekkel szel'etnék fogl~}ko,_:ni, m~nd: 
hatnők úur, a hórgyógyászat, h~'giemas,, ~?z~r-tikar 
részével Bái a lmzmetilm szo nem fedi tokeleiesen 
az ideta~tozó témakört, rne1t a lmzmetilm első szem
pontja mindi~j a dhwt.igényel{ szemelőtt .t.mtása. 
A középkorlHm pL a hófehér, sáppadt arcbőr \·o't 
a divat. késöbb a piros~ kicsattanó arcszín - gondol
junk ~z ú .. n. héc~i rougyoli: használatiúa - manapság 
pedi-g a csokoládéhalna hör szín ,elérésééi~ ~zen~ed~Ul{ 
n napon. A továhhiakban tehat hasznalJuk mkabb 
á h:ozmetika szó helyett a hőrápolást. 

A BŰR \J'OLA.S IÖRI'ÉNETE. 

A bőrápolás nag~' jekntőségét már elég hamm: 
felismerte az mnbt~r.. BizonyH.élmink '\·annak ana 
nézve: hogv 1n.ár i -5000 évvel t:zelőtt a sum h· nép, 
ma]d 'az é'gyiptomiak olyan, ~a_g~s fol{Ja en;elt~k 
a bőrápoló l{észít.mén~1 ek ~IJ~~SZIJ.es,cne~{ tu.doma~y~~t, 
hogy a mi iorgalombau Ievo lmszdmenyemk lmzo!t 
is fn'alnan talállmzunlí ol~/a~ol{.kal, al!wlyl'_~m.t. nyu 
abban az időben használtak. I:<..g)IJ)tombol a fomemmk 
közveHtésév<'l jutottak -el ezen kiilönbtiző szt~rdi: a 
göi·ögbkhöz és a róuiaialdwz.. . H.ó1~.ul~~an a kcnö(;s
árusok coész tcrekct, uteasorolmt tullottek mr·g sat
rail~lwl, Így pL a Capitolium láb.ár.Iál lé\· Ő t.eret-, (_•! is 
nevezték I'Ólnk \·icus Ungul'ntarmsnak. Hatalmas 
hanvatlás líövetlwzett azonban be a líözépkorlmn 
bvgiCniás tét·en .. 

~ A ]{övet.kezö é\:századoklHm újra föllendült a 
test.flpolósz~~reln~t készítő ipm·, hihetetlen, Jnenn~'iségel{ 
Imrültek piacra, a bancia nemesek szószt~rint lHH'iöm
bt~n fiii"Ö<li'-'k Innenl<'ranciaországból ter~edt el líésöbb 
a többi eu1ópni mszágba a killönbözö t.est.iipolószeieh: 

_....használata és reCl'Jll.je .. 

' l\ffeHltt I'átérné'li: a bői ápolásái'a szolgáló lu~szít.-
mények tárgyalá:o;ára; sziil{s_{•gesnel< l~~tom a bőr szcr·epét, 
feladatát, mííl.::ihlését, tisztazni. A borlegiontosahb ft>l· 
adata a ,.(;dt'!Nn s r-mwl< a iel~Hlatnak a IamJyúm:iJi
gvek által ü·rmelt zsiradHdwl átHatolt hő1· jól meg 
iS felel. V(·g~'i, mechanikai, ddüi·omos hehatásolmak 
ellenáll. A bör saprophitúi a staphilococcusok a 
iafJ!J!'Úmirigyek által tf"I'nwlt faggy~ bizonyos mrnn~'i· 
ségi~t t•lbonh'a egy \·alóságos savi-líÖp(myt létesítend.: 
a hörön, ami rossz táptalaj lé\· én a különbözö bal\• 
téliumolmak, az esetleges iertözéseldu~l sz(_•mlwn 
védelmet nyujt.. Ez~ni{ívül ~eltmtős SZ('I"epe \an a 
hOrnek a hőszal,Jál;yozúshan (izzmlás), li:h·álnsztiíslmn 
és liÖSzigell•léshen.. Jíindczek után l<ézenf('kvő a .b(lr 
ápolásának fontossága" · 

BŐRÁPOLÜSZEREK A GYÓGYSZER· 
KÖNY\'EKBEN. 

A g,:óg!:szr,rtárban ell{észithl'tÖ hötáJIOlószmd< 
jelrntöség"ét gondolom~ }('gjobhan úgy hizonyít!Iatom, 
ha rámutatok, hoy~; aránylag milycn nagy szammal 
szerepeinek mind a hazai, mind a külfüldi g_~'Ógy
szetkön;n·ekben .. lieg kell itt jem'ezncm, hogy a bőr ... 
ápolószculr logalmát meglehPtíJsen nehéz körillhatú
rolni. eg\t'tliil csak azt n~hcíjük kiindulási alapul~. 
hogy' mél~' készítménil'k hasznillha1ók bőráJJOlásm 
is.. A I\'. 1.Iam'ar Gyóg! szeiköup'hen il"!· en készít .. 
ményeknek t<'kinihetők a sarw durus, sapo m'~di~ 
einalis, sapo kalinus, spilitus saliC~'latus, spiritus 
eoloniE~nsi~, spirítus camphm:~tus, s)Jil"itus sa1wnatus, 

*Az 1919 május 20-i g:yógysze1eSznapon tartott 
C'!őadás .. 
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unguentum stearini, ung. gJ~;celini, ung,. emolliens és 
pulv ... asperg,iúis inf~ntum" A~ 1337-hen megje~~nt 
Franem Gyogyszerkony\·ben barom -szappant, tobh 
bőrápolókrémet, köztük egy cold-kiémct és külön
böző glyeerinkrémelíet találu~k...- Az !_7• Helvét G~;ógy~ 
szerkönV\"lJen 2 szappan~ 2 hmtopor es 3 szeszcs test .. 
ápolószé'r hivátalos, __ Végül pedig a legújahb amerikai 
G;i?ógyszeikönvvhen 2 szappan, 4 krém és 5 ·vizes, 
ill~etve szeszes~ bőrlemosó készítmény szmepeL 

A leggyakrabban előlorduló testápoló~:iereket 
könnvebb áttekintés l(cdvéért a következő e.soportokba 
osztoHam: 

ln érnek, 
szappan ok, 
kölnhizek és Ievendulal'izek, 
lizes vagy szeszcs -böl"mosó folyadékok, 
hintöporok. 

l:lindezen l{észítményeklwl csak egészen nagy vonalak .. 
ban ldvánok :foglalkozni, teldnlettel arra, hogy a 
testápolószere1r nagy szakértője és mestere, Némed~ 
tanár úr a gvógvszeiésznapo}{ k~retén belül már fog
lakozott ezzel a "témúvaL Igy kizárólag egyes készít
mén~Jek hatásmechanizmusára és az újabban ielhasz.;. 
nálásra Irertil~ alapanyagolua szerelnék rámutatni •. 

KRÉMEK. 

A kiéniel<, amint . láttulr, a hazai és küliöldi 
gyógyszerl<öny,:ek idevágó részeine,.k ismmtetésénél ... a 
Iegelterjedt.ebb t.estápolószereli:. F eladatulr a bor 
véd,~lme, pulútása, tisztítása. A ]{rémek alapanyagául 
szolgálnali: a növén~7i, ásványi eredetű olajok, zsírok, 
viaszok, zsírsaval{, zsÍI:allwbolok, zsírallmhoi-szuJfo
natok, glycerin, víz stb. ~Iinde:zen alapanyag .. ok. tel~ 
jesen líözismertek, de talan a cetylallmlwlrol es a 1 
J~nett-viaszról nem átt megemlékezni.. A eetylalko• 
holt az V. Helvét Gylrv .. már hivatalos gyógyszerei 
l{özé is Í(~lvette. Ez a cetaeeum Icgfó1Jb alkotórésze, ,· , 
nagy t~lőn~; e, llog~r nem ;t-vasodik, }i-ivá!? e~ ul gens, 
biztosítja a lírém homogen voltát es elosegitt a ieJ .. -. 
szívódást. A lanettviasz mind zsíros, mind száraz 
krémekhez jól felhasználható, alacsony olvadáspont
júnál fogva nagymértékben hozzájárul a krémC~ 
lrenhetőségéht~z. A \·ÍZ szerepe nen1 teljesen tisztá-: 
zott a líülönbözö hő1·gyógyászat.i l<észítmén~relíben. 
Vizet u .. i. nein azért teszünk a lU"émekbe, hogy ily.:. 
mó(lon azok 'előállítása olcsóbb legyen, hanem fizioló• 
giai szempontbóL U. i. a víz hűsítő, puhiló 
Íejt:\ ld és a bőr l{ülönbözö olwknál fogva bekövet
kezett vízvcszteségét is pótolja. Ezenkívül a víz jelen .. , 
léte hatékonyan elösegiti a krémahtiJUn'!'agok és az 
(!Set.leges hatóanyagol< felszívódását is. 1\:lost már 
tmlva a víz jelentőségét, természetesnek találjnlí, hogy 
manapság főleg a nagy vídelvevölíépességgel rendel• 
kt•zö alapan~ragok keriilnel{ előtérbe (adeps lanae,_ 
cholesztel'ines l·:tselin, triaethanolaminstearat, stb .. ). 
A ehol('Sterines vaseliniől jó tudni Nagy En'in meg
úllapításút, hogy 1.5% cholesterin tartalom esetén 
is elérhető 300%-os vízielvétet. A ·· mint 
ismeretes, l<ét esoportba szolíáS osztani, és 
száraz lnémekre. Ha jól ielszívódó _zsíros 
kívánunk készíteni, okH~tlen csak növényi 
alapanvagolmt és kis m~nn~'iséghen gyapjúzsh't 
náljunÍ{ lel, mert az ásványi eredetű anyagok, 
pl. a folyékony paraffin és a vaselinek még ". 
stel'in jelenlét.él.Jen is igen kis wennyiségben szí~·od":' 
nal{ fel és az arcbőr a hekenés után még óraval 

is féni es és olajos tapiniású Ie~z~·~J~~~~F]~~~E~~:~~j~: ~ szm·int g~·óg~:szerli:önyvünk ~gyik 
nem tartalmaz egy jó zsí:fos 
ez mógyszertárban a kézieladás 
cikke lenne. Az Ung. emolliens, 
a zsíi"OS krémet l<érö ''C\·Öinknek-adni SZ<lKlCUilK~ 
ált.aláhan nem felelhet meg ennel( a célnak, 
mindöSsze 10% -· csal< részheu Ielszh"ódó -
slcrines vaselint taltalmaz. Célszerű lenne tehát 

gyóg~rszerkönyvek példájára eg~. aiebőr ápo• 
alkalmas kozm(~-fikai krémct. fel:wnni a készülő 

Magyar Gyógyszerkön!'"l· be. 
A száraz krémck tekintetében már nem szorulunk 

küliöldi példára, miYel tudjuk, hom az ú. n. tejkrénlek 
bazá~ból .. terj~dtek el • a.z ~.~ész_ Yilágon., G!·Ógy .. 

.. -.szerkoll!'nlilk Ung. steanm. elouatm·al szemben azon .. 
baU mégis fel szokott Yelődni néhán!: kifogás: 1. állás 

_ közben a krém két fázisra válik~ 2 .. elég hámar bl:';.. 
51,;írad, 3. készítése hosszadalmas, 4. főzésimr erősen 

· ••• h~a~b~z~:ik~~,;é,~s!alt:z1yí~gy adódó nagy YÍz\;eszt('séget, ruhrel a nem . pótoltatja ki~ ezért minden 
más konziszteneiájú, minöségű készítményt 

Jropunl{~ 5. a krém illatosítására a lúg-érzél<eny ol 
geranii nem megfelelő., liindez('n hibái< és -a ceta
eeum hiánya miatt csalmein mind~ gvóg\'szertáihan 
más és más házi előirattal találkozün'k. ,, LegiObbak 
ezek }{özül még \·él-eméll!'em sze:dnt az a:rmlwuiás 
elszappanosítást t-aitalmazó előiratok. A tiiaeth3nol·· 
aminnal készülő tejki'ém minden szemponthólldfogás.
talan lenne, azonb~m ellartása közheu ~ elég l"Ö\'id 
jd(in belül - ÖSS7,Ce'Sik. 

SZAPPAN OK. 

A luéntt:k után a testápolószerelr legnamrobh 
csoportját. a siappariok ~1lkotják. G-y~gyszel"l<önyvünk 
is tartalmaz l<ét nátl"iumszalipaii elöiratot, amelyek· 
nél csal< ann~ri javítást lenne célszrrű t.'Szközölnj, 
hogy az elszappanosítást hígabb lúgoldattal "]{ellene 
elvégeztetni, a sapo medicinalisnál pedig sesamolaj 

·hel!· eU. esetJpg oL heliant hi és acidum Óleinicum 
kever·ékét: , leh(~tne elszappanosíUatni. Ami a pipere· 
szaJ)panolmt illeti, itt viszont bt"ismerhetjiilr, hogy 
ezen a tér·en nem versl'nyl'zhetiink a gyárak 
töliéletes .gépi b!'>,IPIHll'zé.'WÍi.'l'l, tühb él·Hzt•des gya
lwrlatával és olcsó úrnhal. Ell<é:-;zHésiiluöl. össze
tét.eliilo·ől nem árt ann~·it huln_i, hogy tPu.johban 
habzó szaJlJl3llt a coc{ms olaj ad~a és éppen ezért 
pipereszappanok Pliihatából ez sohase hián~10zzon .. 

· A coeensszappan minUségét még Jeginl{ább a gyant~
, szap]mnok li:özdítil{ meg, ÍQ!7 beszerzési n<'hézség 
esetén est~tl(~g t~zeldu~l helyeHesíthdő. A pipere~ 
szapJHmok U:észílésP hel~rett: \·iszont ajánlhatnám házi, 
l'agyis g~'Ógyszerf{ni basználatra folyélíony s:Zappan 
eH:iúUít.úsát. Elkészítése ug~ranis percek alatt eh ég ez· 
hető, mindüssze_ 20---25% texaJlOnt l{ ell 60% ''ÍZ 
és 10% alkohol keveré){éhen feloi~Hni.. Használata 
gazdaságos és h•{szés szeduti illatosit-ó 'HlU!' eselleg 
dezinficiáló szer adható hozzá.. A t.exaponnak,- mint 
minden zsíraleoholsnlfonatnalí nagy elön~~e a szap}Hl• 
nol{kal .szemben, hon~· jobban habzik, vizes oldahl 
nem lúgos ){émhatású.. 1-Iáh'ánya azonhan, hogy lds
mértékben szái·ítja a bőrt.. 

KÖLNIVIZEI{, 

A szaJtpanoldml szemlwn talán már Irevésbbé 
jelentösek a l<ölnivíz és laYt>mlulaszesz készHmények. 
Gyógyszerkön~· viink SJ)ir" eoloniCIISis előh"ata régi 
h·százados tapasztalato!< alapján készült és ígs esalr~· 
IJ('ffi ldfogástalan, ülnetlen szüksétJ('S azonban .a it~l
használt allmbolt. l'IŐZ(!tt~SCU sz3gtalanítani, ]~z, tapasz .. 
lalatom szerint, lPg]obhan O .. l% lu~lium permangaHal 
történhet. l\ :forgalomban léYÖ iiJó ola]oli:hól is kitiínö 
miuöségií készítmén~reket. kaphatunlí il;vmódon,. Az 
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illóolajokhól kaml<terüktől függűen 20~30 gr-ot 
vehet~nk egy literre.. Fixálószt~rül jobb híján 2% 
glycerm és 0.1% lolubalzsatnot. használhatunk" Kül
i'il:di gyógyszerkönyvek mintájára helyesnek tart.a..
uflm, a Spirítus Lm amhllae feh:ét.dét is. anii már 
az első mag}; ar m ó g~ szerkönyvhen hivátal os \-"olt.. 
.\ h1vandula sz('sze]{ közlH~d\'t>ltsége speciiilis iris
sHő és üdílií sajálSÚfJá szólna ezen jm,aslatom mellett. .. 
Nem is beszéh e arról, hogy a hazai l<észít.ésfi la van·~ 
dula olaj . ielH~szi a ,,:ersenyt az angliai és földközi 
tenger paitjairól származó hÍies, legkitűnőbb mi'nö
ségű illóolajoldmL 

Itt lehet megemlíteni még a ldilönböző arcízeket 
éí'l areszeszekei~ amPlyr-l< a bőr tisztitására szolgálnak. 
Nagyon elterjedtek az ecettel \'agy más organikus 
savaJdml készült lemosók, mnelyek értelme azzal 
mag~.rarázható, hogy a szappanos mosással ''agy Inás 
módon lúgossá váló arebörnelí ''jsszaállítják a már 
emlílett savi }{Öpen~rét, A boraxos armrizek a bői 
polusainak t.isztításán kívül a ből puhítását eélozzá)fo:. 

IIINIŐPOROK 

A krénwkcn, szappanokon, ldlinivizeken khiil eléggé 
eltel'jedt a használata még a különböző hintöporok· 
nak. Ezeknek feladatu a bőr vé(lehne, a f,~lesleges ned
vr,sség felszívása és az eselleges szépséghibál< elfedése. 
Állandó használatuk azonban túlságosan kiszárítja 
a hört, mivel a Iagg~(unidgyek által termelt zsiradélwt. 
magul<ba szív~ák és a hámréteg víztartalmát csöld{en .. 
tik. A legg~ralnahban használt aia1mnyagnak, az amy .. 
lumnak' az előnyös hatása: a nedvfelvevőképessége 
eltörpiil amf"IIet.t a nagy hátránya mellctt, hogy a pó
lusokha kerülő krményítő szenwl< ott megduzzadnak, 
dsznJJpanosodnalí és erjedésnelí indulva, feszítő, iz .. 
gató hatást fejtend{ ld .. Ezért ajánlható a tiszta talcum 
használata, t"setleg 10-20% zincox~rddnl lmverve, 
ami en~rhe szárító és fehérítő hatást biztosít. A hintő
porol{ban n(~ha -szeJ·('plő calcium és magnesiumcarlw·· 
nat az izzadság savi bomlástermékeit kötik ml'g, 
:1zonkh'ül a hintőpor l<IJmdó és fcdöképcsségét növelik. 
G~·árak töhbn~:ire hfuom változatban szol<t.ál< piaera 
hozni a hintöporolmt, mé{fpedig mint női, férfi és baby 
hintőlJorolmL Ez(_~D fa!ták ösf:i:l.(~t.étele }{ÖZHH - bár 
solmn nem tét.elezil{ föl-· ('lég lén~'rfJes l{ülönbség van. 
A férii hintőporok }t"!Jinkább izzadást csöldH•ntö, gátló 
hatásra vannak beállítva, amit az e1·ős adstringens 
hatású almniniunt h~·droxid 3-5%-ának a hozz{I ... 
adús{n·al értwk el. Ezért sziil<ség esetén a nőknek is 
t•zt a készítményt. szokták ajánlani. 

Ey~·es fél"fi binlOporoliban találkozunl< még 
1--2% ol gaultlwrh't>l, Jíémiailag methylsalieylat
tal, ami desodorálő és antisepticus hatást. fejt 
ki. A női hintőporok semminemű hatóanyagot nem 
szoklak tartalmazni, csak illatosít.va és fr-st\·e \'annak.. 
A bahy hintöJwrokhan pedig többn~'ire szárító alap
anyagok (hismuthsubnitrat, zincoxyd) és desinficiáló 
szerrk (pl hórsav) szel'cpelnek. 

N \POZÖ IÍS N 'iPFÉ!'IYVÉDŐ SZEBEK 
\·égül szmetnék niég néhány szót szólni, tekin .. 

tettel a most ind nM nyári szezonm, a napozó és nap
fén~''· édő szerdniH. Kísél'letileg megállapított tény, 
hogy a zsíros bőr lénp•gcsen több fén!1sugai'at "\'er 
\'issza, mint a száraz. Ezért az erős sugárzás elleni vé· 
dekezésül a hör zsírosítására és az egyenletes lebar· .. 

l 
DARMOL GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GY ÁR K. F.T. 

BUDAPEST XIV., HUNGÁRIA·KORÚT 114. 

DARMOL csak eredeti csomagban árusítható 
TELEFON: 496-796 

'--------------------------------' 
335 



_..,.,-' 

.H Gyógyszerész 

nulás biztosításilra, zsh·os napozó krémeket, illetőleg 
olajokat készíthetünk.. Az ú,. Ii,. lebarnulást az ultra
ibolyasugarak hatásáia létiejÖl.'Ő pigmeutlrépződés 
ercdntén!rezL Napolajnak felhasználható bármilyen 
friss szaglalarr olaj. Ajánlatos azonlmn inkább a nem 
a'rasodó paraffin-~olaj alkalmazása. Az emulsiók az 
emlitett hatáson kívül a bőrm~k h'őleadás következté-o 
ben beálló '\'ÍZYeszteségét is hhatva vannak pótolni. 
Eléggé ismert a bergamott .. olaj lebarnulást :í'olrozó 
képessége, ami az olaj pigment lzgató hatásán alapul. 
Ezzel azonban óvatosan kell eljárni, lc·g:í'eljebb 1-2 
százalékos aránvban szabad alkalmaznunk, de még 
igy is gyakran Űkoz ~örg~· uliadást és foltos pigr~en .. 
tációt. Ehhez hasonlo hatással rendelkeznek meg a 
citrom-, naiancs- és Ia":·endulaolajok is, hatáserösségülr 
azonban negyede a bergamott-olajénak A nap\'édö 
szerek a chininsók azon hatásán, ill.. tulajdonságáll ala
lmlnalr, hogy a chininsók a :í'énysugarali: 360 l-Lll hullám
hossz alatt lévö sugmait~ tehát az ultiaibolya
sugarakat - átalakítjálr más, hosszabb hullámhosszú 
sugar akká, olymódon, l10gy azok csalr sokkal gyengébb 
veg~ri hatást tudnak kifejteni.. Ilyen hatással bírnak 
1nég a }{evésbbé ismert eseulin; niethylumbelli:í'e~p., 
methslsalie;vlat, phenylsaJic·siat es a Iavendulaola]_ ~~ .. 

Gepies, ami ebben az esetben lélektelensegel is 
jelent Ez pedig a továbbiakban azt uonná maga 
után, hogy a gyógyszerész felejtse el még eddigi 
anyagismeJeiét ís és ne is kenssen, főkérú pedig 
ne is találjon olyan >>gyanÚS<< gyógyszereket, 
amelyekel feltétlenül és azonnal megvizsgálandónak 
tm t. 

A fentielíben igyekeztem a leggyakrabban elo·~ 
forduló és a IegelterjCdtebben használt bőiápolószcre
ket ismertetni; amelyekkel a gyógyszer·ész nap mint 
nap talállwzik s ennek az eléggé elhanyagolt témakör .. 
nek a népszerűsítésével talán nem végeztem felesleges
munkát, 

1\fészál"OS Zoltán 'dr. 
egyetemi tanársegéd 

a budapesti Egyetemi GyógyszeJ·észcli 
Intézetben 

A JÖVŐ GYÓGYSZERÉSZE 
elsősol ban gyógyszer szakél lő lesz.. I smemic l< ell 
felelősség me/lett a gyógysZCJ eh tulajdonságait 
Ugyanez uonalhozik a gyógyszcJ!üilön legességekre 
is, melyel,el a gyógyszeu!sznek teljes szaiéi lelemmel 
kell kiadnia. Ez a fejlődés útja és ezen az úton 
ez a gyógysZCJ ész legfőbb feladala .. 

EZT MONDOTTA SOlULEK ELEMÉR DR 

Kossuih-díjas professzOl unk >>A Gyógyszer könyv 
szel kcsztésének irányelvei« cím ű előadásának be
fejező részében Ez a néhány mondat lényegében 
azt jelenti, hogy úgy mint a világ nagyobb 1 ész é
ben, de különösen a Szovjetúnióban és a népi 
demokráciák o1szágaiban, nálunk is a gyógy
szer ész minél magasabb és szélesebb kikepzésél e 
kell tör ekednünk. Ez pedig sohasem volt annyira 
időszerű, mint éppen mosl, amikor az új intéz
ményes gyógyszerészkiképzés éulízedekre megha
tározza: milyen legyen a gyógyszoész /;épzett
sége, tudása és milyen - az eddigielméi nagyobb -
szcrepel szánnak neki a közegészségügy területen? 

ERRE MUTATNAK RÁ, 

ezeket a ieJ vehet tisziázzá~;, ezt az _utal világítjá/, 
meg Sc/wlek professzor szavai Es éppen ezen 
a ponion bukik meg az a za vm os szándék, amely 
az ernbeJ t, az emberi tudást szembe akai ja állítam 
a gépekkel és abban 1 eménykedik, hogy a gyógy
szeJész, igen, a fövő gyógyszerésze csak gépies 
kiszolgálója /esz a /.ész gyári hészítményekne/; 
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csak annyit hajlandó ész1evenni, hogy a gyári 
készítmény ek mind nagyobb mél tékben vonulnak be 
gyógyszCJ tár ainkba, de egyetlen szavuk sin<! sen 
olyan irányban ··. miMnt állíthalnák rá a gya
kolló gyógysze1 észt is a fejlődésnek en e a 1 olwnő 
vonaláral Közben elfelejtik, hogy a gyári gyógyszet-. 
különlegességeket sem a gépek, hanem az ember 
csinálja .. Nyilvánvaló. tehát, hogy ezeket a qu<)QrJ
szeJCket a mJógyszcresz sem 
gépiesen. A >>legfőbb . é1lék a dolgozó ember« 
alapján a gyógyszerész tudományos kikepzése , 
csak emelkedhetik. Gondoljuk csak cl, hogy meg 
egy cipőkcreskedőnek is tisztában kell lennie 
a cipőgyártás, a cipőkészílés minden szakmai 
vonatkozásával Jl.1.ég a hentes is tudja, hogyan 
készül a szalámi, ha ő maga nem is csinálja, 
hanem a gyárból l(i~szen kapja az árut .. 

SZÁNDÉKOSAN HIV ATKOZTUNK 

ilyen teljesen anyagszer ű példákra, hogy 
erőteljesebben Jámutaihassunk a gyógyszerész 
felelősségleljesebb munkájára. Ezt biztosítja Scl1ulek .. 
professzor útmutatása, ezt emeli ki Íninden 
cikk, mely >>Az előadó problémajáHól a rmríav-·'' 
szerészi továbbképzés, tehát a magasabb w· ré~,zes 
mellett megnyilatkozott. De ennek a 
szolgálatában indult cl a vita V ég h Antal 
egyetemi intézeti tanár úttörő gondolatáról 
hogyan használhatnák fel a filmet az o;~~~;~zna~i 
a tóvábbképzésnek, a jövő "' 
kiképzése érdekében? És amikor 
a gyógysZCJszakértést állítja 
homlokter ébe, amikol mind tz·sztábiian 
hogy a pharmacologia és biologia kapuit 
kell támi a gyógyszerész előtt, akkor ez nem ]1~,~~~~;;~ mási : csak a gyógyszer ész egyr c inkább n 
kedett szel epét és jelentőségét a· közegészségügy 
gálalában · 

FELJÖTT HOZZÁNK 
EGY GYÓGYSZERÉSZ 
vidékről és leült szembe velünk a szerhe.sztős,'gb,en.: 
Azt mondia .: legalább húsz éve hol dozza 
ban, aini{ most Íudomásun/aa akar hozni. 
úgy ár ad belőle a sz ó. Pedig már nem 
ernbei 53 éve dolgozik a gyógyszerészi DOWú'" 
majdnem mindig vidéken 

Azzal kezdi, hogy legyenek orvos-rJuó<mszettc 
szek, vagy gyógyszerész-orvosok Eleinte 
hogy afféle >>összecmkliaió<< foglalkozáSI 
nappal orvos, éjjel gyógyswész, vagy 
De nem, ő azt akar ja, hogy az 01 vos és a 
szerész is tanuljon meg nlindent és csak 

döntsön, hogy mi akar lenni. Úgy gondolia .: 
még ,az is előfordulhat, h~gy az o_tvos elmegy g,gÓgy
szereszke~m.' va_gy a !JY,ogy~zeresz egyszer teljesen 
az 01 vos z hwatas sza/galataba szegő,dik 

A lényeg az, ahogyan. megvallia .: mvos és 
gijóqyswész tökéletesen ismerjék e'gymás hiva
tasat Ne foldulhasson elő soha többé, hogy a leg
nagyobb megdöbbenéssel veszik tudomásul a szak
emberek, hogy például ő és kortársai, megszcrezték 
az oklcvcluket, de az egyetemen egyáltalában nem 
tm~ultak ~yógysz_er hatá~ta:lt. Ámulnak, hogy a 
gyogyszens.z egy eleten at ugy, adta ki a gyógyszer( 
hogy_ nem z;smeJ te azo~ hatásai. Ha pedig a gyógy
szeresz iovabb tanul, CJdeklődik, olvas, fejlődik, ki 
akar sza~adulm a gyak r an szolgai szerepből, -
al<ko1 mar kwuzsol Itt, ebben látja ö a hibái és 
ezen sze1 eine segíteni most, amikor már elmúlt 
h~luenéves. ll~ ert ,ő már, nem lesz fiatalabb, de ez a 
P_alya, ame!ycn őt 53 ev alall annyi megaláztatás 
ert~, -;- meg- felszabadulhat a jövő gyógysw észe 
szamma. · 

A.ZT IS T ARTSUK SZEM. ELŐTT, 

hogy ~ jövő g!fógysze~ esze --- az ápamosiblt gyógy
sz_o t,maJ, gyoqyszCJ esze lesz. Bm milyen törvényi 
J,es;üunh !e/wt a nW?ifai gyógys2Cl iszell öl, vagy 
az ll J oldatasr 1 c{m :n ueqleg;skiala/cílásáJ ól, egyedül 
ez lehet a doni? es n anyzia szem po lit. Az N V. 
gyogyszoeszezfol nem /;ell Imfania az OJuosnah a 
/.özegész;egiigynPI;,. hogy puszta nyné.szl<edésből a 
lol;b ludasukat >>kw mstásra«lzasznólják fel Minél 
sz:,lesebb l~er uiclet nyrtunk meg a jövő gyógyszeu!sze 
e/oll. anna! homolyabb segitőtáJ sa lesz az on>osnak 
Mnl a jö~ő gyógysw eszének /;iJ,cpzése máJ együtt 
epul, valosul meg a szocwlimws ezliiésével. ahol 
megsziini/; az eyyéni [llOfilhajhá.szás Soha többé 
sen/, r nem fog_mermazdagodni azon, Jwgy a betegek
ne/; megcsrna!Ja a gyógyszerét. Kiizbcn azonban 
éppen a szo<ialianus építésé közben az 01 uos sze
lepe is megváltozik Az orvos és a .gyógyszerész 
ek/;01 nw.1d egyszell e mindent megéllcnel!, el
mub;aha 1eg1 ellenlélek és egy cél vezeti őket. Hogy 
mrnel osszehangoltabb nwni<ával dolgozzanak a 
magrJai lwzegészségiigy szolgálatában 

TUDOMÁSUL KELL VENNONK, 

lzoqy aki a gyógyszÚ t kiadja, annak a felelőssége 
iel~cscn a,zonos azéval,, aki ezt a gyógysw t a 
gyw nak atad la, ak J gym !Ja vagy felírja a beteg
f!elc Jl.1rndcn látszat, sőt lényeg ellenérc is lel
J~Sen. azono~ , A gyógvszcrész . csak úgy tclje
szthclz hwatasat, qak ugy lehet teljesértékű dol
gozója a magyar nép vagy a világ közegészsegügyé
rwk, h~ t~datosan végzi munl;áját .. Ez pedig csak 
ugy lor ienhetzk meg,. ha a gyógyszer észt beavale 
]Úk és beépítik a legtágabb gyágyszerellenőrzésbe, 
abban a . biztos ludalban, hogy a gyógyszerész 
af!YO!f'W űen, biológiailag és hatástani szempont-· 
bul zsmen JS az egyes gyógyszereket. Jl.1.inden 
egyes. gyó~ys~c1t Csak így tenmthetjü)( meg azt 
a kozegeszscgugpzleg legk~molyabb kapcsolatot, 
amelyet mmden vonatkozasban meghatáJ oz és 
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m~gköuetel az orvos és a gyógyszerész örök egy· 
ma sr aulalisága a betegek gyógyításéban .. .. Mert 
senki ne higwe, _hogy az idők folyamán mindig 
csak a gyogy.szCJesz plofllehsegc vezetett hibáJaa 
Más vonalon is akadtali egyenetlenségek.. Az álla
mosított gyógyswtára/; léle és az orvosi magán
pra1:1 s fokozatos felszámolása új utakat nuit meg a 
magyar ~olgozól; !/'JÓ!fyításában (Jj köicgész.ség
ugyz e1kolcs alakul ),z, me/y szerves 1észe a szoci
alzsta. munhaeJ/;ölcsneli, Ezt az utat világosan 
mulat]a az eddtgz 200 a!lamosított gyógyszertár, 
az állami /;ezclésbcn levő kór házak és ·az OT I 
eiJész 01 szágos sze1 vezete_ ... Ezek a gondolatok érle
l~~tek meg bennünk Schulek piOfesszol Kossuth
dlJUS tudósunknak a jövő gyógyszerészélől elmon-
dott megállapításáw.. ' 

Székely Jenő 

Részletes életrajz az egyetemi felvételhez 
(Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 

felvételi ~irdetménye) 
. Az 1949-50 tanévben I. éves hallgatókent 

benatkozni kívánók, felvételüket valamennvi 
cgye!emr,e és fő,iskolára f?lyó évi június hó 
25-tol Julms ho 10-Jg kerhetik A felvételi 
kéryényüdaJ?ok _a középi~kolák Pályaválasz
tasi Brzottsagamal, valammt az egyeterneken 
és a Főiskolákon 20 fillér ér t kaphatók. 

Fcl;'ételt kérhetnek bármelyik egyetemre 
vagy lorskolara azok, akil<nek középiskolai 
végzettsége (ginmáziumi ércttségije, keres
kedeln1! érettségije, tanítói oklevele, liceumi 
végzettsége, szakközépiskolai érettségi j e, stb.) 
':an. 

A lelvételi kér vényt pontosan kitőlt\C, 
o!<man_Ybélyeg nélkül,. ana a karra, vagy 
forsko~ara kell beadm (postán bel,<üldeni), 
amelyrk karra, rlletve főiskolára a jelentkező 
be kíván Iratkozni .. 

A kérvényhez okmányokat mellekclni nem 
kell, csak egy rés_zletes életrajzot, az okmányokat 
csak a benatkozaskor kell eredetiben felmutatni. 
Amennyiben azonban a beadott kérvényben 
lcltuntetett adatokról kitűnik a beiratkozáskor, 
hogy azok a valóságnak meg nem felelőek, 
az esetleges felvétel is semmissé válik s a hamis, 
adatok feltünlelése a továbbtanulásból való 
~e1jes kizár~s,_t vonja n1aga u.tán. Amennyiben 
rlycn hamrs adathevallás a későbbi tanul
~nány?k sm án der ül ki, az addig lehallgatott 
cvek es letett vizsgák is scmmis>é válnak 

Egyidejüleg lőbb kana, illetve főiskolára 
is beadhaló a felvételi kérés, mindegyik helyre, 
azo~:bm~ kiilön-külön kérvCnyen .. Amenny·ihen 
a tob b helyr e kénenyezőt több helyre fél is 
vet~e;k, a tudomásulvételt kö\ető ·3 napon 
belul nyrlatkozm köteles, hogy melyik fő
rskolara, rllel\e karra khán ileiratkozni 

A Felvételi Bizottságnak a Vallás- es 
Közoktatásügyi J\!iniszter által jóváhagyott ha-
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tárazatát a felvételekről folyó évi augusztus hó 
15-ig illetve augusztus 31-ig teszik a karok 
és főiskolák közzé. 

Kar, c) természettudo,mányi, Kar, d) orvo~
tudományi Kar, e) gyogyszereszet, f) jog· es 
közigazgatástudományi Kar . . . 

Felvételi kérés a gyógyszerészi pályara az 
alábbi főiskoláln a nyujtható be : 

Pázmány Péter Tudományegyetem Buda~est,. 
a) Hittudományi Kar ; b) bölcsészettudom::'nyr 

Szegedi Tudományegyetem. a) Jogc es 
közigazgatástudom_ányi Kar, b) orvostudo
mányi Kar, c) bölcseszettudomanrr Kar; d) 
természettudományi Kin, e) gyogyszereszet. 

PENICILLIN 
lrta : Láng Béla dr, 

Amikrobiosz laboratóriumai felmérhetetlen 
évtízezredek óta gyártják azokat a csodalatos 
hatású anyagokat, m~!yek -~~~kitűn~~b . kép
viselője a már mindnya]unk ]~ rsn.wrose':e yal! 
penicillin. Felfedezésének tortenetet kulonbo~o 
változatú legendák öveziiL Ezek a legendak 
a véletlen jelentőségét hangsúlyozzák FI~ming 
A., a felfedező, maga is oka ennek, mert romden 
alkalm~t megragad, hogy éleslá~ásának é~ sz.ívós 
munká]ának sikere nyomarr !eleJe aramlo drese
retek elől szerényerr visszahúzódhasson 

Mi tehát a véletlen szerepe ebben a valóban 
világraszóló felfedezésben? . . 

Tény az, hogy az agarlemez, amm Flemmg 
az első penicillintermelést észlelte, véletlenül 
fertőződött az' azóta sokmil!ió literszámra te
nyésztett penicillium notatum-spórávaL Tény 
az, hogy véletlenség folytán ez az agailemez 
éppen olyan baktériummal volt beoltva, ame
lyik érzékeny volt a penicillinnel szemben. És 
végül tény az, hogy ezt a fertőződést olyan 
ember észlelte Fleming személyében, aki a 
mikrobiológia világában otthon volt és az 
antibiotikumok kérdése már régebben foglal-
koztatta. 

]\fit nem lehet a véletlen javára elkönyvelni ? 

A laboratóriumokban elég mindennapos• 
bár csöppet sem örvendetes dolog a beoltott 
táptalaj ok penészgombákkal való fertőződése, 
és a staphylococcus aureus, a penicillin törté
netében főszerepet játszó baktérium a bakte
riológiai laboratóriumokban elég gyakran sze
repel Végül maga az a megfigyelés, hogy a 
penész feloldja maga körül a baktériumtelepet, 
nem mindenkit késztetett volna arr a a sok
sokéves rendszeres munkára, aniire Fleming 
vállalkozott. 1927-ben történt a felfedezés és 
1941-ben jutott a penicillin odáig, hogy Heathy 
professzor, az oxfordi egyetem patológusa és 
munkatársai egy reménytelenül súlyos betegen 
klinikailag kipróbálhatták az első készítményt 

Az antibiózis I égen nem újság .. l\1ár l 877-ben
észlelte Pasteur és Joubert, hogy bizonyos or ga
nizmusok gátoljak a táptalajra oltottanthrax 
baktériumok fejlödését és már ők gondoltak 
ana, hogy ez a tény egyszer még hasznositható 
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lesz a gyógyászat számára. Ahhoz azon~a':, 
hogy az antibiózisban szer ep lő anyagok egyrket 
tényleg gyógyszerül lehessen használni, sokat 
kellett még a mikr ohiológiának és a kénuának 
fejlődnie 

Az antibiózis és antibiotikum elnevezés 
1889-ből származik, ez is mutatja, hogy sok 
mirrdennek kellett előbb történnie, hogy Fleming 
és az a tudós gárda, akiknek a p enieillint 
köszönhetjük, eredményes munkát végezhetett 

Ma már nem titok a penicillin szerkezete. 
Tudjuk, hogy milye~ gyököket ta:tal~az és 
azok miként kapcsolodnak. IsmerJuk vrselke .. 
dését különböző reagensekkel szemben, bom
lását savi, lúgos vagy alkoholos közegben, 
aminok j elenlétében stb 

A penicillin, helyesebben penicillinek 
mert ma már egész sor hasonló vegyület isme
retes -- savak, melyeknek sóit haszl)álják 
gyógyszerül, mert a szaba9. savak még bomlé-
konyabbak, mirit neutralis sóik. 

Amit a ggógyszerésznek tudnia kell, az elsö
sorban az, hogy mi mindentől kell óvni ezt 
a becses anyagot, hogy legtovább eltartó ké" 
szítményt leh~ssen belőle előitllítani.. A fenti 
képletekből láthatjuk, hogy a penicillin miként 
bomlik savak, lúgok, alkoholok, aminok hatá
sára, de semleges oldatban sem tartható el 
néhány napon túl változás nélküL Az egyszer 
megindult bomlás azután gyorsan fokozódik, 
vas, réz, és általában a nehézfémek még gyor
sítják is ad. 

A baktér ium vissza/ő, hacsak teheti. Sok 
olyan baktérium van, amelyik hathatós legy
ven el védekezik a támadó penicillin-molekula 
ellen Ez a fegyver a penicillináz enzim, amelyik 

úgys,zólván per.c:k. alatt. megsemmisíti a leg
haremsabb pemc!llm-molekulát is, számára ·ár
talmatlan pe.~icillo-savvá alakítva azt Az ilyen 
enw;rtermelo baktenurnak á természetben igen 
elter]e_dt:k, ezért a készitmények előáHításánál 
a fertozest nunden lehető módon ki keii zárni. 

Mennyi penicillin van egy készítményben? 

• Erről persze legegyszerűbb úgy >>meggyő
~odm«, hogy elolvassuk, mi van a eimkére 
nva Ez azonban nem mindenkit JJ]égít ki. 
Vannak, akikne~ hivatalból kételkedniök keii 
az, rlyen feln at rgazmondásában .. Ezek részér e 
egesz. ~or mó,dsz~rt. dolgoztak ki, amivel a 
pe_rucriim hatoerteket meg lehet határozni. A 
modsz~r~k :gyrésze biológiai, másrésze kémiai 
vagy frzrkar .. 

A biológiai módszer ek lényege minden 
e~etber; a~, , ho&y :; vizsgaland ó anyagból kü·

.]onbozo hrgrtasu .ol?atokat készitenek s ;azok
nak , a hatasossagat staphylococcus aureus
tenY.eszet~k se~íts~gével ismert >>standard« anyag 
kulonbozo hrgrtasu oldataival hasonlitják össze 

A. P,enicillin mér tékegysége az a penicillin
mennyrseg,. ann. 5 O kcm staphylococcus ameus
szal b~oltolt tapt~I~Jhoz a~va éppen gátolja 
a bakt~rn~m fe)~?deset. Mmtan sikerült a peni
eJ11m r;~tr;umso]at vegytiszta kristályos formá
~an eloallrtam, megáiiapították, hogy egy ilyen, 
u .. n. Oxford (Florey v. ~eathy) egység O 6 T 
knstalyos G-pemcJI!m natiiumnak felel meg. 

E szaklap hasábjain már olvashattuk hogy 
ez. a G-penicillin a forgalomba kerülő készít
menyekbe~r a~ összes hatásos anyag 90%-át 
vagy an:ral tobbet tesz kr s hogy a képleterr 
>~R<< betu egy, benzil-győköt jelent A termé
szetben ezenkrvul. az L szammal vagy F betű
vel ] elzett .. penr~rllm, melynél >>R«. egy 62~ 
penten;I-gy?kot. Jelent, a IIL számmal vagy 
X betuvel Jelzett, melynél az »R« egy hi dr oxi
benzJI-gyokot J elen t és végül a K betűvel 
Jelzett; melynél ez a gyök egy heptil-csoport 
fordul gyakrabban elő. Ezek hatóértéke (~ 
staphylococ.cus anreus·-szal. szemben) nem azo
nos a benzri-penicillin hatóértékéveL 

A biológiai módszerek igen megbízhatóak 
azonban k~vés.sé pontosak, azonkívül hossza~ 
dal~ras~k es !gy, elég költségesek is. Ezért, 
ammt rsmertte valt a penicillin s;z;erkezete és 
vrselkedése különböző reagensekkel szemben 
azonl';al. megindult a munka ezen reakciók 
egyrkenek VllljY m.ásikának a penicillin mennyi
Ieges ';'<;ghatar o za sar a alkalmas eljárások ki~ 
dolgozasara .. 

Els?. ilyen módszer ek voltak Scndi és 
rr,mnkatarsamak az a két eljárása, ami a peni
crllm-molekulának a primér amin-csoportokkal 
amrd képződés ~apcs.án yég~emenő reakcióján 
ala~ult. ~z elso modszernel naftil-azobenzol 
etrlendmmmnal reagáltatták a penicillint és a 
kelet~ezett arnidot a festék-amintól elválasztva 
kolonmetriásan mérték. A másik ilyen eljárás 
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ettő,! csak ,apb~n ~ülönbözött, hogy a fent
emirtett etrlendramm nem az erősen színes 
naftil-azobenzollal, hanem egy erősen fluoresz .. 
káló akr idür fe~tél~kel volt kapcsolatban, így 
fhwrom~tnas elJaras alapJán! szolgálhatott .. A 
k.et. festek~ammhoz hasonlóan köti meg a peni
crlim a hrdr oxrl~ammt rs, az így keletkezett 
hrdr oxa':'sav fern-gyöll;kel bíborszínű komplexet 
ad, amrt Ford kolonmetnas meghatározásra 
hasznalt feL 

Nem kell penicillinnek lennie egy vegyű
Ie.tr:ek, hogy ezeket a reakciókat utána csi
':al]a. Mmden savanhidrid, savamid és számos 
eszter hasonlóari reqgál az aminokkaL Tehilt 
ezek a re.akciók nélkülözi!~ a fajlagosságot, 
ne.m .SP~crfrkusak Ezt a hrbat ki lehet részben 
k~sz~boln~ azzal, hogy egy »Vak<< meghatáro
zast rs berktatunk, melyben a penicillint peni
cillináz-enzimmel elbontottuk. 

Abraham és Chain, valamint Petersan és 
Eme;y a P.e~icill!n, alkalik~s közegben végbe
me~o homlasara eprtette modszerét, ami erősen 
~mlekez~et a Gyó~ysz:rkönyvben is szereplő 
eszt~rszam-me~hatarozasra. Ugyanis a vizsgá
lauda oldathoz rsmert fölöslegben n/10 Na OH-ot 
a?tak s l O perc .m~lva a lúg fölösJegét n/1 O 
sosavval vrsszamertek. Mivel a lúg hatására 
apeni~illin-molekula !elhasadt, l O perc nr ul va 
tobb Iugot fogy~sz~ott, mint ha a lúgfölösleget 
azon,nai _vrsszamertek, míg a molekula ép volt. 
A ket Ingfogyás különbségéből számították ki 
a ker esett penicillinmennyiséget .. 

. Herr wt spektrofotometriát, Greelifell mun
katarsarval ultraibolya-, Borns, Gore és Willi
ams rnfravörös-spektrofotometriát ajánL 

Különböző penicillinel< egymás mellett 

való meghatározása gyakran fontos lehet, mivel, 
mrnt , tudjuk, ezek nem -egyforma hatásúak. 
Te.rmeszetes~n ~ne a célra is van miluobiológiai 
modszer (peldanl Good,al és. Levi mó.dszere), 
ha nem rs olyan megbrzhato, mint az összes 
pe':i~illin együttes meghat:Úozására alkalmas 
elprasok Az rlyen irányú kémiai módszer.ek 
a képletben »R<<-rel jelölt gyökök tulajdonsá
garn alapnir;:;.k Egy ilyen módszer, Page és . 
Robursan d]arasa a benzil-penicillinnek peni
crllrnkeverekekben való meghatár o zá sár a szol
gál s ~zon alapnl, hogy ez a benzil-gyök diazo
tal~ato s . a keletkezett diazonium-só naltil
etrlendrammnal kapcsolva kolorimetriásan mér .. 
hető. Shelhan és ~unkatársai a benzil-peni
crllm. ~trlprpendm-SoJának oldódási viszonyain 
alapnia modszer t dolgoztak ki ennek meg
határozásár a. 

Folytathatnánk még azoknak a módszer ek
nek a felsorolását, melyelnől az általunk hozzá
fér he tő szaklapok beszámoltak, de azt hiszem 
ízelítőn:'k ennyi is. elég belőlűlí:. Ezenkívül még 
szeretnek egy mods~errel részletesebben fog
lalko~m, .mmt amelyrk legcélszerűbbnek bizo
nyult szamos laboratórium gyakorlatában és 
melyet mi is alkalmazunk a mikr obiológiai 
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módszerrel párhuzamosan a penicillinkés2Ítmé
nyek vizsgálatánáL 

Alicinatól származik az a megfigyelés, hogy 
az ép penicillin molekula nem fogyaszt jódat, a 
lúgos hid r olizisnél keletkező penicilio-sav azon
ban jódat fogyaszt. A Mundell és munkatársai 
módosításával elterjedt meghatározási módszert 
mi a: következő kivitelben használjuk: 

Lernérünk 100 kern-es üvegdugós Erlen·
meyer-lombikba 5 kcm vizsgálandó oldatot, 
melyben kern-enként kb. l OOO E-nyi (O. 6 mg) 
G-penicillin tartalmat várunk Hozzáadunk 5 
kcm n nátronlúgot, majd pontosan 15 perc 
elteltével 5 kcm L l n sósavat és l O kcm 
0 .. 01 n jódoldatot újabb 15 perc elteltevel a 
jód fölösJegét 0.01 nátriumtiöszulfátoldattal, 
keményítő indikátor mellett, visszamérjük Má
sik lombikba ugyancsak 5 kcm vizsgálandó 
oldatot mérünk, ahhoz minden előkezelés nélkül 
l O kcm 0 .. 01 n jód-ot adunk és azt pontosan 5 
peTe elteltével visszamérjük 0.01 n tioszulfáttaL 

már 1946-ban sikerült du Vigneaud-nak és 
munkatársainak beszámolniük egy egész sereg 
kutató munkájának eredményéről, melynek 
kapcsán sikerült a penicillin bomlástermékeiből 
kristályos benzil-penicillint felépíteni .. Ha azon
ban a gyakadati szakemberhez fordului)k, 
könnyen megeshet, hogy ellenkező választ kac 
punk, mert az említett módon nyert penicillin 
igen parányi mennyiségű és nagyon drága 
volna. 

A penész olcsóbban dolgozik, mint a vegyé
szek és meghálálja, ha jó építő anyagat bocsá
tanak rendelkezésére. Ilyen építő anyag a.feniJ-· 
ecetsav és származékai, melyeket a penész 
beépít a penicillin-molekulába. Ilyen anyagok
nak a táptalajhoz keverésével a penicillin
termelés erősen fokozható Beherens és munka
tár sai rádióaktív izotóp elemek alkalmazásával 
kimutatták, hogy az összes penicllin-molekulák
nak több, mint 90 %-a készülhet az így a táp
talajhoz adott epítőanyagokból 

Az első meghatározásnál fogyott O. Ol n jód-
oldat kern-einek számát 2.52·-vel osztva kapjuk új bioszintetilms penicillinelí 
az oldat >>összes penicillin«-tartalmát mg-okban, 

A második w ak" meghatár ozásná! fogyott előállítása vált ezzel a felismeréssel lehetövé• 
0 .. 01 n jódoldat kern-einek szán:át a fenti fak- mert a penész olyan építőanyagokat is be tud 
tonál beszorozva, megkapjuk penicillinben ki- építeni a penicillin-molekulába, J;Uelyek az >>R«
fejezve a penicillin-hatással nem, vagy már nem gyök helyén más, a természetes penicillinekben 
rendelkező, de jód ot fogyasztó anyagok mennyi- nem szereplő gyököket tartalmainak új'
ségét. Ha ez utóbbi >mem penicillin«-értéket az fajta penicillinből kristályos sója 
>>összes penicillin<<-értékbőllevonjuk, megkapjuk 30-félét sikerült Beherenséknek eddig 
a >>valóságos« penicillin-értéket tan( ok. Hogy ez az irányzat mit jelentheti arról 

Ez Dlllóban pompás módszei, Gyors, hiszen némi képet nyerhetünk, ha megtudj uk, hogy 
egy ó r a alatt egy 4-5 tagú soT o za t meghatár 0 _ míg az általánosan alkalmazott benzil-penicillin 
zása elvégezhető, Pontos, azaz helyesebben jól hatóértéke mg-onként kb 1600 E, addig az 
reprodukálható, ha az oldatok hőmérséklete eddig előállított leghatásosabb bioszintetikus 
nincs ingadozásnak kitéve és a vizsgált készít- penicilliné 3400 E, tehát az előbbinek több, mint 
mény mg-onként legalább 900 E-nyi, azaz O. 54 duplája,. · 
mg penicillint tartalmaz. Olcsó is a módszer, A tudomány halad. Az ember ma már 
hiszen kis mennyiségü és egészen mindennapi nem csak a makrokozmosz növényeit és állatait· 
vegyszerek és minden gyógyszertárban meg- használja fel élete megkönnyítésére, hanem a 
található eszközök szükségesek hozzá. Ami a parányol~ világ~ t is szolgal~tába állított~. Ho!ly 
fajlagosságat illeti, legalábbis vetekszik a többi ezen a _ter en .miiye!l, eredm_enyek varhatok meg, 
kémiai módszerekkel s a túlnyomó részt G- a~t elore alrgl~a ]Osolhat]nk meg, de abb~n. 
p.enicillint tartalmazó készitmények esetében _ brzt?sak l!'h?tunk, hogy ha a~ _ :gesz vrla~ 
a fent említett határon belül elég jól megegye- tudos~r bekes cella osszpo_ntosit)ak ter.emto 
zik a biológiai módszerrel kapott eredmények- munka]ukat, akkor a. kutatasok UJabb srkerel 
kel , · nem sokarg fognak var atm magukra 

··Az erősebben bomlott, vagy sok zavaró Mint e lap hasábjairól is értesülhettünk,. 
szennyezést tartalmazó anyagoknál kapott ered- szavjet tudósok mái régebben foglalkoznak az 
mények azonban nem fedik a biológiai meghatá- antibiotikus anyagok egy ú jabb csoportjával, a 
rozással kapott eredményeket Ezt a nem egye- fitoncidák/wl. Ezek magasabb r end ű növények
zést várhatjuk mindig, ha a jodometriás meg- ből , előállított hatalmas hatású baktéduJ;U
határozás kapcsán végzett »Vak «titrálás parallel ellenes anyagok. Megismerésük a kutatások 
vizsgálatai 1-2 %-nál er ősebben eltérnek egy- egészen új lehetőségeit tárj a feL 
mástóL Ellenkező esetben tapasztalataink és az 
irodalom tanulsága szerint is megbízhatunk a 
jodometriás eredményben s ha nem is teszi 
feleslegessé a mikrobiológiai módszert, cél
szerűen kiegészíti azt 

Létezik-e szintetikus penicillin? Kérdezhet
jük joggal, látva, hogy az analitikai vonatkozá .. 
sok irodalma ilyen bőséges anyagat tartalmaz 
Erre a kérdésre a tudós igennel felel, mert 

Új rniniszteri biztos az OG~E élén .. Hámqri · 
Sándor kartársunkat, aki az üTI házi gyógy
szertárában dolgozott, a Belügyminiszter az 
Országos Gyógyszerész Egyesület miniszt~n 
biztosává kinevezte. Ez a kinevezés egybeesik 
a volt miniszteri biztosnak, Hm angi Sándor
kartársunk nak felmentésével · 

.JI Gyógyszerész 

Közé~deklőd~sre s~ámo! ta~tó közlemények 
a gyogyszeresztovabbkepzes szolgálatában 

írta: Mozsonyi Sándor dr. 

. Kartársaink egy1e gyakrabban és mind 
nagyobb számban fordulnak hozzánk probléC 
máikkal, amelyekre szívesen adunk választ 
és adott esetben készséggel foglalkozunkazokkal 
hosszasabban is, esetleg huzamosabb labora~ 
tóriumi kísérletes vizsgálatok alapján .. 

Minthogy a szóbanlévő kérdések nagyresze 
olyan, __ amdy az egesz dolgozó gyógyszerészséget 
lwzelrol ~nntr, vagy érdekli, ezért közöljük 
azt »AG,:yogyszerész «-ben kartársaink okuJásár a 
és tudasanak gyarapítására 

. Az. ung .. mlfwatum Ph, Htmg IV .. heliJeS 
elliesZ!lese, " 

A feltett ker d és az volt, hogy elkés;.íthető-e 
a~ '-;ng sulf~ra.tum ugy, hogy a bmókafa
katrany ne valJek ki belőle 

, A felelet az, hogy igen .. A helyes elkészítés i 
ncod a következő : a calcium carbonicumot 
a sulfur. pulviss~l alaposan elkeverjük és ehhez 
a keverekhez adjuk hozzá apránként a bmókafa
kátrányt alapos eldörzsölés mellett.. A cera 
flava.t ~ vasdinnal összeolvasztjuk, majd 
hozzaadjuk a sapo kalinus venalist és homo
genizál~s után a kátránykeverékkel eldörzsöljük 
a . kcnocsalapanyagoL Ilyen eljárás me!lett 
sze~, _egynemű kenőesőt kapunk, amelyből 
a katrany hosszabb idő multán sem válik ki 

Elesztőkészitmenyek mint pilula alaldtó- .;~; 
. kötőanyagok · 

. Ka~társaink többízben említették, hogy 
'?Z a zelott fm galomban volt extr faccis sicc 
es spiss .. keszítményeket ma nem lehet kapni: 
holott. azok kitűnő pilula-konstituensek A 
faex srcc. és extr .. faccis sicc,. előiratát az Y 
svájci gyógyszerkönyv adatai alapján az alábbi-
akban közöljük. · 

Faex compressa .. Sajtoli élesztő. 
·· ___ Fr!ss, mosott és· kisajtolt, tiszta kultúrájri 

kozonseges sörélesztő = Saccharomyces cere-
visiae (Sacchawmycetaceae). · · 

· . l'izs~álatoh,:. Nedves, lágy vagy csomós, 
sar g~sf~her, sa] at os, gyengén savanykás, bor
szagu to meg, 

Mikroszkóp alatt vizsgálva, csak kb. 
10 i'- nagyságú élesztősejteket leliessen benne 
felrsme;rü Bakteriumok csak egészen csekély 
menn:yrs.egben lehetnek Jelen, a kerekded-sejtek 
h~sszu lancolata és a pálcika alakú myc oderma
":J.tek, úgyszintén keményítő szemek teljesen 
hranyozzanak belőle .. 

50 g sajtolt élesztő l cm• cukcnszirup ' 
9 cm• víz keverékével l órai állás alatt 30•-o-;; 

· erős, szénsavképződést idézzen elő .. Csak vízzel 
{cukor nélkül) ne képzödjön szénsav. 

Faex siccala 

Faex compres.sa 100 rész 
Saccharum (IV).. 5 << 

A lenti anyagokat jól elkeverjük egymással. 
:"'- keverek elfolyóso~ása után az anyagat 
uveglemezre kenJuk es erős lev•egőcirkuláció 
mellett 40°-on szárítiuk, majd 2 óráig 1 oo•-on 
hevítjük és poritjuk (V) . 

. Vi~sgálalok .: ,világ?sbama, vagy szürkes
feher, elesztoszagu es 1zü por 

50 ? száraz é.Iesztő l. cm• cukorszirup+ 
? cm3 vrz keverekeben, l orai állás alatt kb 
,)0°-on ne képzödjön szeliSav 

Ellmtása .: jól zárt üvegedényben 

Extwctum Faecis .. 

Faex compressa (sajtolt élesztő) 500 rész 
Acrdum hydrochloricum cane .. (25%) 25 rész 
Aqua q.s 
Natrium car honicum cr y st. q, s 
Faex siccata q. s 

500 rész sajtolt élesztőt 25 rész sósav 
és 25_0 _I ész víz_ keve~ékével egyenletes péppé 
~orzsolunk. A pepet vrsszalolyó h ütővel ellátott 
nve~lombrkbanl_OóJán.át olajfürdő n melegítjük, 
lw~;0 a pep homerseklete 98-10~• legyen .. 
MaJd. kb. 50°-r~ l~hütjük és kevergetés közben 
annyrl 0%-osknstalyos natrmmcarboná tolciatot 
ad~ go l unk hozzá, hogy a szénsavképződés meg
szunt e. utan a ke verék lakmuszpapín al csak 
gyengen savanyúan reagáljon. Ezután 200 
resz. :'~zet .. act. unk hozzá, jól átkeverjük és 
24_ or~rg huvos helye~r ülepítjük A tisztáját 
leon l] nk, es a maradek_ot Nutschen szűrjük 
Az egyesrtett oldatokat ]egr e tesszük. A Nutsche 
n;arad~kát 40? rész vízzel egy pár órán át 
drgeral]uk, 24 or ar hűvös helyen való állás utá ú 
Nutschen szűrjük, majd a szüredéket a fenti 
oldatt~l k~verjük_Ezutár: 24 óráig j egen tartjuk, 
ha szukseges. szuquk es (csökkent nyomás 
mellett) r;>éz_sürü~e bepárolink A nyert súly 
?egye~ re~~evel egyenlő mennyiségíí száraz 
elesztovel J_ol elkev.erjü.k és (csökkent nyomás 
mellett) szm azra parol]nk. 

'>;izsgálatok .: Sárga vagy bamássárga 
csarnok, va\!Y sárgá,sharnás por, majdnem 
~z~gtalan, sos es huskrvonatra emlékezt.ető 
rzu anyag 

50 .g szárazélesztő extracturu és 1 cm• 
cukorsnrnp + 9 cm3 víz keverékével 1 óra· 
állás ~Jatt kb. 30°-orí ne képzödjön szénsav. 

1 

Nedvességtartalma 3 %-nál ne legyen 
nagyobb. 

Eltartása .: Fenytől ved v e, jólzar ó meg
edényben, mész folött 
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4, A syrupus simplex helyes elkészítesi módja 

Az egyszerű szirupot néha űgy állítják elő, 
hogy huzamosabb ideig főzik,_ ar;'ikori~ kara
melizálódás következtében sargas szmt olt 
és kevés dextrose is keletkezile Az ilyen szü up 
a dextrose tartalmánál fogva könnyebben meg
penészesedik, különöseu 'akkor, ha forrón fejtve 
le az üvegekbe, a kihűlés után ,n~m razz?-k 
össze az üveg nyakan kondenzalodott vrz
cseppekkel, amelyek a szü up felső rétegét 
fdhigitják és így a saprofiták_ sz~r;>ára ,alkal
massá teszik azL A helyes elkesZltesr mod az, 
hogy a kristálycukrot a perkolátor alsó por-· 
ce!lánrostélyára helyezett vekony vatta
rétegre tesszük és felöntjük az _előirt mennyis~gü 
vízzels a lecsepegő folyadekot rsmetelten feltol!
jük mindaddig, mig az egész cukor fel nem oldo
dotL Ezt a folyadékot azutánlehető gyorsan fel
melegitjük, rövid forrásig és azután üvegekbe 
lefejtjük a fentemlített kauJélák mellett Ily
módon szép fehérszínű szirupot kapunk, amely 
minden ko~zerváló szér hozzáadása nélkül, 
hosszú időn át eláll, szinültigtöltött üvegekben~ 
minthogy 62 5% cukrot, tartalr;raz, a_m~ly ,m~nt 
tömény oldat erős vrzelvono hatasu leven, 
a silprofiták szaporodását lehetetlenné teszi 

Syr rubi ideaei. 
Most van a málnaérés idejes ilyenkor szak

ták a gyógyszertárt egész évre ellátni a málna
szörppeL Igen jóminőségű készitmenyt kapha
tunk a IV Magyar Gyógyszerkönyv előírása 
szerint, ha annak rendelkezéseit pontosan be
tartjulc A hegyi málna sokkal aromásabb, za: 
matosabb, mint a kerti gyümölcs, bár az utóbb r 
ban több a lé .. A külföldi gyógyszer könyvek a 
helyes erjedést kevés élesztő hozzáadásával 
szabályozzák, .sőt olyan előírás is van, ~melyik 
a pektináz enzimmel bontatja el a pektmanya .. 
gokat, amelyeket a Magyar Gyógysz~r~önyv a 
máinaléhez adott 5% cukor hozzáadasaval fel-
dúsított alkoholtermelés segítségével csap ki a 
folyadékbóL _ . . , , 

A Magyar Szabvanyngyr Intezet a malna-
szörp előállításának sz~bványát :'ppen m_?s! 
dolgozza ki, amely a gyara~ szamar a leheto':e 
teszi a legmegfelelőbb el]aras alkalmazasat es 
így a legtökéletesebb málnaszörp előállítását 

Az ehető gombák begyüjtése, 

sol tuk, hogy színes képekben kellene ismertetni 
az egyes vidékek ehető gombáit az iskolásgyer .. 
mekekkel és ilymódon népszerűvé lehetne tenni 
a gombagyűjtést s egyben az eddig elveszett 
értékeket meg lehetne merteni, viszont a gyak
ran előforduló gombamérgezéseket ki lehet 
küszöbölni · 

E helyen közöljük érdeklődő kartársaínk
kal, hogy a gombászati ügykört, - legújahb · 
kormányintezkedés folytán,-- a Gyógyuövénye 
kisérleti Intézet (Budapest, IL, Her mann Ottó
utca 15 .. ) látja el. Az intézet díjtalan gomba
meghatározásokon és szaktanácsadáson kívül 
állami gombaismertető tanfolyamokat rendez 
és köz.reműködik a >>Magyar Gombászat i Lapok<< . · 
szerkesztésében is, 

A legközelebbi gombaismertető tanfolya" 
rnot s az azt követő vizsgát október elején 
fogj a az Intézet megtartani _ " .. , 

Reméljük, hogy kartarsarnk kozulrs sokan 
részt fognak venni ezen a tanfolyamon 

V édekez és a kenyémyúlósodás ellen 
Nagy nyári melegben gyakrar; előfordul a 

mindennapi kenyérnek ez a betegsege, amelyet 
a 'gabonaszem felületén erősen tar>adó ~s így a 
lisztbe is beJ uto bacrllus. mesentencus, rlletol~g 
annak spórái okoznak, és amely abban nyrlva
nul meg, hogy néhány nap mulva a kenyérbél 
nagy melegben, ho~szú szálakat ere~zt, ideg_en 
szagot áraszt es elvezhct~tlenne v~lrk, , ezer t, 
fontos érdek az ellene valo vedekezes Ennek 
a lényege az, hof(Y meleg évadban kis, ho~sz~· 
kás alakú, legfelJebb l kg-os kenyereket keszrt-. 
sünk s azt a kisütés után gymsan lehűtve, hűvös, 
szellős helyen tartsuk és lehetőleg két nap aJatt 
fogyasszuk el Minthogy a bacJ!us mesentericus 
a savak iránt érzékeny, ezért helyesebb nyar on. 
a kenver et élesztő helyett kovásszal készíteni, 
vagy ·a dagasztóvízhez minden liteue kevés 
(2-4 g) tejsavat a~m, amr aHai a keny:r ter
mészetesen savanyubb lesz a szakottnaL (az: 
Országos Magyar Kémiai Intézet megállapítása), 

Mi a legmodemebb kezelése az égési sebelmek, 
erre a cell a a tannin oldat? 

A csersav vizes oldatát régebben valóban 
ajánlották a fenti célra, újabban azonban nenr 
alkalmazzák, mert májártalmat okoz, 

Az elsősegélynyujtás során, a mentőszekc 
rénybe felvett steril gazedarabkákkal kell• 
befed ni az égett felületet s en e önteni bőségesen 
a mentőszekrény tartozékai között ugyancsak 
szereplő sterilpara!finumliquidumot A ~ovábbr 
teendő azután az orvos dolga, -Legu]abban 
az égési sebeket, ha azok nagyon súlyosak, 
frissenkeszi tett thrombin-oldatnak permet alak-

Ismeretes, hogy a gombák jelentős táp
értékű, az ételeket ízesebbé tevő, Yitaminokat 
is tartalmazó, értekes élelmiszerek, amelyek
nek begyűjtése, konzerválása, fontos nemzet
gazdasági szempontból is, amennyiben expor
tálásra is kerülhetnek azok 

A gyógyszerésznek e téren fontos szerepe 
lehet. a Ia\,helye szerinti vidék ehető gombái 
begyűjtésének propagálásában Ennek előfel
tétele a megfelelő gombarsmeret Rengeteg 
é\tékes any ag vész kár ba é' enként ennek az 
ismeretnek hiánya miatt Már egyízben Ja' a-

jában való alkalmazásával kezelik, ha 
nem áll rendelkezésre, esetleg a sebre ne1v<ozc 
friss véralvadékkal ugyanezt a hatást 
elérni. A thrombint ma már nálunk is be 
szereznL (Orvosi Hetilap 19t9 7 sz, 
György dr. közleményc .. ) 
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A kobalt fontos szerepe anaemiák" eselén 
A legújabb kntatások azt bizonyítják, hogy 

a B12 vitamin a r egen keresett májfaktor, amely 
veszes vérszegénység esetén néhány eziedmilli· 
grammos adagban igen nagy vörösvérsejtszám 
emelkedést creaményez, Ebben az anyagban 
a kobalt-ion jelenletét kimutatták s további 
kísérletek során kitűnt ennek döntő jeleutősége 
az anaemiák kezeléseben, (Orvosok Lapja 1949 
4 sz") 

Maláiia t!s clzinin, 

A_z orvosok gyakran panaszolják, hogy a 
malanás betegek időnként, amikor hidegrázá
suk van, egy-két gramm chinint vesznek a 
gyógyszertárban; azt beveszi]{ és tovább nem 
törődnek a bajukkal, csak hosszabb idő eltelk-

;H Gyógyszerész 

vel ismétlik meg ezt a riivid chininkezelésL 
Ennek azután az a következménye, hogy a 
malária plasmodiumok chininresistensekké vál
nak és a szunyogok által más egyénbe beoltva, 
ennek a betegsége, chininnel már többé nem 
kezelhető eredményesen Ez okból sor kerülhet 
a chininsók egykereszttel jelölésére .. 

A gyógyszerész fontos feladata, egyetemen 
szerzett tudása alapján, az egészségügyi kal
túra terjesztese és a felvilágosítás Neki kell 
tehát adott esetekben a maláriás betegeket fel
világosítani arról, hogy okvetlen orvoshoz for
duljanak és rendszeresen kezeltessek magukat, 
mert egyébként nemcsak maguknak, hanem 
embertarsaiknak is súlyos kárt okoznak 

Ez a tevékenysége a gyógyszerésznek egyike 
a legszebb feladatoknak 

Fiziko-kémiai módszerek a gyógyszervizsgálatokban 
POLARIMETRIA 

Harmadik közlernény 

Az optikai mérőeszközök második csoport
jába sorolhatók a polariméterek, amelyek bi .. 
zonyos anyagok optikai forgatóképességének a 
meghatár o zá sár a szalgálnak Ezeknek az anya
goknak meg van az a sajátsága, hogy a síkban 
polározott fény polarizációs síkját elforgatják. 

Ac_d 
~-c ----·-o 

A . HB 

.~:;;v;\ 
a\_~~ 

CH' O 

1. ábia 

, A polárazott fény keletkezésének a megér té-
s~r ~ rsmernunk kell a Nicol-féle prizma saját
sa(lat, Ha ter~nészetes fény jut erre a mészpát 
pnzmara (L abra), akkor két egymásra merő
legesen po lá r oz ott részr e bomlile Egyik az ú., n. 
rendes (r), a másik a. rendkívüli (rk) sugár Hogy 
a mér ,éseket lehetövé tegyék, helyesebben, hogy 
egy brzonyos síkban po lá r ozott fényt állítsanak 
elő, egyik féle sugara t el kell tilvolita nL Erre a 
célra ,a mészpát prizma két fedőlapját az 
eredetr71°-os szög helyett (AC' és B'D) 68°-osra 
(A C és )3D) csiszolják, a ptizmát az így kelet
kezet! ~J, Ia~;okr~ merőiegesen ·kettévágják 
\H-H) es a ket ,~eszt kanadabalzsam réteggel 
U] ra osszer agaszt]ak. Ez7el a művelettel az ú,. n,. 
:endes s_ugarat sikerült eltávolítani.. A prizmába 
J utott feny !elbomlik az előzőkheu említett két 

ko_;nponensre? amelyek k~zül a rendes sugár 
erosebben tonk meg, mmt a rendkívüli a 
kanadabalzsam rétegen teljesen visszaverődiÍ, és 
a pli~m.a feke_te burkolatában elnyelődik A 
rendkrvulr sugar vrszont valtozatlanul jut ke
resztül az átalakított prizmim. Az igy előállított 
polarizált fény rezgései pár])uzamosak a főmet
szettel, ene a síkra merőleges sík pedjg a polan
zációs sík (P-P'). 

l\1~nt l,e,nt ~mlítettük, bizonyos anyagok ezt 
a polanzacros ,srkot elforgatJák Ezflmek az anya
goknak egy r esze csak knstalyos allapotban bír 
ezzel a sajátsággal, ezeknél tehát aktivitásuk 
okat a kristályszerkezetben kell keresnünk Ez 
~' eset bennünket az analizis szempontjából nem 
er d ek eL Brzonyos anyagok azonban megolvasz
tott, vagy oldott állapotban is aktívaknak bi· 
zo?y~lnak E7eknél a jelenség oka tehát nem a 
kn~tal:y~ze;kezetben, hanem aZ' anyag moleku
lans sa]atsagarbankeresendő .. És tényleg ezek az 
anyagok molekulá1 asszimetrikusak, ú .. n,. ass2 i
m;triás szénatomot tartalmaznak, vágyis olyan 
szenatomot, amelynek mind á négy vegyértéke 
más más ~ökhöz. k~]~csolódik, Ezeket az anya
gokat optzkazlag aktw anyagoknak nevezzük 

, .J\.z optikai aktivitást a forgatóképességgel 
:;rer]uk, ~mely arányos az oldat koncentráció
Jav"';l, a reteg vastagságával, a hőmérséklettel és 
a faJlagos forgatóképességgel Az utóbbi pedi a nem 
más, mint a< a szög, amellyel a síkban polá::'ozott 
b i>. onyos hullámhosszú fény polarizációs síkja 
el! or dul meghatár oz ott hőmérsékleten· ha a 
kérdéses anyag egy grammja van l ]~cm-ben 
Ofdva és a r étegv~stagság egy(l)iedméter, A mé
resekhez rendszenntaNa-fény D-vonalát hasz-
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nálják és a hőmérséklet 20° C .. Pontos rnérések
nél még az oldószer rninőséget is meg szokták 
adni és azoka:t a koncentrác;ós viszonyokat is, 
amelyek mellett (esetleg bizonyos korr ekcióval) 
a képlet használható .. 

" -o 

2. ábra. 

A POLAYUMÉTEREK 

tulajdonképpen két prizmából es a közéjük 
helyezett polározócsőből állnak .. Az egyik prizmá
val, a polarizátorral (P) előállítjuk a polározott 
-ényt, amely áthalad az aktív anyag oldatát 
fmagábanfoglalo, a végén üveglemezzel le 
zárható, különböző hosszúságú csövön, a polá
razócsövön (O). Itt az . anyag természetétől 
és a koncentrációtól függően a polarizáció 
síkja az eredeti helyzetéhez viszonyítva elforduL 
A másik prizmába, az analüátmba (A) juto 
fény csak akkor halad át, azon veszteség nélkül, 
ha a két prizma főmetszete párhuzamos. Ha 
az analizátort ebből a helyzetből mind jobban 
elfordítjuk, mind kevesebb és kevesebb fény 
halad át rajta, mig \égre 90°-os elfmdításnál, 
amikor a főmetszetek egymásra merőlegesek 
az analizátoron egyáltalán nem halad át fény. 
Há tehát a polározócsőben le' ő akt h anyag 
oldata a polárazott fény síkját valamilyen 
irányban elforgatja, akkor az <tnalizátoron 
kevesebb fény halad ál, mintha a polárazó
csőbe vizet tennénk. Az analizálort tehát el 
kell forgábmnk bizonyos szöggel, ha azt akár juk, 
hogy az áthaladó fénymennyiség változatlan 
legyen Ez a szög egy körcsztályzaton (S) 
pontosan leohasható és a megfelelő adatok 

_ birtokában felhasználható vagy a specifikus 
forgatóképesség meghatározására, 'agy -ami 
az analitikus előtt fontosabb - ismeretlen 
töménységű anyag mennyiségének a meg·· 
megmérésére. 

FÉNYFORRÁS UL 

rész pedig az analizátOI bizcnyos helyzetétől 
eltekintve a kettőtől különbiző Ennél a ké
szüléknél a rendes polarizátor után két egymással 
páihuzamt s kis Nicd-piizma (E) van elhelyezve, 
amelyeknek a pclarizációs síkja egy tapasze 
talatnyi alapon legmegfelelőbbnek talált kis 
szöget zár be a polarizátorév al. A kis nikolokon 
áthaladó fény jelentkezik a látater ket eg} e.nlő 
fényessé~;íí szélső ha!'madában. A középső har
madba a feny pedig a pclarizátoion és a pelá
razócsőben lévö anyagon át jut. Ha mcst az 
analizátort forgatni kezdjük, akkcr 4 állásbarr 
lesz a látatér 3 része egyenlő fényerősségíí. 
Ez az egyenletes megvilágítás két esetben söté-
tebb, két esetben pedigvilágosabb, de egyik eset-
ben sem teljesen világos, vagy sötét, hanem >>fél
árnyék t< l\iéréseknél mindig a sötétebb fél
ánryékr a kell a készüleket beállítani 

A pclározocsőben lévő anyagra azt mondjuk, 
hogy jobbrafor gat, ha az analizátort az óramutató 
járásának megfelelően kell elforgatnunk, hogy 
a látótér megvilágítása egyenletes legyen Ellen
kező esetben ballaforgató anyaggal \an dolgunk. 
Ennek a megállapítása csak egy eselben lehet 
kétes, ha az elforgatás szöge éppen 180°. De 
ilyenkor is megállapíthatjuk az elfoidítás elő
jeiét, csak kisebb k( ncentrációjú üldalot kell 
a polárazócsőbe öntenünk 

A lenti összefüggések ismeretében most már 
meghatározhatjuk bármely anyag fajlagos (speci
likus) for gatóképessegét, ha ismert kancentr á··· 
ci ó j ú oldatokkal dolgozunk Ha pedig ismerjük 
valamilyen anyag fajlagos for gatóképességét, 
akkor- bizonyos szempontok figytl .mhevételé-. 
vel -- meghatározhatjuk az illető anyag kan
centrációjáL Ezzel pedig egy gyors és pontos 
módszer áll az analitik11s rendelkezésére 

A mér éseknél a vizsgálandó oldat hőmér
sékletét mindig állandó, megadott hömér sék
leten kell tartanunk. Magát a leolvasást pedig a 
kéS<ülélt' esetleges hibáinak (excentricitás) ki
küszöbölésére 11\indíg két helyen végezzük, 
amelyek egymástól 180 -ra térnek eL 

Na-fény szaigáL A fény a készüléken irlhalad\ a 
!l1egfelelő olafragmákon (D, D1, Dz) át th
csőbe (T) jut, ahol megfigyelhetjük A különféle 
készülékek ezt a leo h asásl kisebb,' agy nagyobb 
hibával teszik lehető\é. Csak mérsékelt pontcs
sággal tudunk dolgozni, ha a készüléket a teljes 
elsötétedésie kell beállítanunk Ezt a hibát 
az ú n .. félárnyék-készülékek küszöbölik ki, 
amelyeknél a beállítás nem a teljes elsöté
tedésre, hanem a látótér két felének egyenlő 
megvilágítására történik A legpontosabb eszköz 
a Lippich--féle )20lariméter látótere három rész
ből áll (M) a két szélső egyforma, a középsó 

A polarimetria a gyógyszeranalizisben sok 
esetpen használhato Bizonyos természetes er e
det ü szerves anyagok sajátsága (ugyanezen 
anyagok szintetikus fajtájával szemben) a for
gatóképesség Jlyenek pl. a menthol, camphoi, 
a fontosabb illóolajok Ezen anyagok tisztaságá
nak és valódiságának a megállapításában fontos 
segédeszköz Közismert alkalmazási területe a · 
különhöző cukrok (szőlö-, in vei t-, répacukor stb) 
vizsgálata Ezen cukrok ismeretlen töménységíí 
oldatainak meghatározásár a kiterjedten alkal
mazzák Megfelelő kör ülrtrények között tulaj don
képen más optikailag aktív anyagok mennyisé
gének a mérésére is alkalmazható, ha ismerjük a 
szóban!OI gó anyag specifikus for gatóképességét 
és az elegendő nagy an a, hogy a kívánalmaknak 
megfelelő pontossággal dolgozhassunk. Fontos 
az optikai forgatóképesség vizsgálata és esetleg 
a vizsgálandó anyag mennyiségének a mér ése 
olyan esetekben, amikor más úton nem tudju'! 
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eldönteni, hogy az egyéb kémiai saját~sságok-· 
ban azonos •. de biológiailag hatásosabb anyag 
.Jele? van-e es, ha 1gen, mrlyen mértékben talál
hato . a gyengebb hatású optikailag inaktív 
anyag me!! ett (pL Atr op in és Hyoscin J. 

.... A .P.?larimeterek különleges fajtáiról, a 
knlonboz_o szacchariméterekről itt nem kívá
nunk szolm .. 

F/óderer István d1. 
(Folytatj uk) 

A gyógyászati célra szánt kénes kenőcsökről 
Közlemény a Pázmány p •t T d . e eJ u omangegyetem Gyóqysznészeti Intézetéből .. 

.... Az áll~ ti élősködők által okozott betegségek 
kozul legjobban elterjedt bőrhaj a scabies 
(ru_h), .a~ely tömegesen fordul elő ott ahol 
a üsztrt~szer.ek korlátoz.ott használata csökkenti 
vagy gatalJa az egyén naponta szük<éO"es 
mosakodasáL c "' 

A_ scabiest - mint ismeretes - az acams 
~ca])!er _nevü, .. szabad szemmel alig látható 
~!lati elosko~o okozza, amelynek nősténye és 
oleaJa a b~r szarurétegébe járatokat ás, 
amelybe p_etert leJ ak] a, miközbcn a beteget 
--; foleg e]Jel -- szmte tűrhetetlen viszketés 
lnnozza. ' 

1 
. ..A. baj gyó_gyítása végett, egyrészt a beteg 

-~~~ozott r '!harban lévő kórokozókat kell ki
fo,ze_s es krn_rosás , által elpusztítani, másrészt 
boreben ta:tozkodo élősködőket kell ártalmat
Ianna tenm gyógyszerek segítségéveL 

A scabies gyógyításáJa 

ősidők óta használj. ák a ként Jőleg 1 ·· ··k l l . 'b A. . , . {CllOCSO 
a a 'Ja an. kenből alkaljkns közegherr sulfidok 
keletkeznek, amelyek vízben oldhatóvá válnak 
az e}szan;sodo.tt hám cisztinjével reagálva. 
Az Igy letrejott ~eratinoldó hatás oldja fel 
a ;uhesseget okozo pariziták kitin burkát és 
e~altal azokat elpusztítja. A kénből fejlődő 
kenhydrogen pedig a kórokozók petéit pusztitja 
el. 

f 
. Hogy a kén a fentvázolt működését ki

ej th esse, szükséges : 
. L hogy az minél finomabb eloszlásban 
JUsson a kenőcs által a beteg bőrfelületére 

2; hogy megfelelő aJkaliát tartalma~zon 
a kenocs a keratinoldó hatás elérésére és végül: 

3. hogy a kenocs lehetőleg olyan alap
anyagban legy_en elosztva, amely lehetövé teszi 
~zt, h~gy .a ken_ az atka-járatokba behatoljon 
es ~ kenhol fe]lodő kénhydrogén a élősködő 
petert rs elpusztítsa. 

. A ha_z':i és külföldi szakirodalom áttekin
tesekor krtunrk, hogy a kénes kenöcsök alkal·
maz~sa _rendkívül elterjedt.. Nincsen olyan 
kulloldr ~llam, amelynek gyógyszerkönyvéből 
kzek_a ~yo~yszerek hranyoznanak, sőt a legtöbb 
k ul!?ldr gy_ogys:.;erkö:ryv töb~féle előiratá kénes 
.en~csot rr elo, mmden brzonn:yal abból a 

cel.~ol, hogy a gyógykezelést végző orvosnak 
mo jaban legyen a felhasználást,·- illetőleg 

betege igényét fig);'elembevéve -- választani. 
. _Ha a fente~lrtett kenöcsök összetételét 

n:zz;tk, azokat ket csoportra oszthatjuk : ú m. 
k~tranyok>:t t~rtalmazó és kátrányoktól rnentes 
ken:s kenoesokre.. _A kátr,ányok köziil főleg 
a tu- es lombleveiu fak u. n. >>fakátrányait< 
szerepeinek; . rly~nek a bükkfakátrány (Pix 
Fagr vagy Plx lrqurda), a nyiifakátrány (Pi"x 
B_et~lae vagy Oleum Rusci) és a borókafa
katr_any (Prx Juniperi oxycedri vagy Oleum 
C~dr;tr). ~rtkábban nyer alkalmazást a kőszén
kati anyboi nyert Oleum Lithan tracis 

Az . említet! _kátrán;yok kellő hígításban 
alkaln_razva a bo.ron antrparazitikus, keratoli
trkus es vrszketést csillapító hatást fejtenek ki, 
ez~lt.al _emelrk a ken hatását, sajnos. sötét 
szrnuk e_s ~ fehérnem űt piszkító hatásuk gátolja 
t:Ihas~nalasnkat. A kátrányokból megfelelő tisz
trlas alta! nyert . sárgásszínű, nem piszkító 
anyag, amely a kátrányok hatóanyagát tartal
maz~a, amelyethazai tudásunk, néhaiBugarszky 
Ist;an e~yete.nü tanár állított elő »Cadogelt< · 
ne\ cn. s~)llOS ritkan nyer eiie a célra alkalmazást. 

A.z UJabb an napvilágot látott külföldigyógy
s~erkonyvek Jegtobb]eben a kénes kenőesők 
kaüan.Yt nem tartalmaznak, aminek oka főleg 
a katranynak n)-ái említett nem előnyös tulaj-
donsagarban keresendő.. · · 

A kenöcsök Iratóangagaíla!nt 

s~er ep lő kén hatása eloszlatásának finomságától 
1 ~gg. Leghatasosabb a poliszulfidokat tartalmazó 
kenoldat, ez azonban töményebb oldatban 
alk~lm.azva bőrizgató hatást fejt ki és ezért 
keves.se . nyer alkalmazást. Igen jó hatás ú 
a ke_v~sbe alkalmazott kolloidális kén .. Gyengébb 
hatasn a i~ntre~hez viszonyítva a sulfur praeci
p.rtatur:r es meg kevésbé hatásos a nagyobb 
',ze~cs:s sulfur prüvelatum A legtöbb esetben 
!,enocsokben. a ken sulfur sublimatum, vagy 
s';llfur praecrprtatum alakjában nyer alkalma
zast 

A kenőesők alkalitartalmát vízben fel
oldott ka~rumca1bonattal, vagy szabad aJkaliát 
tartaln_razo kalrszappan alkalmazásával érik 
el A. bm_lieratr_n r~~e_gének eltávolítása végett 
mechamkar dor zsoloszert, leginkább cal ci um 
carhomcum praecipitatumot, régebben szitált 
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de durvábbszemcséjű calcium carhonicum na
tívumot alkalmaztak Ugyanezen célból hasz
nálja a Jugoszláv gyógyszerkönyv a calcium 
carhonicum mellett a calcium sulfuricum 
ustumot is 

Kellő gondosságot kíván a kenőcs alap-
anyagának gondos megválasztása is. Hazai 
gyógyszerkönyveink közül az 1871-ben meg
jelent L Magyar gyógyszerkönyv az igen jó 
lelszivódó adeps suiilust ·írja elő, sajnos ez a 
zsíradék eltartáskor aránylag gyorsan avasodik 
A II. és III kiadású Magyar gyógyszerkönyvek 
(1888, ill 1909 .. ) már cem flava és adeps 
suiilus keverékét alkalmazzák, míg a IV. ki
adású Magyar gyógyszerkönyv (1935.) cer a 
flava és vaselinum !lavum keverékét írja elő 
Csupán sár ga vaselint alkalmaz a >>Szabványos 
vényminták<<-ban 1939 évben előírt kitűnő 
hatás ú és nem piszkoló tulajdonságú Hellmerich, 
Hardv-féle kenőcsünk is. 

szitálással keverjük az alapanyaghoz. A teljesen 
homogenisált kenőcshöz kihűlés után adjuk 
a borókafakátrányt, mert a meleg kenőcsben 
a kátrány a calcium carbonicummal csomósan 
kiválik •. A kenőcs hosszabb eltartás után, 
kátrányéseppecskéket fog tartalmazni, állo
mánya még tovább eltartva szemcsés, porJós 
lesz, ezért cé lsz er ű annyi kenőesül előállítani, 
amely néhány hónap alatt elfogy Az Egyetemi 
Gyógyszerészeti Intézetben most folynak a 
kísérletek arra vonatkozólag, hogy lentikenöcsök 
gyapjúzsír - vaseli n- alapanyaggal előállítva 
eltartáskor milyen állandóságot mutatnak. 

A >>Szabványos vényminták«-ban hivatalos 
Hellrnerich-Hardy-féle kénes kenőcsünk, amely 
Ungneutum contra scabiem néven szerepel, 
mint ismeretes, sulfur pulveratummal, kalium
carbonattal, vízzel és sárga vaselinnel készül. 
Készítésekor helyesen járunk el úgy, ha a gonc · 
dosan porított és szitált sulfur pulveratumhoz 

Á kül!öldi gyógyszerkönyvek előiratai a 
kenőcsalapanyag megvalasztása tekintetében 
is változatosságot mutatnak A Szovjetúnió 
1937. évben kiadott VII gyógyszerkönyve 
háromféle kénes kenőesőt ír elö, amelyek közül 
az Ungneutum sulfuratum compasitum-ot víz
mentes ayapjúzsír és sárgavaseliu keverékével, 
az Ung~entum Wilkonsoni~t sebummal, az 
Ungneutum sulfuratum simplexet adeps suiilus
sal készítteti .. 

Az 1948-ban megjelent IX Dán gyógysze1· 
könyv Ungneutum hepatis sulfuris készítményét 
vízmentes gyapjúzsÍ!- pmaffinolaj, - vaselm 
alapanyaggal készítteti és Ungneutum sul!uns 
salicylicum nevű kenécsét: lanolin - vase
llinnel állíttatja elő A XL Svéd gyógyszerkönyv 
(1946.) kénes kenőcsét gyapjúzsír és adcps 
suiilussal késútteti, míg a XIIL USA gyógy
szerkönyv két kénes kenőcsét sárga vaselinnel, 
egy kenőcsét adeps suiilus - cera alba -
vaselinum album keverékével állíttatja elő 

Az V Helvét gyógyszerkönyv (1933 .. ) gyapjú 
zsír, víz és sárga vaselin keverékét írJa elő 
kenőcsalapanyagként Ungneutum sulfuratum 
compasitum elnevezésú készítményében, míg 
másik készítménye, amely Ungneutum sul
furatum néven hivatalos, Oleum Arachidis 
hydrogenisatummal készül 

A kenőcsök hatásosságát 

illetőleg, a kátrány és káliszappan tartahnu 
kénes kenöcsök a legjobb hatásúak, alkal
mazásuk azonhan ma mindinkább csökken, 
szemben a kátrányt nem tartalmazó készít
ményekkeL 

Még néhány gyakmlati iogásra szeretném 
a figyelmet felhívni a scabies-ellenes kenőesők 
elkészítésével kapcsolatosan :Ha olyan kátrány
tartalmú, kéneskenőesőt állítunk elő, amelyben 
káliszappan és calciumcarbonat is van- amilyen 
pL a gyógyszerkönyvünl<ben előírt Ungneutum 
sulfuratum is - úgy gondosan ügyeljünk arra, 
hogy a ként és a calcium carbonatot gondos 
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(VI.) adjuk a kaliumcarbonat és víz · · 
eldörzsölt keverékét és az így nyert el<e!:!'<e1 
előbb kevés sárga vaselimrel egyenletes keuőccsé 
dörzsöljük el, majd hozzáadva a többi vaselint 
ana! az egész kenőesőt homogenisáljuk · 

Feltétlenül fontos tudnunk, hogy a vase/in 
rossz vízfelvevő tulajdonsága folytán a fenti 
kenőcsből hosszabb idő után a lúgoldal cseppenként 
kiválik, ezért célszel ű a kenőesül mindig I ende
léskol elkészíteni es hosszabb ideig készletben 
nem tartani 

Az alábbi leiratokban közlöm néhány 
újabban megjelent gyógyszerkönyv kénes-kát
rányos, illetve kátrányt nem tartalmazó kénes, 
scabies-elleni kenőcsének összetételét. 

KátJányt tartalmazó kénes kenöcsök: 

Unguentum sulfm at um 
I Magyar gyszk 1871. 

Adeps suiilus 
Calc. carbonic pp 
Pix liquida 
Sapo kalinus 
Sulfur sublim at J ot. 

Unguentum sulfuratum. 
II Magyar gyszk 1888 

Adeps suillus 
Calc. carbonic .. pp 
Ceraflava 
Pix liquida 
Sapo kalinus ven. 
Sulfur sublimat. lot. 

Ullguentum sulfura tum 
IlL Magyar gyszk. 1909 

Adeps Suiilus 
Calc. carbonic. pp. 
Cera flava 
Pi-X liquida 
Sapo kalinas ven. 
Sulfur sublimat. 

12 gr 
4 " 6 )) 

12 l} 

6 " 

8 gr 
4 " 4 " 6 " 12 )) 

6 " 

25 gr 
10 l) 

5 " 
15 ll 

30 l) 

15 l) 

Unguentum sulfmatum 
IV, Magyar gyszk 1935 .. 

Calc. carbonic .. pp.. 10 gr.. 
Cera flava 5 11 
Pix Juniperi oxycedr i 10 
Sapo kalinus ven. 30 1> 
Sulfur pulveratum 15 
Vaselinum flavum 30 

Unguentum Wilkinsani 
VII. Szovjetúnió gyszk·. 

193 7. 

Calc. cmbonic. pp. 
Sulfur sublimatum 
Seb um 
Sapo kalinus 
Aqua dest 
Pix liquida 

Unguentwn sulfm at um 

10 gr. 
15 ' 
30 )) 
30 )) 
4 " 

15 l) 

L .Jugoszláv gyszk 1933. 

AdeJ?S suiilus 30 gr 
Calcmm carbonic pp. 5 >> 
Calc. sulfuricum ustum 5 
Sapo kalinus 30 » 
Suifut sublimatum 15 » 
Pix Fagi 15 >> 

Unguentum suifui is 
compasitum 

XI Svéd gyszk 1946 .. 

Adeps lanae anhydric. 5 g1 
Aclcps suillus 25 l> 

Calc. car~onic. pp. 10 
Sapo kalmus venalis 30 )) 
Sulfur sublimatum 15 l) 

Pix liquida 15 

Unguentum Picis carbonis. 
XIIL Amerikai gyszk. 1947 

Pi x Lithanthi acis 
Amylum 
Zincum oxydat 
Vaselinum flav 

Unguentum Picis Pini 

5 gr 
25 l) 

25 )) 
45 )) 

XIII. Amerikai gyszk. 1947. 

Pix Jiquida 
Gera flava 
Ungneutum flavum 

50 gr 
1.5 )/ 
35 )) 

Kátrányt nem tartalmazó kénes kenő<·sök: 

Unguentum hepatis sulfuris 
IX Dán gyszk. 1948. 

Adeps lanae 
anhydricus 22 .. 5 gr 

Benzaldehyd 0.5 " Paraffin liquid. 14.5 " Sol. hepatis sulfm is 40 )) 

Vaselinum flavum 22 .. 5 " 
Solutio hepatis sulfmis 
IX. Dán gyszk .. 1948 
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Sulfur sublimatum 35 gr 
Sol. Kal hydroxyd 

(47%) . 65 

Ungue~tum sulfuris salicylici. 
IX .. Dan gyszk. 1948 

Acid. salicylic. 2 gr 
Adeps lanae anhydr 34 
Aqua dest. 10 
Sulfur praecipitat. 10 
Vaselinum flavum 35 
Zincum oxyd. venale 10 

Unguentum sulfuratum 
V. Helvét gyszk. 1933. 

Sulfm praedpitat 30 
01. Ar a chidis hydro-

genisat 70 

Unguentum sulfmatum compositum 
V Helvét gyszk. 1933. 

S~lfm praedpitat 10 g1 
Zmcum sulfuricum 10 1> 
Adeps lanae anhydr" 10 
Aqua dest. 5 
Sapo kalinus 15 
Vaselimun flavwn 50 

,, 

Unguentu.m sulfuratum compasitum 
VIL Szovjetunio gyszk .. 1937 

Adeps Iana~ anhydr. 20 g1 
Olcum Lauri 3 1> 
Sulfur sublírnat dep. 10 
Zmcum sulfuricum 10 
Vaselinum flavum 57 

Unguentum sulfmatum simplex 
VIL Szavjetunió gyszk 1937. 

SQlfUI sublimatum 
dep. 100 gr 

Adeps suiilus 200 >> 
>>ex tempore<< készüljön ! 

Unguentum contra scabien1 
1>Szabványos vénymintál{_« 

SuJf_ur puJveratum 20 gr 
Kahum carhonicum 10 1> 
Aqua dest 5 1> 
Vaselinum flav ad. 150 )) 
(Hellmcrich-Hardy-féle- kenőcs) 

Unguentum sulfuris 
XIII. Amerikai gyszk 1947 

Adeps suiilus 
Cera alba 
Sulfur praedpitat 
Vaselinum albwn 

11 gr 
4 ,, 

15 
70 

Végül röviden utalok azokra a gyógy
';':lyagokr;a, amelyek a scabies gyógyításában 
UJ utat .Jelentenek Ezek közül főleg a kül-

OBERlÁNDER GYULA Állványedényzetet, gyógyszertári 

és laboratóriumi felszerelési 

cikkeket raktárról szállít. 

BUDAPEST, VII, NAGYATÁDI SZABó-U. 31. 
Telefon: 222-885 
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földön már néhány e' óta sikerrel használt 
és elterjedt gyógyszernek a benzyl·-benzoat-nak 
alkalmazásáról óhajtok rnegemlekezni A benzyl·
benzoatot l 0-25 %-os szappanos sz eszes ke
verékben, vagy kevés olajat tartalmazó vizes 
szeszes emuisióban alkalmazzák A kenőcsökkel 
szemben jelentős előnye abban áll, hogy a 
szer igen gyorsan hat, nem zsíroz és nem piszldl. 

Tudomásunk szerint gyártása a közelj 
hazánkban is megindul és így bizton remél
hetjük, hogy általa új lehetőségek és utak 
nyílnak e kellemetlen és kínzó betegség le~ 
küzdésére. Némedy Imre dr.· 

(IRODALOM: külföldi g:yóg0 szerkönyvek.. 
Dr. Is.sekutz .: Gyógyszcrek és gyógyítás 1 

I-IL kötet.) 

A szár másodiagos felépitése 
Részlc.lek P. J.\1. Zsukov.szkij 

))B o t a n ik a<( c z m ű k ö n g v é b ő l. 
Szaklapunk legutóbbi számában beszámoltunk a 

szavjet botanika újabb haladásáról a fent idézett könyv 
ismertetése során Most ebből egy kiragadott fejezetet 
ismutetünk .: 

Az elsődleges szár fejlődése maga után 
vonja a szár növekedeset hosszúságában és 
szélességében .. A hosszúságában végbemenő nö
vekedés a szár csúcsán lévő tenyészőkúp révén 
megy végbe. Ha ez valamilyen oknál fogva 
elpusztul, akkor a növekedés synpodiálisan 
vagy áldichotomikus elágazás szerint folytató
dik. Ha pedig tipikusan mouopodiális fáknak 
(pL fenyő) pusztul el a tenyészőcsúcsa, akkor 
egy oldalsó rügyből fejlődik új tenyészőkúp 
és vezeti a hosszanti növekedést. Fiatal edény
nyalábak sejtj einek fejlődése és megnyúlása 
szintén ok a a növekedésnek. 

Ami a vastagságban történő növekedést 
illeti, ez aránylag hamar bekövetkezik a szár 
elsődleges szöveteinek gyarapodása révén. Né
hány egyszikű növényné!, mint pl. a pálmák, 
a szár növekedése szélességben is folytatódik, 
nemcsak az alapszövet osztódása, hanem a 
sejtek gyarapodása révén is. 

A kétszikű és a nyitvatermő növények 
szára másodlagosan vastagodik. A fák és bokrok 
vastagodása évenkénti megszakításokkal foly
tatódik l O, l 00, olykor l OOO éven keresztül is 

A másod/agos vastagodás az elsödleges és 
másodiagas szövetek együttes osztódása révén 
történik. Az elsődleges meristema keskeny 
mezők alakjában visszamarad, mint a nyílt 
edénynyalábok cambinma. Ezek a cambinm
sávok az edénynyaláb közepén helyezkednek 
el a háncs és farész között Folytatólagosan 
kifelé phloem, befelé xylem elemeket termelnek. 
Igy az edénynyalábok fiatal phloem és xylem
részei a cambium mellett fekszenek, az öregebb 
elemek pedig az edénynyaláb szélén 

Az eddig elmondottak általánosságban is
meretesek. újszerű elgondolásról és okszerü 
megfigyelést ől tanúskodik a következő meg
állapítás. Ebben a sejtek egymásrahatására, 
ös szem űködésér e, sőt ennek következtében 
funkcióváltozására tudunk következtetni 

Az edénynyaláb ok a kétszikű szár akban 
gyűrű alakban, az egyszikű szárakban szórtan 
helyezkedtek eL 
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Az edénynyalábok cambiumának osztódó 
uékenysége befolyásalj a az elsődleges ne'rslrg,rra 
zónájában lévő szomszédos sejteket is .. 
sugar aknak az edénynyaláb cambinmához 
fekvő, már állandósult par enchyma sejtjei 
osztódni kezdenek Ezeken a helyeken m:áscid 
lag os me1 ist em a kezdődik, melyet u y<wiDJ.W,~t 
inteTfascicularis cambiumnak nk. A 
cambinm, tehát a nyalábokban lévö és 
nyalábok közötti egymással egyesülve ker 
metszetben teljes cambiumgyűrűt, 
szethen cambiumcsövet alkotnak 

Másodlagos vastagodás révén évről 
gyarapodnak a szállitó szövetek is. A 
termő és többéves kétszikű növények hvon~b" 
több és több levelet és oldalágat fejlesztenek 
az asszimilációs termékek mennyisége 
szállítás megsokszo' ozódik, így t~:-~1~~~-~;,1::~ 
több szállítóelemre van szükség Az 
egyszikűeknél, mint példán! a pálmák, a 
felülete bizonyos nagyság elérése ntán 
nen1 növekszik .. 

A cambiumgyűrű gyak1an 
működik, az edénynyalábban lévő 
új abb fát és há n c sot t~r·~~~~:v~if:'~~l,~tbc>k 
része azonban különléle m:aS!<er>Ve 
viselkedik. Egyes esetekben bélsugár 
választanak le, más esetekben fa- és 
elemeket képeznek, ismét más esetben 
sugarakat és szállitó sejtet is alkotnak. 

Ebben a kérdésben szintén or osz '····'"'·" 
j ár tak az él en. Kostytschew 
ezelőtt hangsúlyozta e j elenség 
sőt meg is változtatta az au.atiW<J' 

mert az addig elfogadott 
szemben éppen ellenkező és helyes "''"'~uuoo 
helyezkedett. 

A cambiumsejtek igen j ellernző 
keskeny, összenyomott prizmához mrso·nlr:tam 
sejtfaluk vékony, hosszúságuk sokszor osan 
haladja szélességüket, egy sejtmagjuk 
A cambium sejtjeinek osztódása általában 
gentiális irányban történik, időszak 
cambium egyes sejtjei ene merőleges 
radiális falakkal is osztódnak Ilyen 
r évén keletkeznek a 
A másodiagas bélsugarak nem 
belsejéig, hanem a farész egyes 
tűnnek .. el, különböző hosszúságú 
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Tauasszal a nedl'l· · . 
m 

"k "d . , • <ennges megmdu/ásako/ isme''! 
u o m ke7d és 'k l . . Később a - l .. ve any, alu nagy seJfeket ter me/. 

gabb fa/ú s~~t1 folya.man keskenyebb és vasta
ké "d. J e .. keletKeznek, majd ősszel a sej·l-

pzo es megszumk I/ymód b . , . 
műbköddését sötétebb határ jelle':n~ia ;:n;vq'yu~u"keuelt 
sza a szemmel s . , l l l , . 
lehet áll ·

1 
· 1 fO e zet latm és velük meg 

egy evet aJ~/~~;u ~ !a/zwo~al't,. mezt minden gyűrű 
y' • · .. . - l S U a II k i V é t [ 

I opusz . nouenyek közö/L a gyűrűk kel tk -e . . 
nem az euszakkal, hanem a .. .. ,. , e e""".~se 
ossze Igg péld. 

1 
C qyumolcseressel fugq 

. . · · au a gcas-faJok egy · .. .. . 
ket eunek felel meg Viszont vannak olge~qyuruJ.e 
nyek LS, mm/ például a Ca . .. n nove
egy ev a/alt több .. .. . . su~Ilna, amelyben 
k"-"tl' , , qyw u lS keletkeZik. Egyes gyűrűk 
o~o ~ ta,uolsag nagyságát befolyásolják az é -

hajlatz ~ISZonyok Igy u!qmúlt idők d'", ,Y. 
vzszonyauól az év .. "k · . . . 1 o;ar_asz 
következtete'cek 

1 
qhyur u Jellegzet essegez re vén 

~ _, e von atunk_ ze 

, Fás növények tanulmányozása cél"b 'l 
szarból szokás mctszeteket készítenr' I{Ja 

0 
a 

ho ss · t · . ·· er eszt-z- es angentrahs mctszetekre van szük , ' 
Igy ,kapunk telJ es képet a növény j elle~ezg: 
anatom!ar, szerkezeteről Keresztmetszetb "

0 

leh:t .. !atm , a koncentrikusan elhelyezett é~~ 
gynruket, krvnl a par át, maJ· d b elJ. ebb a 1 .. ebben · d" 1· · ,er get . a r a ra r san e_lhelyezett bélsng . k ' maJd a b' · , ara at . , c~~ mmo_t; ettől befelé az évgyűrűket' 
A sz~r kozeppontJan vezetett hosszmetszetb .. 
(radralrsmet~zet) az év gyűrűk függőleges, több~~ 
k~vesbbe par huzamos vonalak alak,· b 
b~lsugarak pedig mint ezekre kereszt~:n ~~lev~ 
r ~tegek l~ tszanak Kulönösen szépek a bükkfa 
belsu?arar, rnelyek jellegzetes szépségét köl
~sonzrk. A t~ngentütlis metszet szintén a szár 

ossztengelyevel parhuzamos, azonban nem 
megJ: ker~sztul a középponton, hanem val -
rnelyrk .h~_r nanyában fut.. Ilyen metszetb! 
azkevgynruk fnggőlegesen futó hullámos vona
Ja at mutatnak.. 

Altalában az anuaq hű u1·za'gos eg .. 
er/h f" ·zz ' ' ' .. ' ' yszeruen e o 1 usztralasara nagy súlyt he/l'ez _ .. 
4" ábra'k d f' ' , Y a szer.o · - , ere, e ,ze11 es a megfigyelés 'ósá át 

helyes Ulsszaadasat, a vizuális oktatást do~ur!/en~ 
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tálják. Nem úgy, miként sok tankönyvben látjuk, 
a 1 égi bb könyvek visszatér ő, közismer t képeit. 

Az elmondottak illusztrálására közöljük a 
könyv 171. számú képét. A háis háioméves 
ágának szövettani vázlata .: lw esztmetszet, hossz
metszet, tangenlia/is metszet 

* 
(Őszinte köszönetet mondok L i g e i i Viktor kar

táisamntlk a jorditás gondos munkájáért.) 
' Halmai János dr 

A Magyar Élettani Társaság 
kongresszusa 

A háromnapos kongresszust Rusznyák István d1. 
egyetemi tanár nyitotta meg .. A kultuszminisz
térium részeről Szántó György min .. tanácsos üd
vözölte a kongresszust, majd Alexits György 
egyet .. tanár a Tudományos Tanács főtitkára szá
lalt feL Az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet 
üdvözletét Weil Emil dr. főtitkár tolmácsolta 
A kongresszuson megj e lent Ratkó Anna nép
jóléti miniszter a kormány elisme1ését hangsú
lyozta ki a tudósok munkája iránt, örömmel 
mutatott rá a megjelent fiatal tudósok nagy 
számára és kiemelte népi demokráciánk gondos
kodását, hogy tudósaink munkájukat csak a 
tudománynak szentelhessélc Maj d annak a 
reményének adott kifejezést, hogy a jövőben a 
nők is egyr e fokozottabban I észt vesznek a tudo·
mányos munkában. Az élettani kongresszus első 
napján a budapesti és szegedi biokémiai intéze
tek vezetői számoltak be legújabb kutatásaik 
eredményeirőL Stwub F }3runó dr.. Kossuth
díjas professzor az izom működéséről beszélt, 
Eidős Tamás dr külföldön szerzett tapaszta
latait ismeitette, míg Emst Jenő dr.. Kossuth
díjas pécsi biofizikus az izomban lejátszódó 
kristályosodási folyamati ól tartott előadást 

A második napon elhangzott előadások 
közül Rusznyák professzol beszámolt an ól az új 
módszenől, amelynek segítségével az eddig lát
hatatlan nyirokereket ma már vizsgálni lehet. 
Vizsgálataival a vizenyőkeletkezés régi elméle
teit döntötte meg .. Sós professzor előadásában a 
fehérje-anyagcsere és az E-vitamin közötti össze
függésekről számolt be legujabb kutatásai 
alapján 

Kerpel Fronius ödön pécsi egyetemi tanár 
a csecsemőkmi bélhurutoknál bekövetkező áju
lásos tünetekkel kapcsolatos vizsgálataiJól be
szélt. Megállapította azt, hogy az ájulások oka 
az agynak a vérkeringés elégtelensége folytán 
bekövetkezett rossz oxigénellátása Dr .. Gábo1 
György klinikai tanársegéd a szívizommal kap
csolatos kísérleteiről számol be. Megállapította, 
hogy ha a szívizomsejtek es a sejtekew kíviili 
állomány közott a víz aránya megváltozik és 
ugyanakkor a vér konyhasótartalma emelkedik, 
olyan elváltozás jön létre a szívizomban, 
amely elektrokardiografiás vizsgálattal kimu-
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tatható. Ez a megállapítás a 
keletkezesének felderítésébb~en~e.;~~~;rJ;;~;~;lsát~) 

Bugyi Balázs dr.. l< 
ügyelő rámutatott, hogy 
a uéi C-uitamintwtalma csöhken Éppen 
a nehéz fizikai munkát végző dolgozóknak 
C-ui iamin rendszel es adagolását ajánlja.. . 

Ifj. Issekr1tz Béla dr. és 
a szegedi Élettani Intézet kutatói kél ér 
kisérleti eredményről számoltak be Az 
a verejtekezés mechanizmusát 
másik p10bléma, amelyről beszámoltak, a mfitéttfi 
altatással kapcsolatos .. 

Faragó Ferenc professzm a dil;~~'lt~!!~;~~: 
nak egyéb oltásokkal való társításáról 

Állatgyógyászati készítmények iol'gabni 
visszavonása-

A földművelésügyi miniszter a Richter 
Gyógyszer- és Vegyészeti Termókck Gyára 
pesti cég 1>Erőmész<< elnevezésű ·-
tételű - szénsavas ta;~a':S:~~i\'~\~;;~~fz1~~~~;j~J~~~ a 171.927/1948 .. F. M. 
hozatali engedé1yét a 
értőerr visszavonta (8 
szám) 

A 
ten el egyetértve a 
budapesti cég által eiL>aull 
egységes összetételü - szénsavas 
készítmény forgalombahozatalára a 
F. M szám alatt kiadott engedélyt 
(8 623/4 .. -1949 11/2 b F M szám) 

. Botanikai Napolr. Vezető helyen 
Fr e n y ó Vilmos dr beszámolóját 
zonyítani kívánjuk, hogy a n1agyar QVÓQ·vs:,er< 
szet szempontjából milyen komoly 
tulajdonítunk a most lezajlott bo·taJtllHcar 
nak. Ennek szellemében 
gyógyszerészi vonatkozású 
zatnak »A Gyógyszerész" mostani 
ezt a közlést még kiszélesíti ük július 
lapunkban. 

Rózsa Pál dr. előadása: Folyó hó 17-én az 
tem i Gyógysze1·észeti Intézetben megtartani "->>k<>tt: 
a gyógyszerész-továbbképzést szolgáló, 
szerésznapon<( nagy érdeklődéssei kísért eJöad:lst 
tott Rózsa Pál dr. gyógyszerész ~~;f{~·:~~eH~1 gos Közegészségügyi Intézet sz:akernb> 
)JA gyógyszertárvizsgálatok során 
latok« címmel Az előadást élénk 
viták követték Az előadást az 
Sándor dr. professzor köszönte meg 
szaklapunk legközelebbi számában 
vidéki kartársaink is tudomást s~:~:;~h:'!~':;';~:~k! 
abban foglaltakról és annak megfeJ~ 
gyógyszerészi tevékenységük során. 

A megj elentek nagy száma aaz~t,~e;~;,~.~';;;'é;y;k 
abban az esetben, ha komoly k 
járó gyóg:y szerészi vonatkozású ügyek 
gyalásra, akkor nagy az érdeklődés is. 
volna, hogy eKyéb tudományos vonatkozású 
sok iiánt is nagyobb érdeklődés mutatkozzék 
hetőleg az ősszel intéményesen meginduló 
képzés során ez is meg fog történni. 

./f Gyógyszerész 

i~et~lefonált tájékozatlansá ra . . 
latma rnindenkinek hogy f · ~1m~ hsztan kell 
Nyugdíjpénztárba ~ki 1101~ ~ yew Siet a Központi 
fogadja ezt a kon~olv állami szo~~fl~g_-yobb örömmel 
az könnyelműen lemŐnd I ó la h~ :. 

18 ~_on~oskodást, 
-gondtalan Öl cg ség ét biztosít~a. gy a Sa J at es családja 

. Iovábblrépzés vidéken .. J..,Tikol't. K. 
J o~u kartársunk ilyen cím ű cik~\ aro~y dr .. sop
V~gh Antal dr .. )JAz előadó probl ~e ~. me ~· e$'yúttal 
manyos vitaan\'a áv 1 . erna]_a<~ Cimu tudo
legközelebbi szu~áb:n 1~ .. ~.~~-~tlkozllJ_, szaklapunk 
ugyanebben a la b . . ozo JU Vegh Antal dr 
hanem minden ~l ~n valas_zol, n~m csak ene a cikkre, 
b~futó állásfoglal~~~ e~~~l>~-reerke73ett vagy ezután 
vita folyamán. ' .; e meg nem felelt a 

filendeletefi l 
.\. közgyógy~zete!látás terhére j.ogosult betegek 

msulmnal való ellátása 

vnifözöljük' a N~pj~léti 'Miniszter I68I77/I949. 
.. 2 . .. osztaly szamu atrral át, melyet eqgide ·aze 

~~:~kuldott valamennyi törvényhatóság első tisz/ . g 
~~]end, ~isztfjő~Ivosának és közegészségügyi főfelüg;:·~~~ 
Jenek szekhelyezki e .. 

0 

l' Az .annak idején mutatkozó insulin hiányára 
~~o tekmtett?1 :946 július 13-án kelt és a tiszti-
foorvosokhoz mtezett 202 709/19'2 B l\!1" ·, k.. '1 · · m. szarnú 
on~ndcletemmc~. ad~mánJ·Ozásbó1 származó insulint 

bocsatotta~n a kozgJ ogy szerellátásra jogOsult cukor
b,;tegek reszére történő kiutalás céljából a tiszti
foor;o:ok r_endelkezésére:. Az adományozásból szár-
mazo msuh.n kezeléseket 1948 decemb r h' b t .. té " 1 · e onap an 
or l~O nutalással teljesen felhasználtam és további 
:?omanyozá~,ból ~lló készletek nem állnak rendelke
"e~enue Errol a tisztifőorvosokat 29.986/1948 El n .. 2 
szam alatt értesitettem • 

. _Te~h:tettel aiia, hogy a vezetésern alatt álló 
I~llllsztenurnhoz érkező felterjesztésekből megáll -
titott~m, ~ogy a közgyógyszerellátásra jogosult b=

egek llls~llll ~1látásával kapcsolatban bizonytalanság 
mutatk.ozik, ertesítem Cím et hogy ez u·· gs b 
999/1942 B ' · o en a 
m~gfeleiŐen k~il :~á:~~adelet. 5. §-a rendelkezéseinek 

Budapest, 1949 június hó n-én 

A miniszter r eneleletéből : 
D1. VILMON GYULA s. k 

közcgészségügvi főfclü 11\ 
főosztálYvezető ou ' 

A népjóléti miniszter 167 354/1949 "r'' 'l . , , • - • n:. lt • !"!Zam u 
rendelete 

~ _közgyóg~szerelláiás, i ll előleg az államldncsiái ieJ héi e 
z~iasze_ruleg Iendelheiő gyógyszaeluől továbbá k .. 

~yoa.yswellátás, illetó/eg az államkincsidi laliéi e I~nd:,~: 
s:t;k n_~m ~waialos, g~ógy~zeuki fJl, gyógy<>zn különlege.s

g I ol, .sznumokrol es taps"~eiekről szo'ló o . j N ~; ; ~ 2 2. IIO I948 . 
.. . M .. S;:.am_u rendelet módosítása tárgyában 

(KoZlgazgatásr rendszám: 3. 18S.) 
Az 1942 ·XII t r § , 1931. I\ . , , e. u. -aban, \'alamint a 6.000/ 
,f E. szamu rendelet (Rendeletek Tára 1490. 
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oldal) 26. §-a első bekezdésének c) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket rendelem: 

Tsz .. 13.336 B SJmpat.homin inj .. Wander, 6% 
50 x1 kcm 75.50 

1. § A 202 110/19!8. N M számú rendelet 
(Rendeletek Tára 1621. oldal) 1 §-ának 2 pontja 
akként módosíttatik, hDKY a közgsóg)szerellátás, 
illetőleg az államkincstár terhére az említett rendelet 
2 .. számú melléldetében feltüntetett )>Karil 2 tabl 
Wander 100 db« helyett Kari! 2 tabL Wander 5 db<< 
rendelhető, az ugyancsak a 2 .. számú mellékletben 
felsorolt >>Ovokrin dragée Vlander 40 db<( és >>Üvokrin 
dragée \Vander 100 db{( gyóg)'szerkül~nlegességek 
pedig a köz g) ó gy szel ellátás, illetőleg az államkincstár 

terhére nem rendelhétők 

Tsz. 13.335 B Sympathomin sol., Wander, 10% 
10 kcm 13 90 

Isz. 13.335 B s-ympathomin sol; Wander, 10% 
25 kcm 32.-

Isz. 13 335 B Sympathomin sol., \Vander, 10% 
100 kcm 96.10 

Tsz. 843 laxoptin \bL dr .. Nagel 10 xO H 8 .. -

Gyógliszap ára 
Be sz. ár Eladási ár 

2. §. A jelen ren?-elet kihiidetésénel;: napján lép 

hatály ba 

Kompress, hát--\ áll-felsőkar--melire 38.40 Ft 48- Ft 
Kompress, dei ék, vag-Yvégtagra 34 70 Ft 45 20 
Kompress, lábfej-bakára (csizma) 49.50 Ft 62-
Kompress, kézfej-('suklóra(kesztsű) 34.'7.0 Ft 
Komp r ess, hasra 30 30 Ft 

Budapest, 1949. évi május hó 28-án. 

OlT KAROLY sk 

népjóléti miniszter 

J 
Állatgyógyászati }{észítmén! ck ára 

fungin, Plzylaxia nJ·ers penicillin taJtalmú l;:észítménJ; 
3 x 5 kcm 5.-

Fungin, Phylaxia nye1 s penicillin tartalmú készítménJ 
10 x 5 kcm 15.-

Fungin, Phylaxia users penicillin tartalmú készítmény 
5 x 10 kcm 14 .. -

Fungin, Phylax·ia nJ eis penicillin ta1talmú készítménJ 
1 x 50 kcm 12-

Hexoestrol inj ., ad us,~ vet Chinoin, 5 x 1 8 20 kcm 
Hexoesiiol inj., ad us \'et Chinoin, 1 x 5 jem 

4 50 

Hexoest1ol i nj , a(l us vet Chinoin, 3 x 5 kcm g.:_ 

Ulirasepty 1 in j ad us vet . Chinoin, 6 x 5 l\Cll1 
20 20 

UltrascptJ l i nj ad us \'Ct , Chinoin, 1 x 25 kcm 
H 70 

Ultraseptyl inj ad us vet , Chinoin, 1 x 50 kem 
. 20·-

UltrasepÍJ'l tbl ad us \'ct., Chinoin, 1 tekercsben 
5 tb! 6.90 

Ulttasept)l tbl. ad us vet:, Chinoin, 1 tclmicsben 
5 x 5 tbl. 30.-

Ultarseptj. l puh ad us vet , Chinoin, 100 g 51 90 

Ar\ráltozások 

A IV. kiadású OK l könyvben kijavítandó forint
árak, melyekből a 15% engedmény még leuonandó. 
Tsz 2 722 B Rutascorbin tbl.,Riclzler, 20 x0.15 g 

11 80 

Isz 13410 B Eggosalil tb!, Egger, 10 xO 5 5.80 
Tsz,. 13.--!30 K Penicillin >>A,:lon<( 500.000 E, Ke-

limpex, ·26 80 
Tsz. 13.431 K Penicillin >>Avlon<( 1,000.000 E. 

]{elimpex , 50 10 
Tsz. 13 432 B Alungil sol, Egger, 25 kcm. 9 .. 70 
Tsz. 13 336 B SJ· lllpathomin i nj ~ \-~.rander, 6% 

2x1 kcm 6.10 
Tsz .. 13.336 B Sympathomin inj., \Vander, 6% 

5 x1 kcm 10.50 
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B. J .. Veszprém .. 
En dr e-Gyógyszer ész Otthonba, kérvén) ét 
az Orvos-Egészségüg~:i Szak~zervezethez. 
üg-yében forduljon az Á]lami NJug<:lÜ'Pérzztár 

(Apponyi-tér 5.) 

l(eressülí az 1919-es Tanácsköztársaságban 
jelent >>Gyógyszertári J\funkások Lapjá\t-nak azt 
számát, amely Székely Jenő >>Tudomány« cím ü Cikkét 
közli Ha valakinek megvan, kéijük, juttassa el 
kesztőségünkbe: Ugyanigy köszönettel vesszük külön-: 
ben a Gy. l\'1. L többi számát is, ha 
al{áJ csak betekintés céljából is beküldik 

Szerkesztöség: V, .. Nádor-utca 32. Tel.: r 22-765, 
Kiadóhivatal: V .. , Nádor-u, 26 .. I eL: Ú 7-752, rz~.-o?Z· 

Fösze1kesztő: SZEKEL Y .JEÍ\Ó 

Felelős szerkesztő: LOSONCZY GYÖRGY dr. 

F eleliís kiadó : I úRI P kf. dr. 

494641 - Athenaeum Nyomda N. V (Fv. : Soproni Béla) 

Könyvbeszerzés 
Aki a Moktnál (Nádor-utca 32.) vásárol 
könyveket, az a Szakszervezetet erő
síti, mert a könyvesbolt hasznából az 
Orvos-Egészségügyi Szakszervezet is
kolájának könyvtárát gyarapítják. 

• 

• 

·· · Term_észetes tüszőhormonkészítmény: 

HOCiiVAL-CHINOIN 
l Nemzetközi egységekre beállított hatáserösséggel -----. 

INJECTiq VIZES: 100 1, E .. (1 kcm) 
OLAJOS: 1000, 10 .. 000, 50,000 1. E. (1 kcm) 

TABLETTA: 300 és 1000 1. E. 

Ul. l J. 

KOMPLEJT-ZAMAKO 
(300 gr .. os zöldszfnű bádog doboz csomagolásban) 

· Egy évnél idősebb gyermekek és fel· 
n_őttek általános tápszere, melyből 
VJZb~n egyszerű felfőzéssel, minden 
e2ye.b anyag hozzáadása nélkül 
keszrth~t~, azonnal fo.gyaszható, kel
lemes rzu, tehéntejes táplálék. 

> KROMPf[HER TÁPSZERfiYÁR Budapest, V., Hádor-ntEa lJ. 

FUNGIN 
PENICILLIN tartalmú magyar készít
mény, Penicillin érzékeny baktériumok 
okozta genyedések h e 1 y i kezelésére 

Forgalomba kerül : 
3x5, 5X10, 10X5 és 1X50 kern-es 
üvegekben.. ' 

HYLAXIA 
Állami Oltóanyagtermelő Intézet· 

Figyelem! 
Az állam~sított 

Dr. EGGER gyár 

ALGEDRIN 
fáj d alom cs i lia pf tó készít
ményének árát nagy mártékben 

LESZÁLLITOTTA 

Fogyasztói ár: 
2 db 180 Ft 

10 db 8.- Ft 

Beszerzési ár: 
1.02 Ft.. 
4 .. 53 Ft 

·-15'/o_+ 20% f. a. 


