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A gyógyszertárvizsgálatok
alkalmával szerzett tapasztalatok
Ir ta: Rózs,q Pál dr, gyógyszerügyi

Az elmúlt év folyamán sok komoly elő
adás hangzott itt el a gyógyszerek előállításá
ról, eltartásáról és megvizsgálásáról és most
nekem jutott az a megtisztelő, de egyben hálátlan szerep, hogy a rendelkezésemre álló gyógyszertár- és gyógyszervizsgálati eredmények alap·i án rámutassak arr a, hogy az itt hallottakat
milyen mér tékben tették magukévá és valósitották meg.
Előadásom célja az, hogy a hallgatóságot
tájékoztassam arról, hogyan folyik le egy gyógyszertárvizs~Zálat és, hogy felhívjam a figye] ..
müket azokra az előírástól eltérő különös esetekre, amelyekkel vizsgálat kötben találkozik
az ember olyan gyógyszertárban, ahol a vezető
nem áll hivatása magaslatán, azaz a gyágyek fizikai és kémiai tulajdonságait nem
Teszem ezt azért, hogy a hallottak
véletlenül se kövessék el azokat a
s~~~~~~t~~~~!gY~~~· Végül a vizsgálatok eredr .
fogom ismertetni .
A 750/1940. B. M. sz . r endelet a gyógyszertárvizsgálatokat illetőleg olyképpen intézkedik, hogy az ország gyógyszertárait közegészségügyi szempontból a tfo . , illetve szakközege,
szakszempontból pedig az O. K I. gy. ü fel-ellenőr zik.
Az ellenőrzés kiter j ed a
gyó,gv,szertár ber endezésér e, felszerelésére, ü>.ernaz előírt könyvek szabályszer ű Veze.tésére, a gyógyszerek helyes eltartására, to ..
Va bbá arr a, hogy a Ph. H. IY.·-ban hivatalos
szerek a for galomnak megfelelő mennyiségben
a gyógyszerkönyvnek megfelelő rninőségben

főfelügyelő

állj anak rendelkezésr e és hogy esakis tör zskönyvezett spccialitások, egységes összetételű
sz er ek, homceapata készitmények, kommerszinjekciók, kontingentált gyógyszer ek és szérumok tartassanak raktáron A gyógyszerész
köteles raktáron tartani a Ph . H. IV.-ban hiva ..
tal os gyógyszer eket, továbbá er d ekeben áll
azoknak a nem hivatalos készítményeknek tar ..
tá sa,· illetőleg beszerzése, amelyeket a helység-·
ben gyógygyakor latot folytató 01 vos, illetőleg
állatorvos· a betegek részére rendeL
A GYÓGYSZERTÁRVIZSGÁLAT
MENETÉT
úgy írom le, ahogy az nagyszámú vizsgálatainknál a legmegfelelőbbnek bizonyult. Olyan vá ..
r osban, ahol több gyógyszertár működik, fontos,
hogy a gyógyszertár közelebbi megjelölését,
továbbá ai éjjeli inspekciót jelző tábla és az
éjjeli csengő feltünő, jól megvilágitott helyen
legyen elhelyezve. A kiJ akatban vásár i jellegű
hirdetés nem tartható A gyógyszertárak e"eknek a követelményeknek nagy általánosságban
megfeleinek
A gyógyszet táJ tartozékai : az officina,
a materiális kamw, a laboratórium, az inspekciós szaba, a pince és a padlás.. Ez utóbbinak
szerepe már a multé, akkor volt fontos hivatása, midőn a gyógyszerész a dr ag okat maga
gyüjtötte, szárította és aprította
A vizsgálatot az officinában kezdjük. Elsösorban az általános lendről és tisztaságJól győ ..
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,ődünk meg, azután megnézzük, hogy a táraés kézimérlegek érzékenyek és hitelesek-e.. A
mérlegek és a súlysorozat kétévenkent hite·
Iesítendő. A hitelesitést igazoló ir a tot a vezete
a vizsgálat alkalmaval köteles felümtatni .
A táraasztalon és a tinaasztal alatt a gyógy·szerek elkészítéséhez és kiadásához szükséges
anyagokon és eszközökön kívül más, a munka
menetét akadálvozó Iim"lom nem tartható . Az
expedícióhoz s~ükséges kapszulákon, dobozokon, portolodákon és papÍlzacskókon a gyógyszertár c.ímét es helyét, továbbá a tulajdonos
nevét fel kell tüntetni. A gyógyszer csomagolásához használandó pap Í! on pedig gyógyszert
reklámozni tilos .
Annak ellenér e, h ogy a mérlegek és súlyok
hitelesítésének megtörténtét a legtöbb kolléga
igazolni tudja, gyakran fordul elő, hogy a táramérleg a legkevésbbé sem nevezhető érzékenynek Ennek oka az, hogy a méT !eget durván
kezelik, igen gyakran kiló n felüli rnennyiséget
mér nek r ajta s ennek következtében az ékek
idő előtt lekapnak A súlysOl ozatból általában
az egy és két centigr ammos s1llyok hiányoznak
s ezek előteremtése néha a legjobb igyekezet
mellett sem siker ül. lVIivel pátsúlyokat nem
mindenki tart raktáron, ilyen esetben meg kell
elégednünk azzal a szomor ú közléssel, hogy
tegnap még megvoltak, bizonyár a a takarítóasszony leseper tc ő keL De an ól, hogy addig,
míg ezek előkerülnek, vagy újakat szerez be,
az esetleges eentigrammos heméréseket hogyan
intézi el, nem nyilatlwzik. Ezt nem is illik
feszegetni, mert ez a müvelet a tiltott sacidimetria körebe ''ágó tevékenység.
.
A grammos és centigrammcs l<ézimérlegek
körül is nagyon szomorú tapasztalataink vannak, ame11nyihen a felületesen megtisztított
csészék és a nedves zsinór miatt hol jobbra,
hol haha lendül a mérleg nyelve, melyet a
kartárs különböző nagyságú szigillumoknak
a csészére ragasztásával vagy spárgadarabok
rákölésével igyekszik az igazságnak megfelelő
egyensúlyi állapotha hozni. A táraasztal néhol
feldúlt csataterhez hasonlít, mert otthagyott
gyógyszer edényzet, ledobott kéziméi leg, kétes
tisztaságú törlőruhák, kenőcsmaradvánnyal
szennycs patendulák, spatulák, kártyák, könyvek, újságak és egyéb oda nem való tárgyak
éktelenkednek r ajta
Ilyen helyen a ..tárafiókban is ehhez hasonló rend uralkodik. Osszegöngyölődve, költői rendetlenségben hevernek
benne cégjelzésnélküli szignatúrák, kidőlt kap ..
szulák, dobazok és zacskók, egy másik fiókhan
pedig r epedezett, alig használt dugók, yisszahozott, üres specialitás-üvegek és fiolák pihen..
nek
Végezvén a táraasztallal, áttérünk az
és ++-es sz erek vizsgálatára. Rendes helyen
úgy a hivatalos, mint a nem hivatalos, erős
hatásúszerek edényzetén az egyszeri és a napi
legnagyobb adagok fel vannak tüntetve s a
nem hivatalos szerek, ha nincs állványedényük,
ízlés és könnyebb áttekinthetőség, valamint a

+
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tisztogatás megkönnyítése céljából, eredeti üvegükkel együtt l 00 g-os, szignált papír-" vagy
porcellántégelybe helyezve sorakoznak katoná"s
rendben egy biztonsági zánal zárható szekrényben. Sajnos, ilyen megoldás ritka, mint a fehér
holló és leggyakrabban különböző nagyságú
üvegekben, pap ir osdobozokban, zacskókban, .a
dózisok megjelölése nélkül szoronganak vala-.
mely eldugott szekrény sötét, porlepte polcaiir.
Ilyen állapot kifogásolása esetén a kolléga azzal
védekezik, hogy azért kénytelen ezt az állapotot fenntartani,
mert a beteg kétségbe '
vonj a a gyógyszer valódiságát, ha nem az -·
eredeti üvegből méri azt le; holott az előbb
említett megoldással a rendnek is és a beteg
kívánságának is eleget tehetne.
A kábitószeteket legcélszerűbb, ha van rá.
mód, külön zárható szekrényben, egy
tartani. Az is sz er encsés megoldás - el<,ge:ndiő
hely esetén - ha a ++-es szekrényben kapnak
elhelyeZést, de semmiképpen sem ideális állapot azoknak két-három helyen való tár ol ása.
A tömény savak, amelyeknek a labor a tOr iumhan volna a helyük, külön ú. rr.. savszek~
r ényben, melyhen a savgőzök elnyelése céljából
üdvös dolog égetett meszet tartani, igen
helyen az officináhan a híg savakkal ef!Viiltt:" ·
nyitott polcon állanak üvegkupak
körülöttük levő gyógyszer ek nem nagy hasznára.
EZUTÁN SORRA VESSZÜK
AZ EXTRACTUMOKAT
és a mész felett tartandó nedvszívó drogokat.
Az extractumok a levegő nedvességétől még
ott is gyakran összetapadnak, ahol a rendelet·'
értelmében beszerezték az előírásnak megfelelő
kalciumoxidos edényzetet.. Ennek oka az, hogy
a kimerült kalciümoxid kicserélése igen gyakr an elmar ad s így az elmállott kalciumöxid csak
a hozzá nem értök illuziókeltésére, nem pedig
nedvességszívásr a szolgál. Sok esetben tapasztaltam azt is, hogy bár az említett edényzet
hiánytalanul megvan, az expedíció mégsem
ezekből, hanem a nagykereskedő által szállított
üvegből történik, mégpedig nem kanállal történő kivétel útján, hanem pecegtetéssel, amit
az edény nyakára vastagon rátapadt extractumréteg árul eL Azt pedig, hogy az összetapadt
extractumot milyen fát adságas dolog az edény~
ből kikatomi és ha ez sikerül, milyen nehéz.,
porítani, mindnyájan tudjuk. Természetesen
az ilyen extractúrn hatóértéke is ingadozó. 1520% nedvességtartalom esetén a fennentek
által megindított hydrolysis, továbbá az oxydáció és redukció következtében nemcsak az
extr actív anyagok, hanem a hatóanyag is lényeges változást szenved. lVIivel a jóminőségű .
kalciumoxid beszerzése és utánpótlása néhol
nehézségekbe ütközik, melegen ajánljuk helyette
a cobalt..sóval festett szilikagelt, · mely kíváló
nedvességszívó és óriási előnye, hogy száraz
és nedves voltát színéről könnyen megállapithatj uk. Ugyanis nedves állapotban rózsaszínű,

üvegjéből,

vízleadás után ped)g búzavirágkék Ha a rózsa. színü, kimerült szilikagelt 20~30 percig 200°-os
szárítószekrényben tartjuk, az adsorbeált vizet
Jeadja és ismét használható lesz . (Angelicae r.,
·rhizoma filicis maris, bulbus scillae,secale
. cor nutum, extr. bellad . , hyoscyami, secale,
. strychni)
A bűzös anyagok, jodum, jodoformiutn,
valerianae radix, moshus, xeroform üvegestől
bádogdobozba téve, a többi szen~ktöl elkülönitvevagy külön, ú. n . bűzös szekrényben tartandók. Sajnos, ezt igen kevés helyen tapasztaltam, ezért a jodoformtól, valamint a vale-dana--gyökértől a környezetszerei mind bűzösek, a jód oxidáló hatása következtében pedig
·a +-es szekrény fémrészei mindig rozsdásak. ..
A· kötszer ek száraz, pormentesen záródó\
szekrényben tartandók, nem pedig fiókokhan,
ahol a bezsúfolás következtében a doboz gyűrödik, betörik s így a baktériumok számára
kapu nyílik rajta,. Az ilyen kötszeren azután
a >>Steril<< jelzés nagyon teoretikus értékű
.
lVIivel a gyógyszerek a külső behatásokra
különféleképpen reagálnak, a gyógyszerkönyv
olymódon intézkedik, hogy a hővel szemben
érzékeny gyógyszereket hűvös helyen, a levegő
és napfény hatására változást szenvedőket szinig
töltött kis üvegekben, sötét helyen, a nedvesség
következtében változást szenvedőket pedigmész
fölött, lezárt üvegben tartatja. Azokat a gyógyszer eket, amelyeknek hatóányagtartalma a tárolási idő alatt csökken, évenként megújíttatja.

az ung adipis Ianae, az ung . cantha··
ridatum, az ung. cerussae és ung. diachiion
tégelyeiből ·- hacsak nincs belőlük nagyobb
kézi eladási forgalom -···· ömlik a kellemetlen;
szúrós, avas szag A zsüok és olajok bomlása
kémiai és biológiai folyamatoki a vezethető
vissza. Ilyen kemiai folyamat pl. a hydrolysis,
amely tulajdonképpen glycerid szappanosítás,
melynél a nedvességen kívül a szövetekhől ide
j utott lypase enzimek is szerepet játszanak.
Az oxydációs folyamatnál a telítetlen olajsav
oxigént vesz fel, a kettős kötésből per oxid
keletkezik, mely a víz hatására hydrogénhyper··
oxydra, ózonra és megfelelő oxyd-vegyületre
bomlik. Az ózon az olajsavval ozonidet kepez,
mely vízzel nonyl-aldehydre és nonyl-ketbnra
esik szét A kellemetlen szagot heptyl es nonyl
aldehyd okozza. A biológiai folyamatokhoz
levegő, fény, nedvesség, mikroorganizmusok és
magasabb hőmérséklet sziikséges. A zsírok
hasadását_előidézheti bizonyos bakteriurnak és
penészgombák által létrehozott fennentek
okozta hydrolysis is.. Ezért kell az olajokat
szinig töltött, lezárt üvegekben sötet, hűvös
helyen tartani.
'
Az avasszagú tégelyeket fonó lúgos víz
zel kell több ízben kifonázni, mert a pórusokba
beivádott. kellemetlen szagú aldehyd máskép
nem távolitható el

·A NÖVÉNYI EREDETŰ SZIRUPOK

azt tapasztaltam, hogy a zinkoxidot tartalmazó pasta zinci salicylata, pasta zinci cum
amylo, ung . cerussae és ung . zinci oxydatiban igen gyakran a zinkoxid rögökben éktelenkedile Csodálatos, hogy még a r end benyomá ..
sát keltő gyógyszertárban is előfordul ilyesmi,
sőt az állványedényzet mögé rejtett különbözö
kimaradt, vagy visszahozott kenőcsmaradvá
nyok -- melyelmek a melegtöl megolvadt alap·
anyaga a papír·- vagy fadobozon átszivárogva
a porgyüjtő szerepét játssza -· sem ritkák. Az
ung. Mikulitz, ung. kalii jodati eum j odo és az
ung . plnmbi tanuici készletben tartását, midőn
helytelenítettem, utalva az oxydáció, illetve a
jód addiciója következtében. beálló hatóanyagesőkkenésre s ebből kifolyólag a kenőcs hatástalan voltál'a, a kolléga azzal igyekezett megnyugtatni, hogy keveset készít ezekből raktán a,
s így mire hatástalanná válnának, elfogynak
Ezen elgondolás alapján tartja készletben a forrázatot, a főzetet, továbbá az amydopyrin-,
kodein-, dionin-oldatot is, leginkább fehér:
nem alkálimentes üvegben és csodálkozik, ha
az oldathól idővel az alkaloida-hasis kicsapódik
A tinkt1lrák és fluid extractumok áltaJá ..
ban üledékesek.. Ez elkerülhető, ha ezeket a
galenikumokat készítésük után az V. helvét
gyógyszerkönyv szerint 16-30 napig hűvös
helyen (2-12 C0 hőmérsékleten) ülepítik s csak
azután szűrik és öntik standedényükbe. A hatóés ballasztanyagok a kivonatban kolloid álla-

igen j ó tá ptalájai a mikr oor ganizmusoknak
Meleg helyen levegő jelenléte esetén rövid idő
alatt megerjednek, penészesednek, ezért szinig
töltött kis üvegekben, parafadugóval lezárva,
steril állapotban, hűvös helyen tartandók. Ezzel
szemben sok helyen láttam szélesszájú, nyitott
üvegben penészes sueens liquiritiaet, infnsum
laxativumot, syr.. mannalust és erjedt mucilago
gumiarabicit. De a teljesen beszárapt, továbbá
a kiválott cukorkristályokban bővelkedő szir upok sem ritkák. Egyik gyógyszertár ban,
mikor a kollégá t emiatt megdorgáltam s az
üvegek sürgős kimosását és az előírásnak megfelelő minőségű szirupok tartását ajánlottam,
a kolléga válaszában azt hangsúlyozta, hogy
azért fordul elő ilyesmi, mert nem igén fogynak
ezek az egyébként sem életmentő sz er ek
'Hüvös helyen tartandák a növényi es
állati eredetű zsírok, olajok, valamint a beJő ..
!ük készült kenöcsök, továbbá a szeszt, aethert
tartalmazó készitmények is. (Az aether és ben-zin l kg-on felüli mennyiségben csak biztonsági tartályban tárolható.) A hővel szemben
érzékeny szerekből az officinában annyit ajánlatos tartani, amennyi a receptmai expedícióhoz szükséges, Az officinában nem is tárolnak
ennél több olajat, kenőesőt és tinktúrát, ·de
tessék a r itkábban keresetteket megnézni és
megszagolnL Az oleum amygdalae, !ini és rapae
23*

A KENÖCSöK MAKROSZKOPIKUS
VIZSGÁLATÁNÁL
.
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potban vannak jelen Ezeknek kicsapódása a
raktározás ideje alatt a folyadékban lezajló
fizikai változásokra (hy dr atáció, oldékonysági
viszonyok megváltozása, a védő kolloidok koagulációja), továbbá kémiai !olyamatokr a (h y dr olysis, oxydáci ó) vezethető vissza
A levegővel és napfénnyel szemben ér zé'keny illóolajök a többi gyógyszertől elkülönítve,
színig töltött kis üvegekben, sötét helyen tartandók, mert mint telítetlen vegyületek (ter-·
pen) a levegőn fény hatására oxygen-felvétel
közben oxydálódnak, elgyantásodnak.. Ezzel
szemben igen gyakran előfordul, hogy 50 g-os
üvegekben, melyeknek dugója az oxydáció
következtében elgyantásodott olajtól csak az
üveg épségének kockáztatásával vehető ki,
1~2 g erősen szúrós szagú, bűzös anyag vár
napfényen sorsának beteljesedését e, a kidobásra.
Ehhez azonban, úgy látszik, a kollégának nincs
elég lelki er ej e, meTt a következő évben ugyanott, ugyanilyen állapotban tálálkóztam ezekkel
a •méhai<< illóolajokkaL Ahol nincs megfelelő
illóolaj-szekrény, ott ajánlatos az illóolaj edény·
zetét kis esztergályozott fatégelyekben tartani.
A ferro-sók és az ezeket tartalmazó készitmények napfényen tartandók. A napfény az
oxydációt lassítja, a redukciót pedig elősegíti.
A syr. hypophósph . comp . és syr.. feni jodati
ennek ellenére igen gyakran az állványzat
valamely sötét sarkában kap helyet s az o~y
dáció következtében keletkezett fen o-sótól erő
sen sárgaszínű . · Nem ritka látvány az ·sem,
hogy a syr. kalii sulfoguajacolici-ban és a syr.
hypophosph,. comp . -ban a hatóanyag vagy
a cukor kikristályosodik . Ennek oka az, hogy
az impleálás alkalmával a ki ürült állványedényt
nem mos.s*k ki gondosan s az üveg ,falára tapadt vagy a felületesen megtörölt dugóról
lepergő 1-2kristálytól beoltott szirupban megindul a kristályképződés. A dugó beragadása
ellen pedig egy helyen nem az üveg nyakának
és a dugónak gondos megtörlésével, avagy leheletvékonyságban történő bevazelinózásával,
hanem vastagabb spárgának a dugó mellé helye;·
zésével védekezett az egyik kolléga..
·
A tárolás ideje alatt elegendő nedvesség
jelenléte esetén a fennentek okozta hydrolysis,
oxydáció és redukció, továbbá az illóolajok
elpárolgása folytán beállott hatóanyagcsökkenés miatt kell évente megújít ani a belladonnae
foliumot, a hyoscyami foliumot, a filicis maris
rhizomat, a menthae piperitae foliumot, a
semen !init, a secale cornutumot és a stramonii
foliumot.. Ezek a drogok, ha ritkán képezik a
forgalom tárgyát, szélesszájú, parafadugóval
lezárt üvegben chloroformmal vagy széndiszul..
fiddal féregtelenítve tartandák és szignatúrájukon a megújítás ideje feltüntetendii . Nagyobb
for gal om es etén a leveleket és a lenmagot cél-szerű nagyobb karton- vagy bádogdobozban
tárolni Nagy ritkaság az ilyen megoldás, mert
ha meg is történik a drogok megújítása, azok a
nagykereskedő szignatúráját viselő zacskóban,
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felbontatlan állapotban várják a gyógyszertárvizsgálatot .
A kötszer ek, szérumok, inzulin, devitol,
viaster in stb .a dobozukon feltüntetett használc·
hatósági idő lej ár ta előtt kics er élendők. Vizsgá-· ·
lat alkalmával rendesen csak az első meglepett
gyógyszerész jön zavarba és nem tudja idejében
elsüllyeszteni · azokat a készítményeket, ároelyeknek használati ideje már lejárt, de a többi,
szimatot kapva, mire megérkezünk, a lejárt
határidejű gyógyszerek kollekcióját már úgy
rontatja be, mint a kicserélés végett előkészí
tett árut..
A DIGITALIS TINKTURA
évenként megújítandó, mert az enzim-hatás
következtében a 70%-os alkohollal ]>észült ·
tinkturában 1 év alatt kb 20% hatóanyagcsökkenés áll be. A Ph . H . IV. otthon készítteti a
tinkturát, de nem kifogásoljuk azt sem, ha drogistától sz er zik be.. A készítést laboratóriumi
naplój ával, a beszerzést számlával kell igazolnia
és annak időpontját az üveg szignatúrájár a fel
kell j egyeznie. Az extr secalis eoruuti SP""''m. -•
Jélévenként megújítandó . (A secale-alkaloidák
.
különösen a hővel szemben érzékenyek.)
A digitalis puJvis ~ mivel 10% nedvességtartalom esetén savak vagy fennentek (digipurpidase, mely. a primer glycosidák hasadását
idézi elő, oxydase, per oxydase, katalase, invertase) okozta h y dr olysis következtében. hatékony
glycosidáielbomlanak (l év alatt hatóértékéből
60 %-ot veszít)~ par affinba mártott parafadugóvallezárt üvegben tartandó és csak annyit szabad
recepturai használatra kis üvegbe töltve tartani, amennyi 4 'heti forgalom sz.ükségletét fedezi. Az edényen a felbontás ideje fel tüntetendő~
Ezt is kevés helyen tapasztaltam Ellenben.
papírzacskóban tárolt digitalis titr.. puJvis-t
annál többet találtam s midőn a glycosidáknak ·
nedvesség hatására történő bomlásáról a kollégát tájékoztattam, annak ellenére, hogy a por
a nedvességtől lepényszerű tömeget alkotott,
a kolléga azt vitatta, hogy a kettős zacskó tökéletesen véd a nedvesség ellen. ~a a drogistától
papírzacskóban kapnak digitalis puJvis titratát, a bomlás megakadályozása végett ajánlatos
a drogot pár napig calciumoxyd fölött száritaní
és csak azután tölteni kis üvegekbe.
Az ipecacuanhae r adix, a senegae vagy saponariae radix az előírásnak megfelelöen porítva
használandó az infusumok és decoctumok
készítéséhez.. A kivonás tökéletessége függ
a felaprítás mértékétől is, ugyanis csak a jól
felduzzadt sejtekból tudahatóanyag az ozmózisnyomás elve alapján a kivonó folyadékba átdiffundálni.. Ezt azért ernlitern meg, mert az
egyik patikában vizsgálat alkalmával egy kétes
tisztaságú serpenyőben 3 darab ujjnyi vastagságú gyökérdarabot láttam kb . 300 kcm vízben
uszkálnL Nem kellett nagy .zsenialitás és gyógyszerismeteti tudás ahhoz, hogy kitaláljam, milyen drogból készül a szabálytalan főzet.. Kér-

: ~:~~:,~~e, ho!N miért nem poHtja megfelelő szolgálja, sem tartozik a ritkaságak köze . A
~;.
gúr a ~a dr ogot, azt a -választ kaptam-: laboratár ium !elezere!ése legtöbb esetben hiá•~110" abbólannyi hatóanyag, amennyire szük- nyos . Sokszor csodálkozik az err ber, hogyan
különben is ez a főzet a magam részére lehet ilyen helyen szabályszerűen dolgozni,
ké:SZL<l . <•
hiszen desztilláló készülék, inlundibulum, steAz állványzat fiókjai pormentesen záródók rilizátor, szárítószekrény, percolator, áztató edéIgen célszerűek a bádogból kés 2 ü]t nyek, mensurák, szűrők, iölesérek, külön edényfiókbetétek. Ezekbe helyezendOk a her- zet a szirupok, külön edényzet a kenőesők
reuc<vkciszitálás után . Igen jó megoldás n is, ha készítéséhez, azaz a legfontosabb tárgyak vagy
a kiszitált her b át karton-, fa- "agy bádog- nincsenek, vagy igen hiányosan állnak rendeluuuu.cu'"' tárolják. Ha több anyagat kell hely- kezésre, a Sziták és rosták pedig gyakran a
miatt egy fiókban raktározni, akkor \ háztartáshoz tartozó konyhán.kapnak beosztást
választófallal kell egymástól elkülöníA gyógyszerek rrcgvizsgáláráboz szükféges
és a külsó szignatúrán az elkülönített anya- eszközök sok helyen az >>Ü ber lander <•-és »Er déiyi<>nevét fel kell sorolni . Ezzel szemben azt cég által gondosan becsomagolt állapotban h.ú-·
hogy igen sok fiók felirata és zódnak meg valamely fiók mélyén. A reagensnem azonos és a wariae<< jelzésű fió- szekrényben tartandó oldatok közül a lúgtargyömöszölt különböző dro- talmúak beragadt dugóikkal azonnal elárulják,
onganak nagy összeviss,aságban. A hogy gazdájuk nem sokat bolygatja őket. Ugy~>.i[éziel:rdiisb•arr. ritkán szereplő öreg, már értékszintén a büretták és rázótölcsérek esapjai is
telen, poros, dohos drogok fölött pedig a pékok ilyen árulkodók. Desztilláló készülél<ük az ostháborítatlanul szövik hálójukat évek óta.
rom alatt eltűnt, a desztillált vizet legtöbb vidéki helyen a közeli malmokból szcr zik be, ez
pedig kondenz víz lévén, mi~dig ammóniatartalmú s így alkaloidatartalmu oldatok készítésére nem alkalmas .
i' ~~~~;~~~~~:~~~~~a;~kis fiókokkal
ellátott
zárható
erőshatásúak a nem keAZ ELőiRT KÖNYVEK
betűrendben tárolha·
tók Sajnos, legtöbb helve:n az omliina minden vezetésével is baj van. Sok helyen nincsenek
csak· azt nehéz összegyűjtve a gyógyszertár felállítására, át.
táj án találhatók .
megállapítani, hogy
milyen elv ruházására stb . vonatkozó adatok, pedig állan_
legtöbbször a
alapján törtéuL úgy
helyszükén kíviil a kényelem
ezeket a megoldásokat, mert leginkább a keresletnek megfelelően sorakoznak az expediens körüL Itt ernlitem még, hogy a pótlásképpen beszer z ett officinai állványedényzet szignálására a beégelésen
kívül csak acetonban oldódó lakkfesték használható
ÖRK~NY
Az officinábál kilépve, legtöbb esetben az
NERVINOTONICUM SEDATIVUM
ú. n . laboratóriummal közös háztartásban élő
materiálisba lépünk, ahol a gyógyszer ek eltar:tásár a nézve ugyanazok a szabályok állanak
fenn, mint az officinában. Bár az officinában
kisebb mértékben, de itt valósággal vezet a
zacskós rendszer.. Meglévő standedény eselén
.is előszeretettel tárolják a gyógyszert zacskókban . A herbákat szitafenékkel ellátott dobozÖRKt:NY
ban, talcumot, zinkoxidot, magnéziurnszulfátot, nátriumszulfátot és amvlnmot stb . papírCUM ET SINE ARS.,
zacskó helyett szélesszájú-- üvegben, kartonORGANIKUS VASKt:SZITMt:NY
dobozban vagy fadobozban ritkán láttam, pedig
ez volna az ideális . A szerkamra edényzetének
szignálásár a lakkal bevont papiroscímke is
használható

NERYOPLIST

FERGLOBIN

A LABORA TÓRIUM
a gyógyszertárak 80%-·ánál nem felel meg a
követelményeknek,. mert igen sokszor ugyanaz·
,a helyiség szalgáJ laborálásra és raktározásra;
de az officinábál állványzattal elválasztott kis
zughelyiség, mely szintén az említett közös célt

NOVOLIX

ÖRKt:NY
BELSŐLEGES PARAFFINOLAJ
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----~---~~---------~~-~~--dóan kérjük, hogy a vizsgálat alkalmával ezek
legyenek együtt, sőt, hogy ne kelljen az eredeti
okmányokat mindig ~ozgósílani, . megelégszunk azzal, ha a szemelyzeti nvilvántartó fedelének belső lapjár a J ögzítik ezeket az adatokat.
A vizsgálati naplót egyes helyeken egyáltalán nem vezetik, mondván, olvan sokszor
deine~ és , olJ:an keveset kapnak, )wgy abból
vrzsgalm ugyrs lehetetlen.. Ha pedig vezetik,
akkor a beírás szerint minden megfelelőnek
bizonyult.. M;vel az igazság válahol középen
van, a,zt kérjük, ~ogy l_egalább az azonassági
r eakewkat 'egez,zek el es >>a sz er azonasságra
megfelelt<< vagy >mem felelt meg<< jelzéssel minő ..
sítsék azokat.
·
A mér egkönyvvcl kevés baj unk van, a
GyOJA pedig, mióta átaláhyban fizetik, r endben van .

ren-

a

, A pincék, külö~ösen vidéken, ahol a talaj:'rz_ wakoiJ, hasznalhatatlanok, pedig a legrdeal,sabb hely a hővel szemben ér zék en y
gyógyszerek raktározására. (Szirupok, tinktúrák, növényi olaj ok, zsír ok, kenőcsök.) Itt a
fenti rendtől eltérőleg az + és ++-es szerek
zárható szekrényben együtt t::trthatók,. A koncentrált savaknak, a gyúlékony anyagoknak
(l kg-on felül biztonsági tartályban) és a foszfornak s,zintén ez a Jegideálisabb helye . Az üvegek dugóját a pprtól megvédendő papiroskupakkal ajánlatos lefedni. A pinceedényzet
szignálására legcélszerübb a zománctábla vagy
a fémtáblára míninmmal festett felírás. Háztar..
tási cikk a gyószertár pincéjében nem tartható.
A pincék tisztántartása általában nem szívügye
a gyógyszerészeknek s a rendelet ellenére vidéken, különösen téli időben, gyakran találhatók
ott ínyencfalatok is. Ahol pince nincs vagy
talajvíz miatt nem használható, erre a célr a hű..
vös földfeletti helyiséget kell használni.
Végül fel keH hívnom figyelmüket arra,
hogy a mintavételnél a mintavétel közismert
szabályait saját érdekükben tartsák be, azaz
mintát gondosan homogenizált anyagból vegyenek, jelzésére pedig a helyes nomenklatúrát
használják, mert a tisztifőorvos, nem lévén ezzel
tisztában, nem figyelníeztetheti önöket a tévedésre . Ezért fordul elő sorozatosan, hogy Syr..
Kalii sulfoguajacolici helyett Syr. Kalii guaja ..
colsulfonici-t, SoL jodi spir . helyett J od um sol ut um-ot, Vaselinum cnm acido borica helyett
Vaselinum boratum-ot, Syr.. hypophosph . c<Ímp.
helyett Syr.. calcii hypophosphor osi..t kapunk
vizsgálaáa
·

"A HULLADtKPAPIROS
gyüjtés fontos nemzetgazdasági érdek"
,.Ne dobd el a használhatatlan papiros!, újságol,
hanem gyüjtsd és add át a hulladékgyüjt6knek"
,.Hulladékpapiros gyüjtés jövedelmez6"
"Takarékoskodj a papirossalu

Az elhangzottakból kitűnik, hogy sok Hirelemr e, jóindulatTa_ és főké~pen nagy szaktudásra
van szukseg a gyogyszertarak szakSlempontból
történő vizsgálatánáL Különösen a szaktudás
fontos, mert a vizsgálatnál - itt elsősorban' a
galenikur_nokr_a _gondolok -:- ,n~mcsak a gyógyszer ek keszitesevel s a keszrtes alkalmával elkövethető hibákkal, hanem azok kémiai vizsgálatával is tökéletesen tisztában kell lennie a:
vizs~álónak, ha azok megfelelő vagy meg
felelo voltát akarja eldönteni. Tehát ne:mc:sak
li(Y~gyszerésznek, h~ner;r egyben gyégyszerszak~rtonek rs kelllen me. Cs_ak tudásbeli fölényével
er hetr el azt, hogy a gyogyszer ész ne
büntető közeget, hanem szakmai
maga felett álló egyént lásson benne,
bánnikor bizalommal fordulhat szakmai
b!émáivaL Az említettek hiánya esetén a
.
li(alat a szakszerűtlenség bélyegét viseli magán
es a rendeletek betartásának sivár ellenőrzésévé
sekelyesedik

szerint~ tervet kivatóba'n eJ•edmé.ny<es továbbképző munkái vé-

KIHÁGÁSI ELJÁRÁS

A >>HOGYAN« TANITSUNK

megindítását csak a legkirívóbb esetekben
sol tuk, bízva abban, hogy jóindulatú fievefmeztetésünk és tanításunk meghozza gyü..n1öllcs<~t
és a kollégák, saját érdekükben, az eliiír,\sc>kat,
bármilyen szigorúak azok, betartják
mi munkánkat is megkönnyítik.
Ezek n tán röviden ismertetem az 1947-ben
és 1948-b~n beküldött gyógyszer ek viz,gálati
er edmenyert.
,
1947-ben beér kezett 1340 gyógyszer

ban 1220 gyógyszer..

1947-ben 302 di-og,
ebből nem felelt meg .
1948-ban 154 drog,
ebből nem felelt meg
1947-ben 715 galenikum,
ebből nem felelt meg
1948-ban 803 galenikum
ebből nem felelt meg '
1B47-ben 315 kemikália
ebből nem felelt meg,
1948-ban 250 kcmikália,
ebből nem felelt meg
1947-ben 8 kc\iert
ebből nem felelt
1948-ban 8 ke"rt
ebből nem felelt

por,
meg

por,
meg

1947-ben Q folyadék, oldat,
1948-ban 2 falyadék, oldat,
ebből nem felelt meg

18

'

~

295

224

27 09%

38

12 %

22
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1

1947-ben & kötszer,
1948-ban 3 kötszer,
ebből nem felelt meg
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A oidék természettudományos
kulturáiának emelése

-

mint azt

· -· kellene elsősorban
me!Jddni. Csdk ilyen

-.kérdésre mái érdemlegesebben tudunk válaszolni~ lziszen

~f~ii1~~1f,~:,r,::r;!;étintő tudományágak nem mutatnak olyan

egymástól, hogy azok eléfadását, oktatását
egységes irányelvek szerint végezni
Az egyetemeken most folynak a szigoTlatok és gyakran találleoz-unk olyan 1zallgatókkal, akik .az egyik vagy
másik szigorlat sikeTes lelétele után igyeleeznek sietve
elfelejteni minddz-t, afnit tanulták Ez az igyekezetük a
multban nem is voll nagyon nehéz, hiszen legtöbb esetben
- sajtws - csak a .szigorlato!aa .tdnilltak, tanulásuk
nem az évközben elsajátított ismaetek rendszerezése, tökéletesítése voll . A tanulóköTi moz(Jalomnak az egyetemi
életbe történt bevezetése biztositékat nyujt ugyan, hogy a
\jövőben ez ne [ordulha~son eléf, de eddigi hiányát azok a
kartársak is érzik, akik nem is olyan régen kerültek ki az
·egyetemről.. Ezt jelismerve --úgy vélem ·-·a továbbképző
tanfolyani hallgatóságának )Jheterogél'H összetételét nem
dnnyira a különböző időben és rendszer .SZCT'int történi
egyetemi kiképzés jelenti, hanem az érdeMődési ·területek
szertedgazása. Nem lenne fölösleges tehát, Iza a továbbképzést a régen tanult alapismeretek felújitásával kezdenénk
el.: Azok a kartársak is, ·akik tudásvágyukat bármilyen
irányban is kielégitve, figyelemmel/dsérték a tudományok
fejlódését, bizonydra nem fo!Jják fölöslegesnek tartani,
hanem szive.sen meghallgatják újra azt is, - aira hivatott előadók tewszerütn felépitett előa"dásaiban - amit
sa;dt erejükből már megismer tek.. Ilyen módon az intézményes továbbképzés keretében megindulhatna az egységes és tervszerű előbb - Mozsonyi professzor szavaival
élve - >>újra képzés«, azt követően pedig a továbbképzés.
Annál is inkább helytállónak tartom ezt, mert az eddigi
hozzászólások mindenike is elismeri, hogy a hangsúlynak
a gyakorlati kiképzésen kell lennie. Eredményes gyakorlati oktatás pedig csak úgy lehetséges, ha a biztos alap
kiépitése után tervszerűen fejlesztjük tov_ább Ez biztosithaind az egységes kiképzést is
Íf;

Az egységes kiképzést volna hiva,tva támogaini az
)JOktaló film<< is. Ennek támogatásával lehetne elérni azt,
hogy az időben legfejlettebb eljárásoknak nemcsak az elméIti i részét, hanem a gyakorlati részét is egységesen ismerhetnék meg a kiilönböző tanfolyamok hallgatói Vigyázni
kell azonban, - ha megvalósul ez az elgondolás - nehogy a film háttérbe szorítsa a gyakOTlati demonstrációt,
vagy ami d legkívánatosabb lenne, az egyénellkinti kísérletezést A. filmnek célja és fela"data az előadó kisegítése.
Segítse az előadót olyankor, arizikor szavakkal nem lehet
kellő hűséggel visszaadni a műuelet .lefolyását, a müszer
leírását, demonstráláskOI pedig gyor.sasdguk következtében nem lehet kellő alapossággal megfigyelni

N,4GY SEGITSÉGET NYUJTANA
az oktq.tó film megvalósítása a vidélJ továbbképzés kifejleszté.sében: A vidéki továbbképzés kialakitdsánál helyesnek tartanám a decentralizálást, mely gondolatot beszélgetéseink alkalmával Nikolics dolr.tor vttttl fel. Az oktató
film megkönnyíthetné Nikolics doktor azon elgondolását,
hogy vidéki gócpontokon (fárdsi, megget székhely stb.) i~
legyen tanfolyam. Oktató film birtokában egy ilyen széleskörű decentralizálás esetében is meg lehetne tartani az egységes vonalvezetést. Ezt biztosithatná az arra vállalkozó
kartársak bevonásával Idalakttlzató állandó jellegű továbbképző keret. E keret tagjai lehetövé tennék, hogy egYetemektől függetlenül is eredményes továbbképzést lehessen,
folytatni. Ezzel nem az egyetemeket gondolom megkerülni,
a .szellemi irányításnak természetszerazeg továbbra is innen
kell kiindulni, Az elgondolás dzt jelentené, hogy az oktató közeltbb menne a hallgatólzoz, hiszen minden olyan
helyen lehetne tanfolyamot nndeZni, ahol több érdefclődó
kartárs milködik. Ha lehetséges, ezek a kiscbb egy'>égek
legyenek az J>újra képzéf(< tanfolyamok, az egyeitmeken az
aira hivatottak 1 észére pedig maga~abb színvonalú idő
közönkint ·rendszeresén megrendezett továbbképző tanfolyam legyen Meg vagyok győződve, hogy vidéld kártdzsaink kOzül igen sokan szívesen elvállalndk azt a fáradtságot, hogy a rende!kezésiikie bocsátott útmutatások és
segédeszközök (film, folyóirat, könyv stb.) felhasználásávdl a körzetükben lakó kartánakat mcgismcrte'><>ék
aZokkal a vivmányokkal, amelyek megkönnyítik munkájukat, kiszélesítilf vagy új mederbe felelik működési területüket. Ezeket ismerve, inkább értékelni tudják majd azokat a közleményeket, melyelcen keresztiif a .szaksajtó i-ájékoztatja őket a tudományok legújabb eredm.ényeirűl
Egy ilyen, azegtsz országot behálózó, sejt-rendszezen
fel~pülő intézményes továbbképzés nenzcsak azt biztosítaild, hogy a gyógyszelé<lz lépést tudjon tartani a kor kivánalmaival vagy e_qyütt haladjon a tudományok fejlődésé
vel az eldugott kis falusi gyógyszertárban is, hanem {Diitos
missziót tölthetne be a vidék természettudományos kultúj:djának emelésébert i'>
Kovács ,László d1

--=-SZJMO~U:1A-VÉDE'LT NEVEI(., 1\legír·fult: már,
bo.gy fl a n t o s László dr.. tudomán~ms fD'űjtése,

eredeti teryünktűl eltérően, nem jelenik me~J li.ünrvalakban. Ennelí két olm is val1. Az eg~'ik az, hom·
e tudomán~ros anyagnalí csak egy része jelent men
szaldapunli:ban és Hantos dr. küföldre távozása
miaU ezt mi m.agunk nem cgészíthetjiil>: ld.. lJe a
legkomól~'abb ok az, hog~' ez a tudomán~-os !l!·iíjtés~
mely körülbelül másiéléves, igen lényt~ges l1iányolwt
mutat. Értlwtő tehát, hogy nem almrunk ol~ tm kézi..
:líÖH!'Vet adni szaktársaink lmzébe, ainel! nem fdel
meg teljesen a legú,jabh tudomán!OS és fnalwl']ati
líövetelmén!1elmCk.
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mélykék szint ölt, amely néhány. másodper
belül feketébe megy át . Ez a realició az
és peroxydase enzymek kimutatására
Emu/siók készítésére legalkalmasabb a
ványsárga szinű, tiszta, kéregdar aba /(tó[ m.>nt.o.
jól kiszáritott és poritott mézga. A mézgát Ca/'ciumoxydos exsiccatorban száritottuk ki, majd
tottuk (V I) ügyelve ana, hogy a szemei~ske'k
a . szitán könnyen, minden erőltetés,
né/l(Ü/ jussanak keresztiil..
N agyon fontos, hogy a mézgát por itás
jól kiszárítsuk. Ellenkező esetben a nn"'·'·''
csak nagyon nehezen, hosszadalmas mLmKav,1 t
tökéletlenül vihetjük keresztül. A száritás .<m.hn_
hőmérsékleten való huzamosabb eltartással
történhetik, de célszerűbb azt
calarban elvégezni. A száritás
a nagyobb, rendszerint még puha
kis daraboJaa vágjuk és
üveg/apon vékony rétegben szétteritjük.
10 nap mulva megfelelő, jól poritható
áll rendelkezésünkre . Nem célszerű a
száritószekrényben, magas lzőfokon nlaemi
ez eselben már 50° C-on történő .<7nrltt1<
hamar szélválik az igy nyert pona/
emu/sio.. 100° C-on való száritás
gyorsabb ez a szélválás.. A legmagasabb nfi,tnJ.•.c
amit a száritásnál a fenti hátrányok
·
a/lwlmazhatunk, 35-40° C.
, 1Ja csak erősez: szez:nyezett anyag áll r~;~:J;c
kezesun/ae, akkor ugy Jaihatunk el, hogy·a n
dupla rétegű .mullzacskóba kötve, majd
merítve fe/oldjuk . Az oldódás kb . ötszörös m1mnyi~
sé~ű v.ízben .3-4 ?ra alatt m~gy végbe.
ker egr eszek es egy eb szennyezesek Q z~~~~.~~j~:}~
mar~dn_ak, a nyert s~rtí folyadékot pedig
hömersekleten (legfelJebb 40° C) vagy exsiccatm
beszáritva poritjuk. (VI.) A fentemlitett to·:ménuc
mézgao/dattal az emu/sio nehezebben készíthető
mjnt a porr a/ és hamar szélválile
A poritott mézga száraz helyen tmtva
tapad össze és hosszabb időn át jól hasznábható.
Nedves helyen azonban összeáll és tapadóssá vá/ik.
Segítségével emulsiót a következő arányban készil.
hetllnk .:
Olaj
!vlézga-por
Aqua dest
Aqua dest ad

4o
20
4·0
100 o

""'ánkér1t kis részletekben hozzáadj u~ az előr e
többi vizet..
Az igy elkészített emulsió agumimábikummai
ké:sziz'ett.lzez mindenben hasonló, nem l<ellemellen
tzű. Felületén úszkáló olajcseppeket nem látunk,
az üveget megrázva annak oldalán tejszertí, egy-nemű bevonalot ad . Ha az üveg oldatán az össze-után mezgaszemecskék láthatók, ez azt
iete·nu', hogy az emu/sio nem volt k~//Óen kidoZ.Jagy a mézga nem volt elég finoman
poritva. Az emu/sic tetején egy idő nm/va fehér
hab gyűlik össze, az emulsio azonban nem vá/U,
'szél, s egyszeri összerázással a folyadék ismét
homogén lesz. Az emu/sio hosszabb idő
kísérleteirikben 2 hónapj alatt se válik
s végig megtartja eredeti fehér szinét. Terrnészaesen ilyen hosszú eltartás eselén a konzerválás. ról gondos~odni kell (kevésbbé gyorsan erjed,
minl a gumiarábikum). Ha az emu/siót nem világos szinű, Dálagatott mézgadarabkák pora segitsegével, hanem barnás szinűvel készítettük, akkoi
· annak színe nem fehér, hanem a felhaszná/t
mézga szinétő/ függően világosabb vagy sötétebb
lesz. Ez a .köJü/mény azonban az emu/sio
ióság<ít nem befolyásolja, egyedüli hátránya az,
a beteg bizalmat/anságát felke/.he.i, ha
isnzételt elkészítés során különböző szinű gyógy:
szert kap. Ez a hút1ány azonban a kereskedelmi
forgalomban a mézgapor homogenizálásával ld'küszöbö/hető lesz .
Hosszabb állás után előfordul, hogy a mézga
durvább szemecskét leülepednek az üveg aljára,
de élesen elhatárolt szélválás ilyenkor sem tapasztalható.. Ezt a csekély egyenetlenséget egyszeri
összerázással huzamosabb időre megszüntetlzetjük .
A szerzett tapasztalatokat ösSzefogla/ua. a
»macskaméz<< olajos emu/siók Mszitésére, mint
emu(gens kiuálóan alkalmas s remé/Ile! Ő, hogy a
'.-,;c~•••

Irták: Moz.sonyi Sándor dr. és Kanizsai Nagy Ida dr.
Köz/emeny a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetből.
Népi demokráciánknak a hároméves terv
során megnyilvánuló, a külfö/d által is fneg-csodá/1 hatalmas gazdasági eredményei, amelyek
az ötéves ter vben még fokozottabb mér vet fognak
ölteni, a kiváló lwrmányzati vezetés és a szakemberek és dolgozók vállvetett munkája me/lett
abbqn i.s le/ik magyarázatulwt, hogy hazánk
nyersanyagkincseit, mint gazdasági eraforrásaink
bázi.sait, az illetékes tényezők igyekeznek egyre
nagyobb mértékben felkutatni é.s kihasználni .
Gyógyszerellátásunk terén a hazai gyógyszere
vegyészeti iparnak -- amely világviszonylatban is
a legelsók közölt van - hervadhatatlan érdemei
vannak.
A kitűzött tervek eredményes te/jesithetése
szempontjából igen font 0s, hogy a belföldön rendelkezésr e álló nyers- és alapanyagok közü/ minél
többet tudjunk hazaiakkal pótolni, amivel nemcsak devizal<é.sz/eteinket tudjuk jobban kihasználni, hanem egyre inkább függetleniteni. tudjuk
magunkat a kü/földtől. A növényvilág e tekintetben
számos újabb lehetőséget nyujt.
Mint ismeretes, az emulziók készilesere a
gyógyszerészi gyakorlatban emu/gensként leginkább
a gumiarábikumot és a tragacanthát használják.
Mindkettő l<ülföldi eredetű anyag . Hasonló hazai
termék a csonthéjas gyümölcsök fáin mindeniitt
meg/a/álható, kifolyó és idővel beszáradó nedv .:
a >>mézga<< vagy népies nevén •>macslwméz<<.
Tschirch szeríni ez a mézgaképződés a carnbium megséi ülése l<övetkeztében indul meg a fában
lévő gumiparenchimszigetekben. A gumiképződés
a törzsön, ágakan és a gyökereken is megindulhat.
A kifolyt guminedv a levegőn lassan be.szárdd,
megkeményedik. A mézgásodás lehet gombaokozta
betegség kisérője is, de megfigyeltek már pl.. jégveréstől eredő mézgásodást is . Mindezek a cambium
megsérülés ér e ve~ethető!' vissza .
A gumi halványsárgától vörösesbarna szinű,
fénylő, kagylós törésű anyag. Nedvességtartalma
átlag 13-14%, hamutartalma 2-4% 60%cos
chlora!hydrátban nem oldódik tölii!/ctesen. Ebben
különbözik az arabmézgátó/. 0/omacetátta/ nem
csapható le, de bázisos ólomacetáttal igen. Sok
arabant, kevés xy/ant, pentosant (egészen 52%-ig),
methylpentosant, diasztatikus enzime~et, ca/ciummalatot és valószinűleg ká/iumacetátot is tartalmaz . , Az ál!alunk ?egy~jtött é~ fe/haszl!~li anyaq
reszben szep ha/vanysarga, reszben ooro:sesbarna
színű, vagy kéregdarabokkal szennyezett volt .
~0%-os ch/ora/hydrátban nem oldódott teljesen.
0/omacetáttal nem kaptunk csapadékot, bázisos
ólomacetáttal azonban - éppen úgy, mint a
gumiarábikum - dús fehér csapadékot adott.
Vizzel ko //o id oldalot ad, amely /akmuszra semleges . l %-os o Idatának 5 cm3-éhez 5 csepp H 20 2
oldatot és 5 csepp ben.zidint adva, az oldat azonnal
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Készí,téslwr a porcellántáll<ába lemért olajat
tágasah.b moz~árba öntjük és a mézgapona/ addig
keverJuk, mzg az benne egyenletesen szél nem
oszlik.. Ezután adjuk hozzá a· 4 gramm vizet
é~ erőteliesen addig dörzsö/jük, míg az emu/sióÚa
jellemző csattogó hangot nem halljuk. Ezután
még néhány percig dörzsöljuk az emu/siót és végül

gyógysznkészitésben jól hasznositható lesz . Ha
forgalomba kerül, akkor a gumiarábikumtól ualó
megkülönböztetés végett ajánljuk a »gummi nostr as<<
elnevezést. Emulgeáló képessége - rizegál/apitásunk szeríni- jobb a gumiarábikuménál, mert
azzal még a par affirzolaJ--'mu/siok is igen ál/an·dóak, ami pedig nagy .szó Ernui.sio készitésé{e
lehetőleg lzalvány.sárga darabok porát használjuk
fel, ezért célszerű az anyagat egészben és nem
por ítv a besz er ezni .
Az emu/siokészitésen kivfil bizonyára még
más gyógyászati (pl. gyógycukor kák) vagy ipari
célra (cukrászok stb.) is fel lehetne használni
ezt az eddig semmire sem allwlmas, értéktelen
·
anyago!.
Több vizsgálatol kellene még elvégezni . 'Igy
pl. a kü/önböző fák (cseresznye, barack, szi/va)
mézgáinak egymástól bizonyos tekintetben eltérő
tulajdonságait . Szivesen folytatnánk ezirányú kisér leteinkel, ha elegendő mennyiségtí anyag állana
rendelkezé.sünkre . Ké1jük ezért azokat a kartár•·
sainlwt, akiknek gyümölcsöstik van, hogy a
közérdekű ce/ra oa/ó tekintettel l<üldjenek be a
budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intezeibe (IX.,
Hőgyes Endre-u . 7.) miné/ több ilyen mézgát,
megjelölve, hogy az egyes darabok milyen fáról
valók.
A ggógynöuénygyüjiésse/, beváltássa/, illetve.
kereskedelemmel foglalkozó szewek figyeimét is
felhivjuk e kérdésre . A faféleségek szeríni külön
összegyűjtendő mézgákból, -- kedvező vizsgálati
eredmeny eselén - központi/ag feldolgozandó és
lzomogenizálandó mézgaporolwt kellene azután
majd az iparvállalatok és gyógyszertárak részére
forgalomba hozni .
IRODALOM: Wehmer : Die Pflanzensloffe 1931.
2.99 ·- Tschirch :· Handbuch der Phatmakognosie
ll kötet I 455 (1909)

1-ovábbképzés vidéken
Hozzászólás Végh Antal dr. cikkéhez

A szakmai továbbképzés kérdése Végh
Antal tanár cikke nyomán oly sokoldalú megvilágításba került arra valóban hivatott tényezök tollából, hogy szinte letarolt . területnek
· tekinthető . Néhány megjegyzést megis hozzáfűzök, hogy a fővárostól távoleső vidék szempontjából megvilágítsam a kérdést. Itt mutatkozmik u.. i. a legnagyobb nehézségek. S a
mozgalomnak is egyik célja az, hogy a főváros
és a vidék továbbtanulását egyformán lehetövé tegyük.

vidéki gócpontokban, megyes7ekhelyeken megfelelő kartársakat kell kiválogatni . Ök egyéni..
leg foglalkoznának mindenkivel és meggyőznék
a napi gondoktól a tudományok iráirt közömhőssé vált gyógyszerészeket, hogy hivatásuk
igazi hetöltése lehetetlen tudásuk fejlesztése
nélkül. Nem lenne nehéz a továbbképzés szükségességéről és időszerűségéről meggyőzni azokat
is, akik eddig a szaklapokat, különösen azok
tudományos közleményeit vagy egyáltalán nem,
vagy csak futólag f01 gattálc

DECENTRALIZÁLÁS
az előfeltétele a siker es munkának .és a
távolság által okozott nehézségek leküzdésének
A hálózat .megszervezésére és kiépítésére a

VIDÉKI TOVÁBBKÉPZÖ ELÖADÁSOK
megtartása csak ilyen előkészítő munka
után lesz lehetséges . Időközönként rendezendők
minden ilyen gócpontban egyetemi szinvonalú
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a tudományt népszerűsítő előadások, ahol
a jó előadók és a változatos témák elóbb-utóbb
mindenkinek az érdeklődését felébresztenék
Az előadó];: körének bővítese végett szerephez
juttatandák az arra vállalkozó vidéki kartársak
is, akik kisebb, ismerós hallgatóság előtt szívesebben vállalkoznak il ven munkár a. A rends.zeres tanfolyamok megrendezése ilyen országos
szervezőmunka után inár lehetövé válik s eredményessége biztositottnak látszik.
· Itt kell megemlékeznünk az orvosokkal
való együttműködésről, ami közös érdeklődési
körbe vágó előadásokkal ugyancsak továbhképzésünket szolgálja.. A vidéki szervezetek
sokat tevékenykedhetnek ebben az irányban,.
Mi helyben már régebben felvettük az érintkezést az orvosi továbbképző előadásokba való
bekapcsolódásunk céljából.

és

A SZAKSAJTO SZEREPE

a

továbbképzésben igen fontos,. >lA Gyógy,
szerész<<, mióta ennek az ügynek a szolgálatába
szegődött, sok értékes és érdekes tudományos
cikket hozott,, Hogy további feladatának még
jobban megfelelhessen, kívánatos lenne hetilappá való kifejlesztése. Itt már helyet kapnánák a hosszabb, népsz.erűen megírt közlemények
mellett az hgyarrcsak népszerűsítendő referátumpk Ismertetni kell az újabb gyógyszereket
,kémiai, hatástani, adagolási, eltartási szempontból, a szerkesztőbizottság által közölt
rövid formában, Állandó rovatot lehet kitölteni a gyakor lati gyógyszerészettel összefüggö
bel- és kül!öldi köz!eményekből, orvosi és természettudományi cikkek referátumaibóL Ha
az érdeklődés nagyobb. lesz, akkor a megindítandó »Kérdés-felelet« rovat is bizonyára nagy
teret fog kitölteni. Ez számos, a gyakorlati élet
által felvetett különféle problémát hozna felszínre..
.
A Gyógysw észtudományi Értesítő emellett
nem válik feleslegessé. · Fontos kiegészítője
maradna a heti szaklap nak, mert eddigi irányát
megtartva önálló kutatások eredményeit . és
magasabb szinvonalú referátumokat közölne
.s továbbra is a gyógyszerészi tudományágaink
haladását ismertetné belföldön és külföldön
egyaránt.
'
Mindkét szakfolyóiratunk legalább annyira
szalgálhatja a továbbképzést, mint bármennyi
el6adás, noha az élőszó meggyőzébb hatását
nem pótolhatja . A mi pályánkon mégis foko·-

Könyvbeszerzés
Aki a Moktnál (Nádor-utca 32 . ) vásárol
könyveket, az a Szakszervezetet. erő·
sfti, mert a könyvesbolt hasznából az
Orvos-EgésZségügyi Szakszervezet iskolájának könyvtárát gyarapítják.

z ottabb a jelentősége, mert az utolsó ""<wa
elviszi a tudomány fejlődését azon
nak, akiknek nincs más módjuk erről cu••u••«t:st
szereznL
DECENTRALIZÁLT
SZAKKÖNYVTÁRAKKAL
nem kevésbé előrevihet.66em~elk~~~~!~:t~}l~~~
Vidéki
központok
részére I•fontosabb "~~~~~:~e····
bocsátani
a szakirodalom
t<
ide érkeznének a legújabbbel-és küllöldi
iratok s tanulmányozás céljából meglrap•ná
a törpe gyógyszerész is, akinek szerény ji\v,onoL
méból nem telik drága könyvékte,
iratokra..
·
A FILM SZEREPE
a tudomány terjesztésében együtt halad
filmtechnika fejlődéséveL Végh tanárnak '
irt sorai nagy visszhangot keltettek,
disszertáns koromból emlékszem, hogy
elgondolását már közel egy évtizede szf;rei+e•.
volna megvalósitani. Annakidején
szelgettünk anál, hogy egy titrálás, an:ali1:ik~H
mérlegen való mérés, vagy akár
hosszabb analitikai müvelet levetitése
eredményessé tenné az oktatást. A cél
hogy egy tökéletesen végrehajtott
menetet, vagy más példát lásson a hallg:até>sá
mert annak ismételt, lassított levetitése .>u>''"'"'
eredményesebb, mint a fáradságos,
demonstrálás A szép elgondolás
anyagiak hiányában akkor nem
Ma közelebb vagyunk a mE,gvai<)SUilá!;bc>z,
a film alkalmazása már annvira
gyógyszerészi vonalon is
vált, Eredményességét egy helybeli
mutatja: Orvosi továbbképző előadás ker·et./,,:
ben Verebély tanár három saját mútétét
mutatta be,. Az egész hallgatóság,
sebészek, a legnagyobb elragadtatással nvil"i'.-:
koztak a nagy élményrőL De ugyanígy
Jődik a nagyközönség is a tudományo:,s; ;:ari;~;;
korszerú bemutatása iránt" A tél 1<
népművelési előadás l<eretében be:mtLtattumk
nagyközönség előtt egy s.zines filmet a perucr1'
lim ől és egy másikat a R.YÓ!:!',rszer ~[Vártá
egy nagy gyár m unkáj ár
tár sactalmi rétegű és kor
tötte a nagy termet és mrnd,enJu
déssei nézte végig a filmeket ,
Eszmékben nem szűkölködünk. Ne
juk, hogy a fellángolt lelkesedés elüljőn,
zetők, kik maguk is szerelmesei s~~:k;~~Z(~'c
nyunknak, fogják össze az
,
irányitással sikerülni fog nekik a
elérni. Mi vidékiek segíteni fogjuk őket
hálásak leszünk áldozatos munkájukért.
A felvetett kérdésre: »mit és hogyan«
fentiekben vázolt elindulás után a
. _
fogja megadni a leghelyesebb '
· Nikolics Károly
Sopron.

1

előállítása, felhasználása és színreakciói
Külföldön a gyógyászat, a kozmetika na···
keresi és szivesen is alkalma:.:za a thymolt.
auuo••~ a vegyiparnak is igen fontos nyers1
roert a szintetilms mentholt is
telitéssei a thymolból gyártamikor a p iácon természetes
~~·n~~~~~i.)~i~;f'~l~~~~·gyártható
a mentholellátás szempontjáéj
mesterséges menthol,
anyag lett Láthatjuk tehát,
a thymolgyártás és a thymolanyagok vegyipari kiindulási nyersnv~l!!OK lettek, Cé!szer ú lesz ezért a thymollal
röviden összeállitani a legfontotudnivalókat
elöszőr is meg: hogyan nyerik a
nyersanyagát, a kakuklúolajat?
annak thymoltartalmát, hamisi'"''"''mni, hogyan állítják elő abból a
hasinálják a gyógyászatban, a
:hyrnolt,
·kozm.etrkab':'n? Beszéljük meg a thymol ismert
használt szim eakcióit, végül
a carvacr o!r ól, erről az ér dek es,
ríövérry'vil:ig!Jan a thymolt mindig kisérő
származékróL Végül pedig a cymo!ról,
illóolajkémiában igell fontos szénhydr ogt:~~:~~á.~~r~~;f'n úgy a thymol, mint a car va cr ol
!)
nyerünk,
KAKUKFŰOLAJ ELOÁLLITÁSA
·MEGHATÁROZÁSA

Bár thymolban az ajowan- és-~ monardasokkal gazdagabb a kerti kakukfű (Thymus
v111garis) illóolajánál, azonban ezek az olajok
hosszabb idő óta nehezen beszerezhetők,
megint a kakukfűolaj felé for dult a gyá~figyelme. Célszer ú _!,es~ ezért en':' ek az olaJelőál!itásával, sajatsagmval wvrden fog-·
A kakukfűolajat Spanyol- és Dél-

r~~~:~~''f~~~;:re~~~ a friss, virágzó, vadonterrr.lő

Az irodalomban olvan adatok is vannak,
hogy spanyol kakukfűoÍajok 50---74%-nyi phe·
noltartalrria főleg carvacrolból álL A kakukfú·
olajok rendesen sötétbarna színúek, vízgör.lepárlással is nehezen tisztulnak feL A száraz
vacuum lepárlásnál is az első frakciók halvány·
sárga szinúek, a lepárlás vége felé pedig a párlat
mindig sötétebb és sötétebb lesz, Ebből adódik
a szabály, hogy szintelen vagy halványsár ga
kakukfűolaj ritkán rendelkezhetik a kakukfű,.
olaj sajátságaival, miután a szokásos feltétel~k
mellett me<rtisztitani nem sikerüL Dél-Francraországban ~lő is szaktak állitani »fehér kakukf)lolaj at«, amely a köve!kezőképpen készül : _ egy
rész kakukfűolajat ~-·-10-szeres mennyrségú
terpentinolajjal kever ve rektifikálnak, az igy
nyert termék majdnem. teljesen szintelen,, a;2on·.,
ban phenoltartalma meg az l %-ot sem err el ;
ez a termék a kakukfűolajat egyáltalán nem
helyettesitheti és nem is érdemli meg a !<akukfű
olaj nevet . Az ilyen >>fehér kakukfűolaJ << elneve-zésü termék nem egyéb, mint go r omba hamisitás és for galomba egyáltalán nem szabadna
engedni, Felrsmerésük aránylag könnyen eszközölhető, mert mig a kakuldűolajnak a !ajsú~ya
0.900-0.940, addig az ilyen terpentmolaJJal
vágott ka!mkfúolajok fajsúlya 0 . 86 körül szokott lenni, tehát lényegesen alacsonyabb. To-vábbá a kakukfűolajok 2--3 trL 70%-os alkoholban oldódnak, addig, mint ismer et es, a terpentinolaj csak 6~7 tri. 90%-os a~koholb_an
oldódik, akárcsak a >>fehér kakukfűolaJ <<. Megrnt
efW fontos bizonyiték arra, mennyire lénye~es
adat a hamisitás felismerésére az rllóolajok
megfelelő töménységü alkoholb,an v~ló old_ékonysága Az alkoholban va.lo oldekony,s~g
esz er int nemcsak az azonossag megaliaprtasár a szolgálhat, hanem felhívja a !igyelmünket•
a hamisításra, Pontos számszerű adatot természetesen csak a phenoltartalom meghatározásával nyerünk
';r

O l-O 5% hozamv'YÍl~~Ő;Í~~~~~é;rs~e:sízeiből
állitják
elő . Az illóolaj
A PHENOLIARTALOM
fontos az a körülmény, hogy MEGHATÁROZÁSÁT,
nem szárított növényből lehet a
kalmldúolaj~t eiőállitani, mert a növény szá- akárcsak az aldehydek és ketonok meghatározll··
sát az úgynevezett KassiR-lombil<ban V.égez'·~u•;;;~j~;·~~v;:a:~lo;'szinűleg az illóolaj elgyantá>odik hetj ük eL A Kassia-lombrk egy l 00 ml ur tar·~
é!
. " Ugyanezt figyelhetjük meg_ a
sclarea, a muskotályzsálya eseteben rs, tillmú hosszúnyakú edény, melynek nyaka
ha megszáritunk, jóformán semmi 13 cm hosszú A lombik nyaka 6 ml~re van be-nem kapunk helőle, A ker eskedetem- osztva a ml-ek oedig tized ml-es beosztást mutipus ú kakukfűolaj fordul elő, a tatna!/ A phenoltar t alom meghatár ozá sára
;:~;;:1:~ és a francia kakukfűolaj ; ezek minő pipettával pontosan b_elemér,ünk 5, ml kakukfű
'
eldöntésére a phenoltartalmuk fontos olajat, 5%-os nátronluggalrazogatJuk, amrkons
meglátjuk, a kakukfűolajokban a a phenolok, mínt is~~retes,_ a lúgb~ belemennek
a carvacrol for dirinak elő, mint phe- A lúgban nem oldodo olaJ alkatieszeket 5 %~os
ná tr orrlúggal belehajtjuk a lombik nyakában lévő
:"L<lUlL.. A francia olajok 20-5?% p~e~olt t*rosztálvozott
r'észbe és térJ ogatukat leolvassuk,
maznak, a phenoltartalmat ugyszalvan telJeS
egesz•ében a thymol adja; fajsúlyuk 0.900- igy n1egkapjuk, hogy 5 ml kakukfüolajnál
A spanyol olajok általában több carva~ hánv ml, lúghan nem oldódó, tehát nem rllenol·
tarta.lmú alkatrész van benne, Nézzünk erre
tartalmaznak.

n
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.n Gyógyszerész

Gyógyszerész

egy gyakorlati példát : 5 ml kakukfűolajat 50
ml 5%-os lúggal rázogatva, majd ugyanezzel a
kever ékkel a lombik nyakáig, a beosztásig feltöltve, az olaj trf-a 4 ml lett . Már rnost ebből
az adódik, hogy az 5 rnl olajból mint phenol
l ml oldódott ki, hússzal megszor ozva tehát
megkapjuk, hogy 20% phenoltarta]ma van a
vizsgált kakukfűolaj nak. A kakukfűolaj ·thy·moltartalmának meghatározására az V. Svájci
gyógyszerkönyv egy nagyon érdekes eljárást ír
le, amelynek a lényege az, .hogy l molekula
thymol 4 brómatomot köt meg, akárcsak a
car v a cr oL A meghatár más úgy történik, hogy
2 g-t bemérve (pontosan) választótölcsér ben. feloldjuk 20 ml petraiéterben és azt ötször kirázzuk 5 ml viz és ugyanannyi híg ná tr on! úg kever ékéveL A nyert vizes kivonatokat l 00 m!Ces
lombikba szűrjük és vizzel a jeiig feltöltjük.
Ennek az oldatnak l O m] .. ét (0 . 2 g kakukfűplaj)
50 ml, n/1 O káliumbromát-oldatból, brómkáliumból, sósavval való megsavanyitás után kiváló brómmal 10 ml széntetraklorid jelenlétében Y2 óráig sötétben brómozzuk, majd a bióm
feleslegét, jódkálium hozzáadása után, n/10
thiosulfáttal visszamérjük, ugyanígy határoztatja meg magát a thymolt is . A thymol o/.,-os
tartalmát a következő képlet szerint kapjuk
3 752 A l · l tb
' t·
meg: b x •
.
repe en a a b emer
a
kakukfüolaj menuyiséget, b pedig az ellogyott
bromátoldatot jelzi.
A 3 . 752 szám a thymol molekulasúlyának
150. 08 (az V. Svájci gyógyszerkönyv ben) az 1 / 40-ed
része. Ez a meghatározás azért érdekes és azért
is írtuk le, rner t a svájciak nagynevü, felejthetetlén professzorunknak, Winkler Lajosnak az
eljárását vették át gyógyszerkönyvüHe . Mindjárt választ is kapunk ebből arra, fölösleges•-e
szükséges-e stb . az illóolajoknál a jódbrómszám
meghatározása vagy sem..
·

ban elegyedik. A thymolt mesterségesen
növényi részekből való kivimással állítják
Mesterségesen a p-cvmolból gyártják, :a~i~~io~
ról az alábbiakban '!esz röviden szó. A ·
_thymolt mesterségesen vegyi úton is jól
gyártani, azóta a növényi részekből való
állítás kissé háttérbe szorult. A thymol ""'"""'nemcsak a gyógyászatban játszik f n"•+n<
repet, hanem a mesterséges
indulási anyaga, a thymol hydrálásával, a
t ős kötések rnegszüntetésével j utunk el a
tholhoz Még nem régen a thymolt csak a
molban gazdag növényi részekből állítotHik
\!lő, így a Monarda puuctata (Labiatae
60% thymolt, a Trachyspermum 1'-lllllll
bellifer ae család) 45-55% thymolt twrtalm:1zó
részeiből állitották elő.. Kezdetben
kakukfü (Thymus vulgaris,Labiatae C'IJJa<aJ
virágzó földfeletti részeiből gyártott il~:~~~f~
állitották elő a thymolt, nevét is a
latin nevéről, a thymusról kapta .
ben kakukfű-kámfornak, Thymus
is nevezték. Ugyanis az illóolaj okból
fagyasztással, akár más kivonási eljárással
het ő kr istályos S2ilár d vegyületeket
foroknak nevezték, újabban ste·anopitén.eknek
nevezik A vegyipar mindig a
letben gazdagabb nyer sauyagot
ezért az említett két növény illóolaj
elő a thymolt, míg a kakukfüből való
gyártás egyideig háttérbeszm ul t. Nem is
arról, hogy a kakukfü illóolajában a
mellett a vele isomer carvacrol is
amelytől a thymolt meg kell SZEtbadítani.
említett !Jj,ivényi részek illóolajában a
és carvacro1 mellett terpén ek is jelenut~~ö;b·~:J~'iJa
ségben fordulnak elő . Ezektől úgy s:
meg, hogy frakcionált lepárlásnak vetik
nyers, thymoltartalmú olajat. Igy a
175°-on, míg a thymol, mint irtuk,
forr ; ha tehát frakcionált lepárlást véaziink
úgy a 230° alatt fonó rés;<:eket elkülönít
A THYMOL EL6ÁLLITÁSA
tesszük és a 230° körül forró maradékot uo.Jgu:•?
A thymol a gyógyászatban már régóta elő zák azután fel a thymol előállítására. Remdeseoll'
kelő szerepet tölt be, nem lesz érdektelen, ha
az aj owan-olajból indulnak ki, me!y et,
sajátságainak leírásával, előfordulásával, szer- említettük, először frakcionált lepár Jással
kezetevel, előállításával, kimutatásával stb . szabaditanak a terpénéktől, majd a
'""'b"'"
részletesen foglalkozunk. A thymol maga, miut háromszoros rnennyiségű 10%-os
azt mindnyájan ismerjük, 48-51°-on olvadó, · kirázzák, amikor is a thvmol, mint !!.~e·~~~;';;;~:í~
,233-234°-on forró, színtelen, nagy kristályok- megy a lúgos folyadél<ba. A lúgos
ból álló anyag. Fajsúlya nagyobb a vizénél, oldatot azután petrolétenel többször
amennyiben 1028, megolvasztva megvan az hogy a nem phenolj ellegű
.
az érdekes sajátsága, hogy a víz tétején úszik. megszabaduljanak. A petraléter azonbau
.
Illata jellegzetes a kakukfüre emlékeztető, íze dig old ki kevés thymolt is, ezért a petr
aromás, csípős. Oldékonysága: egy rész thymol vagy újból kirázzák lúgga!, vagy lepárolják
1100 resz vízben, 100 rész glycerinben, 0.8 rész a maradékot dolgozzák azután tovább feL
borszeszbén, 1.1 rész kloroformban, 1.5 rész így megtisztított lúgos thyrnololdathoz azlLit~}J
Oliva-olaj ban, L5 rész éterben oldódik Jól oldó- a várt thymol súlyának fele körüli
dik továbbá jégecetben, zsíros és illóolajokban, zolt tesznek hozzá, majd alapos
továbbá mint phenol lúgokban. A vízgőzökkel 30% kénsava t engednek bele (hűtés közb,,n ,!),
könnyen átpárolható, a vízfürdőn hevítve, ma- míg a folyadék erősen savanyú ,~;:;~;~l.~J:a:<~
radék íÍelkül elillan. Ha egy rész thymolt, 10 szabaddá váló thymolt a benzol
rész szesz és 20 rész glycerin keverékében feJ. . zolos oldatot lefej tik, vízzel kimossák, a :berizo·l~
oldunk, úgy e:z a keverék vízzel minden atány· Iepárolva, a visszamaradt nyers thymolt

térben lepárolják. Ha a feldolgozott olaj
thymolt tartalmazna, úgy a párlat külöbeoltásra, kristályos tömeggé mere_dne
Sajnos az a helyzet, hogy a carvacrol is
phenol belemegy a lúgba, ilyenkor úgy
el, hogy hűtőkeverékbe teszik bele és a
hlvéJ{IJHY pheuoloktól a szilárd thymolt centriu~álás,sal választják eL Kee szabadalma szerlnt
és a thymol keverékét finomra őrölt,
"-"·~'u ólomacetáttal kever ik, hosszabb állás
kapott keveréket gasolinnal kimossák,
'·órrtik<H ro; a car vacrolólomacetát vegyülete oldat ba
míg a thymol ólomacetát vegyület" oldatvisszamarad . Ebből a thymolt aztán vízgőz'
Iással állítják elő . A thymol kivonása után
olajat thymen néven szappauok
:x:~~~~~~t~i~r~
sára szokták felhasználni. ·
kakukfűolajat magát az V, Svájci gyógy"'•·or~önvv az Opodeldoc, a Mixtura o1eoso balneve : Balsarnum vitae Hoffmanni),
uteum hyoscyami compasitum .(más neve :
Tranquilli) készítésére használja feL
•.Toocoo~tot>h thymo]oS készitmények a kÖVetkeGJycerinUYll Thymolis Compositum, LiThvmolis Compositus, Nebula Cocainae
:OCó.mr>nsi't 'n Nehnia Méntholis et Thymolis Comgyógyászatban általában a
A · ·
'tn·vmolt nagyou kedvelik, felhasználására :vonal:Kozotag utalunk a gyógyszertani ir odalomr a,
annyit jegyzünk meg, hogy bé!féreg'•U:<oneK, bélfertőtlenítőnek, sehöblítőuek, a légbetegségeiuél sth. használják. A thymol
?~;:~~~~gyengén oldódik, ezért mérgessége is
:,
így l : 3000 hígítású oldatbau kiválóan
;arKar.n"'" sebek öblítésére . Égési sebekre l 00 g
Lini-re, l g thymolt szoktak ve'lni. Külföláltalában nagyon kedvelik a th(lmolos száj"'""""' is, néhány ismertebb előhús a következő :
a) Thymol 0. 2.5, acid . bensoic 3; OL euca15, OL Meuthae p ip. O 75, Spir. conc . l 00.
b) Thymol l, glycerin 50, aqua fontis 500 .
c) Thymol 0. 25, Tinct.. Eucalypti 15, Spir.
rrurnen.u 150 .
THYMOL SZINREAKCiói
A thymol gyógyászati fontosságánál, köny..
hozzáférhetőségénél stb. fogva már régóta
zotta a kutatók érdeklődését és ezért ki(·nmto+ó
sz sor színreakciót dolgoztak ki.
mindjárt, hogy a thymol azoaz olvadáspontja és a fonáspoutja
elegendő, mégis ezeket a reakci'ókat felsorol ..
juk, tekintve, hogy a gyógyszerkönyvek a fizikai
mellett ezeket a szímeakciókat is fel, A gyógyszerkönyvben általiiban a thy..
eakcióit ket csoportra oszthatjuk, az
a thymolt tömény kénsavbau oldva vagy
vval reagáltatja, a reakciók másik cso.
a pedig híg lúgban oldja fel és reagáltatja
szerves vagy szervetlen kötésű halogénekkeL
Néizük meg a két csoport reakcióit külön-külön
vonjuk le azokból a tapasztalatokat.

A kénsavas reakciók típusa a régi Dr agen..
dorff-féle reakció, amely szerint néhány ctg
thymolt, 1---2 ·ml conc . ecetsavban feloldunk,
ugyanolyan mennyiségű tömény kénsav hozzáadása után megmelegítjük, amikoris meg l miJ ..
Iiós hígításban szép piros színeződés áll .elő.
Dragendortf másik reakciója már nem ennyire
érzékeny, eszerint 0·1-0 3 g thymolt leloldunk
2 fui alkoholban, hozzáteszünk néhány ctg cukrot, majd 4 ml tömény kénsavat, az elegy össze...
rázása és melegítése útán szép p ir os színeződés
áll be. Dragendor ff reakcióját Eykmann a következőképpen módositotia : egy nagyobb ln istály thymolt feloldunk l ml jégecetben, hozzáteszünk 6 csepp tömény kénsavat és l csepp
tömény salétromsavat, enyhe melegítésre mé~y
zöldeskék szíueződés áll elő . Eykmauu reakcióját a IV . gyógyszer könyvünk, a XIII. Amerikai
és több másgyógyszerkönyv isfelveszi. Érdekes,
hogy Eykmann reakciój á t eredetileg a thymolmeuthol keverékben, a thymol kimutatására
dolgozta ki. Mint ismeretes, a thymol vele
egyenlő súlyú kámfonal vagy menthollal össze..
keverve elfolyósodik és ebben az elfolyósodott
elegyben mutatta ki ezzel a kémléssei a thymolt.
Bornt[iiger egyenlő rész nátriumnitrit, gipsz
és nátriumszulfát keverékét porcelláncsészében,
vízzel megnedvesítve enyhén mcgmelegíti és
ehhez az elegyhez engedi aztán hozzá a thymolra vizsgálandó anyagot. Thymol jelenlétében krómvörös színeződés áll elő, míg ugyanígy
reagáitatva a resorcint, Inámzöld színeződést
kapunk,
Gutzkow a thymolt tömény kénsavban
oldja és amylnitrit gőzök hatásának teszi ki,
ainikor is vörös szineződés képződik
Car letti O Ol g thymolt l ml kénsavban old
f<ll, ehhez hozzátesz l ml vanilliues kénsavat,
összerázás után pedig l ml vizet vagy alkoholt.
Thymol jdenlétében vörös színeződés képző
dik, míg ugyanígy r eagáltatva a menthol és az
eucalyptol ibolya színeződest adnak. A vanillines kénsav úgy készül, hogy l 00 ml tömény
kénsavban feloldunk l g vanillint vagy heliotropint.
A thymol lúgos közegben való reakciói elvben abból állnak, hogy a thymolt feloldják
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tömény lúgban éskloroformmal, bromofor:mmal,
vagy jodoíormmal reagáltatják Az ismertebb
reakciók szerzői a következők : Lustgarten
(22), Störmer (26), Desesquelles (30) és Lambert
(32).. Az említett szerzők által leírt kimutatási
módok a Zeitschrift fiir analitische Chemie
című folyóiratban jelentek meg, a szerzők neve
után tett számok a kötetet mutatják Ebből
az adódik, hogy aménnyire az adatok rendelkezésre állottak, Lustgarten írta le ezt a reakciót
először. Vegyük őket sorra: Lustgarten a thymolt tömény káliumhydroxydban oldja fel.
hozzátesz néhánycsepp kloroformot, amikor is
szerinte a berlinikékszerű kék színeződés képződik. Störmer O Ol g thymolt reagáltat a Lustgarten szerint leírt módon, rázogatva a kémcsövet, szerinte élénk ibolyavörös színeződés
képződik. Desesquelles a thymolra vizsgálandó
anyagatvagy a thymolbólO Ol g-m ot 1 ml klomformban old fel, hozzátesz egykis darabka szi··
!ár d kálit, amikor is melegítésre lila színeződés
képződik. Lambert szerint a bromoform, ldoroform, j odoform szilárd kálival és általában phe~
nolakkal melegítve, élénk színeződést ad, így
maga a .Phenol, resorcin, phloroglucin, pyrogallol piros, az orcin, a salicylsav vöröses ibolya,
a hydrochinon és a naphtol kék, a guajakol és
a thymol ibolya színeződéseket 2 dr ak
Tapaszlalalom szerinl a Lnstgmlen-iéle reakciót célszerüen a következéképr-cn végezheljük el: l ml vízben feloldunk két szem szilár d
káliumhydroxydot (KOH jn rotulis), ehhez lehűlés után hozzHesszük a thymolt, rázogatással feloldjuk benne, majd hozzáteszünk l Ocsepp
kloroformot Apró lánggal melegítve, . mél)'
ibolyavörös színeL.ődóst kapunk, artely szín
nagyon hasonlít a phenophthalein erős lúgos
közegben képződött színéveL Ha ugyanígy reagáltatunk béta naphtolt, akkor mély tiszta,
berlinikékszerű szín áll elő
A Desesquelles által leírt kimntatást a lzövetkezőképpen végezheljük el jóval érzéi<enyebben A thymolra vizsgálandó anyagat feloldjuk
l ml klürolormban, hozzáteszünk egy kisdarabka káliumhydroxydot (KOH in ro1.ulis),
óvatosan megmelegítjük addig, míg rózsaszínű
folyadékot kapunk. Akkor hozzáteszünk Y,~l
ml tömény szeszt, amikor is mély, vöröses ibolya
·szineződés áll elő, amely azonos azzal a színnel,
melyet a phenophthalein ad, erősen lúgos közegberL Ha kloroform helyett bromoformot
veszünk, a reakció akkor is símáh előálL A
Desesquellcs-féle módosítással nemcsak a thymollal, a naphtollal kaphatunk színreakciókat,
hanem azokat fordítva a kloroform, bromolorm
és jodoform kimutatilsára is felhasználhatjuk
Ha a jodoformot á thymollal óvatosan melcgitjük, mindegyikből O 05 g-mot véve, míg éppen
jódgőzök keletkeznek és akkor tesszük bele a
szilárd kálít és ezzel újból melegítjük, természetesen óvatosan, lila· maradékot kapunk, amelyhez ha 1 / 2 ml alkoholt adunk hozzá és újból
melegítjük, úgy mély, ibolyavörösfuxinszerü
színeződés áll elő. A szerzők szerint iíszép mély

ibolyás vörös színftriphenylmethán festékek
zák. Több gyógyszerkönyv a thymolra e•c•tr<<"
a következő próbát: l g thymolt ke:.mcsőlrén
5 mL 10%-os nátronlúgban, a vízfürdőn
melegítéssel leloldunk Tiszta, szintelen,
legfeljebb halvány rózsaszínű oldatnak kell
letkeznie, amelyik az állás folyamán
tedik, anélkül azonban, hogy olajos~ ;~~~:f~~;
válnának ki belőle Néhány csepp k
hozzáadására a kever ek ibolyaszínű
a próbát megcsináljuk, bárki m~·~~.~~~,~~;~~;~~
arról, hogy ilyen körülncények
·
színeződés nem nagyon áll elő, hanem
gvengén rózsaszínű, sárgásbarna elegy.
ményem sz er int az Eykmann~féle eddig ua:IUD!{
is hivatalos reakció mellé új -fé:s~j~~([~]'(~'~~1~·
vünkbenszerepelnie kellene a L
·
reakciónak is, talán a megadott és leírt
sítás szerint
A thymol lúgos közegben. való
'an egy másik csoportja is; egyik ilyen
Ita/ie-féle, amely szerint egy nagyobb kr"'"n•tbvmolt l csepp híg kálilúgban felo:dunlr,"
ho~záteszünk jódos jódkáli-oldatot, add
maradandó" sárga szín képződik, ez az
szerző · szerint melegítésre pirosszínű
kell itt vallanom, én ezt a reakciót
ncegp!óháltam, de piros szíct bizorv
kaptam Hasonló ehhez a Hammarsten
herl-féle reakció, amely a !hymolt nátr
hypokim it oldattal reagá !tatja, ez az
amn:onia hozzáadására megzöldül, m
l<eB:eszöldszínü lesz . Ezt a reakciót is megpr
sajnos, csak egész gyenge zöldes színt k
éppen ezért a két utolsó reakciót nem tmtmll
megbízha~(mak, illelve a kisér let;
még részliitesebben ki keller.e lzulatni.
A thymol Jzirrutatására felhasználhaló .
thymolplrfalein képződése is . Ha O l g 1h,vmolt.
O 5 g phtalsavanhydryddcl és 2 csepp
savval 150°~ra rr:elcgílűnk, aJzkor egy
vörös olvadékat nyerünk, amely 2 csepp
hozzáadására cseresznyepiros lesz, több
hozzáadására pedig elszín1.elenedik, majd
csapadék esik ki, amely lúg hatására mély
ibolyaszínü folyadékká lesz A leírt lzör ·
nyek között thymolphlalein C28 H 30 0 4
ződik, ez egy fehér por, amely vízben alig,
ben jól oldódik és indikátor ként;· é'~~lt~:~~kol
használják. O 04 %-os oldatot K
50%-os alkoholban. pH-ja 9 3--10 5 »lmt""'·'~
ből a kékbe csap át.
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A CARVACROL ÉS

ELŐÁLLITÁSA

A Caroauol, más;k neve cymophenol
tétben a thy;roollal folyékory vegyület, amelY
ha jól megliszlílották -15° körül
Fajsúlya 0·980, forrásporltja 235-,-236°,
kezetét illetőleg isomer a thymollal. A
vacrol ugyanis p-isopropyl-o-cresol,
20 isomer isopropylcresol lehetséges,
csak a thvmol és a carvacrol i~~n=r·~;~::~·~fu
nálunk ek:forduló növények közül a

rnás néven csombord, vagy pereszlény
Képletüket könnyen megjegyezhetjük, ha
a hortensis, Labiatae-család), továbbá a benwlgyűrű felírását a CH 3-csoporttatkezd,
Ku.1w'u" Origanum birtuni (Labiatae-család)
jük mindkettőnél és ugyancsak mindkett(ínél
részeinek illóolajában fordul elő. para állásba teszünk egy isopropyl-csopörtot,
is termesztett, a Földközi-tengeri eddig egyenlő a két vegyület képlete, a thymol~
á~;;;:t~~'Jrr~hvn,~a~ ;gy~~ területen vadontermő kerti nál azonban a methyl-csoporthocc meta·-állás15a
,,
vulgaris) illóolajában a thy- tesszük az OH, a phenol-csoportot, a carvacrol~
a , carvacrol is mindig jelentős nál pedig az ortho-állásba. Mindkét vegyüJet
• ;;.iennv:lsé!<bcm előforduL Szerkezetileg a lényeges összegképlete C10H,.O.. A szerkeieti képletük
van, hogy a hydroxyl-csoport a care igy alakul tehát :
·
olban orto-állásban van, míg a thymolban
CH,
CH,
methyl·-csoporthoz képest meta-állásban . A
l
l
""'·vacr ol isomer még a konyhakömény (Carum
/'-.
illóolajában 50%-n:Yi mennyiségben ta/'-----OH
carvonnal ls, amelyből tömény kénsav,
foszforsav, káliumhydroxyd behatására
'-./
.·~~~z~~~!~~ f;nievét is éppen a carvonnal való szer.:
· ggése miatt kapta. Előállítása a
l
l
CH
CH
'•<:otlliTe.iia hortensis, a csombor illóolajából tör/'-.._
/'-.
amelyben 30--50% carvacrol található
CH,
CH,
CH,
CH3
a 60-85% carvacrolt tartalmazó OrigaolajokbóL Előállítására kétféle eljárást is
Thymol = par aiso·Carvacrol = paraiso~
propyl metakresol
propyl orhokresol
alkalmaznak: az egyik eljárás szerint a car··
vacrolt tartalmazó illóolajat frakcionált le·. párlásnak vetik alá és a 230°fölött forró frakA CYMOL
cióból·vonják ki lúggal a carvacrolt az alábbi
Mint említettük, a kakukfűolajban a thymol
eljárás szerint ·A másik eljárás a frakcionálást
meg akarja takarítani, ezért pL l kg Origanum- a cymollal együtt fordul elő, ezért célszerű lesz
olajat 1200 g, 30%-os káliumhydroxyd és 3 ennek az igen fontos szénhydr ogénnek szervíz, keverékével rázat össze. Többszöri kezetével, össze1.ételével, stb foglalkozni.. A
alapos összerázás után a folyadékot 2·-3 órára közönséges cymol vagy para-cymol, részlete·
magára hagyják, hogy a víz tetején úszó, nem sebben 1-methyl-4-iwpropylbenzol össz<gJ<épc
oldódó terpénekből álló réteget a vizes, lúgos lete: :c,0 H,.. A növényvilagban mag& banvéve
is nagyon elterjedt, igy a római kömény (Curétegtől el tudják választani.. A carvacrolt
tartalmazó lúgos vizes oldatot kétszer éterrel minum Cyminum), az ajawan (Ptychotis Ajamég kirázzák, abból a célból, hogy a lúg által wan), a kerti vagy spaüyol kakukfü (Thyrrus
emulgált és később csak zavart ökozó idegen vnlgaris), az eucalyptus (Encalyp1.us globulus)
anyagoktól megszabadulj anak. Az étert a vizes illóolajainak rendes alkatrésze . A faterp€ntinoldatból melegítéssel és levegő bevezetésével olajban is jelentős mennyiségben található
Tiszta állapotban színtelen, kellemes illatú,
kiűzzük, majd a lúgos folyadékot sósavval
megsavanyítjuk, amikor is a nyers ca.rvacrol 1750-on forró folyadék Azonosítása, kimutatása
viznél könnyebb olaj alal;jában kiesik. A nyers egyszerü módon történik, amennyiben meleg
carvacrolt lefejtvé vízgőzzel ltpároljuk, az át- tömény !ddiumpermarganát oldattal. parapárolt víztől elválasztva megszáritjuk és frak-· • oxyisopropyJ.-bensoesavat képez, amelynek ol-·
cionált lepárlásnak vetjük alá. A 230° alatt vadásponlja 155°. Terpentinolajnál Uilrb gyógy- ·
foiró frakciókat elvetjük, az afelett fonó rész szerkönyv előírja azt a próbát, hogy jóddal
adJa a carvacrolt. Maga a carvacrol a thymol- heves reakció közben aromás gőzök távoznak
hoz hasonló .illatú folyadék, gőzei a légzőszer el, ezek a gözök a cymol gőzei, amikerr isa terveket izgatják, azo.nosítása a phenyluretán- pentinolajból és egyéb C10 H 16 összetételű ierszárrnazék" segítségével történik, melynek az pénb6] két hydrogén elvonásával jód vagy töolvadáspontja 140°. A carvacrolt szappanok n•ény l<énsav hatására cymol képzi d ile Ha lhy··
molt, carvacrolt, kámfort :phosphorpentamlillatosítására használják.
!iddal
vagy phosrhmpentoxiddal vagy cink·
Tapasztalatból ismeretes, hogy úgy a thykloriddal
hevHiink, ah kor is mirodig cyn ol hépmol, mint a carvacr ol képletét nehezen tudják
megj.egyezni és egymástól megkülönböztetni,
nézzük ezért meg a Mt vegyület képietét, to·vábbá: hogyan tudjuk megjegyezni őket és
egymástól megkülönböztetni. úgy a carvacrol,
mint a thymol szerkezetileg para isopropylkresoL Mint tudjuk, a kresolok a toluol monohydroxy!.-származékai, három van belőlük: az
parcelián felszerelési cikkek, parcelián
orlho, a meta és a para kresol. A carvaciol az gyógyszertári tégelyek
előnyös beszerzése
ortho, a tlrymol a meta kresol származéka,
IV.; Veres Pá!né·-utca 31.
Telefon : 185-071
még pedig isopropylcszármazéka.
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zödik .. lu illóolaj kémiában a cymol egy igen
fontos vegyület, azért előállításával, kimutatásával már sokan foglalkoztak. Szerkezetét
akkor sikerült pontosan tisztázni, amikor a
szintézise megvalósult, a Wiirtz-cFitlig szinté-zissel para-bromisopropylbenzolból. methyljodid és fémnátrium segitségével állították elő,
ezzel a szerkezetét is bebizonyították Más
-körülmények között lezajló oxydáciával paratoluylsavat és terephtalmvgt ad, tehát csupa
para szá-rmazékokat
CH,
l

('~

cymol = 1 -- methyl--

4~ isopropylhenzol

l i
',.j
i

CH

/"-

CH- CH,
Mint említettük, lia a lhymolt phosphorpentoxyddal hevítjük, úgy propylent és n•ethakresolt kapunk Ezzel a szerkezete is heigazo··
lást nyer, a carvacrolt ugyancsak phosphor-

"A közösségi érdekeknek

pentoxyddal hevítve ismét propylent kapunk;
de mellette ortokresolt. Ebből adódik, hogy a
thymol a methakresol, a carvacrol pedlg
or tokr es.ql par a-· isopr opy l szár mazéka.
A propy/en gáz, C3 H 6 , az iithylen
logja, még pedig methylathylen, képlete:
CH~CH 2
Isopropyljodidból állítható
kálilúg hatására, a következő képlet szerínt:
C,H,J +KOH~C,H, +KJ +H,O.
Viszont mínt a többi telíte•tle•n
így a propylen cis úgy
hydr:o.genL felveszi, amikoris
C,H,+HJ ~C,H 7 J =CH3CHJ-CH,
A thymollal kapcsolatban az előadottak
ban mutattuk be a legfontosabb
Célunk ezzel kettős volt, egyrészt rá
mutatni, milyen fontos nyersanyag a
olaj és annak stearoptenje a thymol, másrészt,
hogy egy ilyen, a növényvilágban elterjedt és
onnan könnyen nyerhető nyersa-nyag,
amilyen a thymol, milyen ldsérő any_ agakkal
együtt fordul elő a termeszetbei:t, hogyan lehet
felhasználni, kimutatni
Rom Pál dr

megfelelő tervszerűség"·

Otömmel látjuk és ö ezziik a hozzászólásokból, hogy van meg ezetreflex: a gyógyszerészek
tudományos erdeklődésében, s az előadók is é,zik
feladatuk újszerűségét . Az a bizonyos dermedtség
is, amely eddig nem engedett hozzányúlni a
kritika fegyverével a továbbképzés mulljához.
mintha engedne Azok, akik annak idején létrehozták csaknem önteuéliengen a régi tanfolyamokat, az adott viszonyok közötr helye.sen jártak el,
és érdemiik elvitathalatlan s méitánylásban rész_esiil. A tanulságok iewnása awnban ne_m szemelyi
számonkérés, vagy felelősségreuonás. Ep pen ezért
nem szabad. hogy továbbra ts »iabu«-ként kezeljük
e kérdést. Csipke professzor cikke törte meg a
jeget, midőn az adott körülményekkel indokoltan
megállapifja a régi továbbképző tanfolyamokban
a tervszerűség hiányát. Sajnos maholnap csaknem
egy évtizede szünetel a továbbképzésiink Közvetlen
emlékek az egykori résztvevőkben ezekről már
aligha élnek. Ennek ellenére mégsem volná kárba-

veszett fár ad(ság, ha egyik-másik gyakorló kartársunk - ha lehelneminél több - közö/né e lap ·
hasábjain észrevételeit, birálatait. Kevésbbé vagyunk ana Jáuánc.siak, hogy mit lett volna jobb
akkor tanulniok; inkább azt szerelnők tudni,
melyili előadásmód felelt meg nekik a legjobban.
Mi volt a titka annak az előadónak, akintk ·
a tárgyát leginkább szerelték hallgatni. Sokat
tudnánk mi előadók ebből tanulni.. Nem mintha
ar ról volna szó; hogy ai egyes előadók egyéniségél
kellene korlátok közé szaritani és tudományos
szabadságát megnyír bá/ni . Ki:!l ántserri.. Az eredményes nevelói munka azonban megldvánja,
hogy mi magunk előadók közösen állapiisunk
meg a magunk számára eqy didaldikai ke;·etet,
,amelyen belül aztán mindegyikiink szabadon
kiélheti egyéniség él. A >>tervszerűség« logikus vele-.·
jál ója ez .
»A továbbkepzésnek még mindig csak távoli
körvonalai bontakoznal; ld« állapiija meg d mult
lapszámban megjelent cikkében Csipke professzor.
Ebben telJesen igaza is van s megis azt kell
mondanom, hogy ennek őszintén örülök . Addig
nem lehel es nem szabad l;ötötten megszabni
továbbl<épzésiink feladatát és miliéntjét, amíg
szólá.sr a nem bir tuk a fiatalságot. Fiatalság alatt ·
nemcsak a gyakorló gyógyszerészek újabb és legújabb év jár al ait éJ tem, hanerri a leendő egyetemi
előadók előiskoláját végző égyetemi asszisztensi

suihat a továbbkepzés. Mindeljesetre az ezzel kapcsolatos problémáink tisztázásaban mégnem~okkal
jutottunk előfe, sőt egyre újabb szempontok meriil··
nek feL Mégis azt kell remélnünk az eddigi hozzá-szólások hangjából és tervezgeléseiből, hogy lassan
kialakul valami céltudatosság s az egész kérdést
átfogó, összefogó szeryezet..

Folyékony vaskészítmények*

képzőct;k:

Irta.: Végh Antal dr.
Cimiil C s i p k e pl ofesszonwk a gyóY_l1 szerészi továbbképzésról sz óló cikkéből válasz,otlam
ki a fenti gondolalot
Szándékosan tettem, me1 t ennél határ azoltabban nem igen lehet megjelölni a Ieánk várn
feladatokat: a továbbképzés anyagának Idoá/asztásában a közössegi érdeknek kell uralkodnia, a
tanításban pedig a tervszerűségnek..

fiafaljait _is. Amióta világ a világ, mindig
az ifjúság előjoga volt, hogy könngebben tud olyan
szempontokra rátapintani, amelyekközelebb állnak
aliolnaphoz, mint a mához . Nem l;iváiwk egyebet,
csak dr . Nikolics Károly és dr . Kovács László
e' lapszámban közölt cikkeire hivatkozni..
Talán messze az idő. talán közel, mire megvaló·

lrta: UgetfViktór

AZ ORVOSTUDOMÁNY az ősembertől
kezdve_ napjainkig óriási fejlődésen esett át
A gyógyfüvektől az antibiotikumekig hcsszú
volt az út, rengeteg I!Yógyszenel kísérelte r-eeg
az ember, hogy fájdalmain és nyomorúságán
, segítsen. Nincs dyan betegség, amelyre ne
igyekezett vclna mindig jcbb és jobb gyógyszert keresni A fejlődés tör,ényszerűsége a
gyógyászatban is megnyilvánul és ez a törvényszerűség az elkövetkezendő időkben is érvényben marad Az állandó fejlődés irányító hatása
folytán, ami tegnap jó vclt, az ma már elvetendő, amit tegnap törvénynek kellett tisztelnünk, azon ma már csak mcsolyogni tudunk
· A középkor pyógyszereit, amelyekért gyakran
nehéz aranyakat fizettek, ma már csak a fele. dés homályából idézhetjük vissza.. Eltűntek,
mert a fejlődő tudomány helyettük újabbakat
és hatásosabbakat rnodukált

A VAS
a legrégibb gyógyszerel< közé taJtozík Már 2000
évvel ezelőtt használták gyógyszernek, de vérképző
hatása csak a rnu1t százaQban lett ·megállapítva ..
amilwr l'vlüller, Küster és H. Fischer, valamint "l11 illstiitter munkái a vérfesték összetételére féPyt derítettek . A vasnak .az emberi szelvezetben való fontos
szelepét teoriájával Warburg is alátámasztotta, rnely
sr.erint a légző ferme.ntUmban található vas a sejtanyagcserében katalitikus hatást kjt ]{j
FELNŐTT

EMBER

napi vas.szi.J.k.ségletét mintegy 10-15 mg-ra bCcsülill ..
Ez a mennyiség. rendes közUlmény ek között a napl
tdplálk.ozással biztosítua van és elegendő, hogy pótolja
azt a vasmennyiséget, amely az elhasználódott vérsejtekből felszabadulva, a szervezetbűl kiürül. Némely esetben azonban a szervezet a táplálékban rejlő vasat {etszabadítani és megfelelő {elszivódha{ó vegyületekké redu-~lcálni nem. tudja és igy a vözös csontvelőbeli a normohlasztok sejtmagjainak nem all Iendelkezésülue ele··
gendő vas, hogy azt a porphyrin molekulákba közveifi··
sék, ahol azok haeminekké átalakulva, a vér lzaemo[Jlo··
bin ját elegendő mennyiségben szolgáltassák. Ilyenkor
A FEJLŐDÉSNEK
az anaemianak az a válfaja áll be, r;rmélyet az .orvo.studomu.llrJ chiorasis vagy sáphór néven ismer. A. véTazonbari az elmult időkl>en gyaluan vollak kcrékkötői
A kapitalista társadalomban igen sok 1 ek lámmal favo~ szegénységnek ez a fajtája főleg állati teJjel táptáli
rizált értéktelen gyógysZel' évtizedeidg használaiban volt csecsemőknél jelentkezik, mert a tej vasban igen szegény.
és hangzatos elnevezése folytán, amely a laikus közönség Az újszülött vasszükségleiéi anyja testéből hozza magával és idővel ez a vasmennyiség, ha Ji'ellően ném pótolkorében gyökeret eresztett, még ma is hasznátatban van
ják, a csecsemő szervezetéből eljagzJhat é.s vérszegénységet
Másik oka az értéktelen gyógyszer ek elter fedésének eredményezhet V h szegénység állhat be válogatós gyerabban rejlik, hogy a legtöbb megbetegedés a szervezet . mekeknél az egyoldalú táplálkozás következtében is
rege.neráló- képessége folytán magától is elmúlik. Ha Ismereles még a pubertás korában levő leányok. véregy' hatástalan gyógyszert akkor alkalmaznak, amikOr szegénysége, amely bizonyára hormonális zavarok okozia
a· szer vezet öngyógyiió hatása már megindult, a gyógyu- katalitikus hatások csökkenésének a következménye.
lást a gyógyszer nek tulajdonítják. Ilyen esetek is elő Ezekben az efó;etekben megfelelő vaskészítménq a bajt
mozdították a multban a sok értéktelen házi specia[itás, eredménnesen kiküszöbölheti
gyári ké.szltmény, sőt, gyógyszerkönyvekbe .felvett hivatalos készlimény forgalombahozatalát é.s euer jedését.

A VASKÉSZITMÉNYEK
A GY6GYSZEREK
sokasága közölt talán egy csoport sem dicsekedhet annyiféleséggel, mint a vaskészitmények csoportja. Egyes köz·kézen forgó orvosi, Wetve gyógyszerészeti kézikönyvfkben,
lexikonokban fdsomli vaskészítmények száma többszáz_
A rengeteg vaskészítmény közül azonban csak alig
néhány akad, amely h ték es· és amelyet a szervezet hasznosíthat, ·.4. többi értéktelen, amely a .fényes és hanqzatos
reklám költségei JTiellelt is gyártóinak meg nem érdemelt
profitot biztosít
*Készült az Állami Kezelésbe vett GyógysZertárak 1\emzeti Vállalat »Jó Szív{{ gyógyszertárának
laboratoriumában
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tehát bevonultak a pyópyászatba és évről-évre
nagyobb számban ferjedtek el A farmakclcgu-sok kezdetben csak a vas mermyisékét tartetták
fontcsnak, a vasvegyület min.őségét, a benne
le\'Ő vas kötését és vepyértékét fi§yelerr,be nem
vették Igy tehát az eredményes vaskészitmé-nyek megválogatása érdekében az utclsó két
évtizedig alig történt számottevő esemény.
A vérátömlesztesek eredményeinek alapján ,gyengeségnél és vérsze~;énységnél a mult század
végén és jelen század elején i§en elterjedtek a
haemoglobintartalmú gyógyszerek; rr:ert e§yes
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farm akológnsek therapeutÍkus :hatás szempont-jáhól azokat a~ vaskészítményeket tartották
h"fás,é~nak, amelyek összetétiole legjobban megkozeliti a szervezetben levő vasvegyületet, vagyis
amelyek a vér haeinoglcbinjához legközelebb
állanak. Régi kiadású gyópyszerészeti kézikonyvekben tucatszámra találhatjuk a haemoglobintartalmú galenusi készitmények 'minden
alakball előforduló elöírásait, amelyek hasonló
ö~szetételű pyógyszerkülönlegessé~eket veltak
hiyatva pótolni (Bicferrin, Bioflc bin, Perclynamm stb.}~ A vérsz;génység pyégyításában a
haem?globmtartalmu gyogyszereket már csak
egy lepés választotta el a fehérjékhez mester-séges úton kötött vas alkalmazásátóL Schmiedeberq a májat analizálva, fehérjéhez kötött vasat
talaJt, amelyet ő >>ferratin «-nak nevezett el ·
majd Bunge a tc jásban talált hasonló vegyüle:
tet, amelynek >>haematogen <<nevet adott . Ezek a
felfedezések azt eredményeztEk, hogy a már
forgalombaJCl levő haemoglr,J:;in-készítmények
mellet,t megJelentek azck akészítméiJyek is, amelyek~ el a vas organrkus kötésben albuminckhoz: Illetve proteinekhez van kapcsdva, vagy
~edrg ?lyan készitmények, arnelyeknél kcllcidá.ljs fern-hydroxydot fehérjék tartanak ddatban,
Err_e -~ célra véralbumin, tc jásfebérj e, növényi
feheiJek, peptonok, húskivonatok lettek felhasználva (Alboferrin, Anaemin, Ferratin, Ferratose, Fersan, Haemalbumin, Vas-somatose,
V~s-tropm_stb) Ezek _a vaskészitmények a 20
szazad el~Je ota annyna elterjedtek, hogy a
vasalbumm egyes gyógyszerkönyvekbe is bekerült
·
· ·
·
NÁLUNK
jelenik meg először a
albf!-mznaiUJ!I. é~ ennek oldata a Dielrich-.féle
Lzquor fer! z albu"':.znatz... Ezeket a készítményeket
a, IV . Gyogyszerkonyv ts átveszi, azzal a különbse~gel~ hogy a vasalbumin oldat édesített alakban
Lzquo~ ferri albuminali .sacchani.tus elnevezés alatt
lesz hivatalos. A második világhábOiú alatt amikor
a vasalbumin beszerzés nehézségekbe ütkÖzött O.
K. l. határozattal a Liquor terri oxychlorati sa~chd.
ratus lett hivatva pótolni a vasalbumin oldcltot
azonban. igen savanyú vasas íze miatt gyökerei
eresztem nem tudott.
a III.

F~rrum

Gyógy~zeikönyvben

EGYES GYÓGYSZERKÖNYVEK
később a hasonl? összetételű különle~ességek alapján
hivatalossá tesztk a cukorhoz kötött vaskészí1méPyeket, amelyekben hasonlóan a fehéijés kes7ítményekhez, ko1loidálisan védett feni-hvdroxyd a hatóa~yag.
Ezek közé tartozik a Germ. VI. ·-ban
h~vatalos SfJf,., ferr.i oxyia.ti, a Helvetica V.-ben
hivatalos E.~zxzr /ern ~romal.rca, ~alamint a jugoszláv
g_yógyszerkonyvben hivatalos Tznetura ferri aromatz~a;. amely,, mint az egyik i.a:en ~lteijedt és közismert
kulonlege.sseg,, Ferrum oxydatum saccharatumot taitalu~az VIZeS es alkoholos oldatban édesítve és ftrom,attzáJ','a. Ez a készítmény .Jugoszláviában a leg?ep~zerűbb gyógyszerek közé, tartozott, annál is
~.nkabb, meit íze, cukor- és alkoholtartalm a, vaJamint
ugyesen m~gválasztott aromája folytán, likőrre emlé~eztetett es így nem csak felnőttek itták szivesen
hanem gyennekeknek is kedvenc gyógyszere lett~

A FOLYÉKONY
VASKÉSZITMÉNYEK
k?zül meg_ kell eml!tenem a hasonló mintára
Luzuor feru-mangani peptonati és . a
Lzquor fern-mangam saccharati. keszítrnényeket
amelyek szintén feni oxydot, illetve hydroxyd~t
tart_almaznak, ~ _bennük szereplő mangánsó
pedrg a vas batasat van hivatva fokozni.
. További folyékony vaskészí~mények a Spilltus aethereus fellatus, amely Tznetura nervinotonica Bestuschefji néven volt közismert és
ferro- és feni-kloridat tartalmazott aetheres
szeszben, majd a Tinetura feni acetici Radec·
macheTi é_s a Tinetura feni acetici aetherea, ame-lyek fern-acetatot tartalmaztak
A fclyékony vaskészrtmények közé tartozik a S!pup.us felli )adati és a Syr, hypophosphorosr camposztus IS Az előbbinek a ható~
any_aga ferro:jodid, de jódta~t~lmánál fogva
mkabb galyvas tuuetek kezelesere ~asználják,
mmtsem hogy vastartalmát anaemiánál hasz-nesitanák A hipofoszfit szirup ferrc-laktátot
t~rtalrnaz, de rnivel csak igen csekély mennyj..'
segben, vaskészitményr:ek nem igen szániít-lu':to, pedrg nagyebb fr~yelncet érdemelne . A
TznetUTa malatis feni feiro- és feni-malátat
tartalmaz, :" , Vú~ur;z Chiníno-fellatum pedig
fenr-ammonrum crtratot
·
Amint a fentiekből látjuk, a folyékónv
galenusi vaskészitmények száma is tekintélyes
A kérdés mcst már csak az, hogy a készít-mény~k m~nnyire _felelnek meg ~a korsz~rű
gyogyrtas ko' etelmenyemek, Ez annál is inkább
f~ntos,. mert . a készülő V
Gyógyszerkönyv
br~onyara szrntén fog folyékony vaskészít~enyeket tart~lmazni, eteknek a helyes megvalasztasa pedig nem könnyű feladat . Abból a
célból, hogy elbíráljuk, melyek a hatá sc s vasveg)'ületek és melyek j~ihe~nek számításba egy
folyekony _galen_usr keszrtmeny hatóanyagaként,
nezznnk krsse koru! az ene vonatkozó irc dalom'
ban
k~szult

A VASKÉSZITMÉNYb;:
sokasága. között többen is megkísérelték i end et
teiemten!, ,hogy ~egállapítsák a leghatásosabbat.
E_~htesr~ meltó az elsők között Jvanits KÖ.rQly
m~nkaJa, aki 1904-ben 21 féle különböző vaskészitmenyt VlZS&ait meg .. Eze~ k,özött sok olyat talált,
am~lyek 111eg pepszmemeszteses elbontás után sem
a~ltak a .:v~s Ieakdóit . Ezek a vasat igen erős orgamkus katesben tartalmazzák (Albofenin Haemat~ge~,, yas-·s~,matose).. Vizsf[álatai azonb~n tisztán
ken;mi .. Jelleguek _voltak és belőlük !2'yógy.szehatás·-tam kovetkezteteseket abban az időben még -nem·
lehetett levonni

HATÁSTANI SZEMPONTBÓL
rtagyobh éTté~~~l bí~ nak T h o e n es és As c h afktserletez, amelyekel nyulakan é,s csecsemokon vegeztek annak a megállapitása végeit hogy
egyes vaskészitmények perorális adagolása után' a vérszérp.m VU;Slari~lmct_ mennyire emelkedik.. Kisérleleik
soran bebrzonyllottak, hogy a vérszérum vastartalma
csak azoknál a készitményeknél mutat emelkedést ame-

f e,,n __b u T fJ

lyek a vasat kétvegyértékű alakban tartalmatzák, míg

.R Gyógyszerész
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a háromveggértéka

va.s oxydjdt, illetve hydroxydjdt tártalmazó készitmények, amelyek közé a vasalbuminalak
is tartoznak, a vérben vasszaporulatot nem eredményeinek.

A FARMAKOLOGUSOK .
azonban csak kevesek kivételével fogadtákrel a
kliniknsck hasonló kisérleti tapasztalatokon
szerzeft megállapításait, mert a vélemények a
vaskészítmérlyek értfkéről még a fent említett
kntatómunkák publikálása után is sekáig különbezők voltak Igy példán] a Mayer--GottliebPick-féle >>Phar makckgie« (1 936) szer'int az
összes vaskészítmény ek
a ha eme globinkészítiiiények kivételével - . általában epyértékűek, csak a gyomcrra és a vastagbélre
kifejtett helyi hatásuk, valamint felszívódásnk
gyorsasága folytán runtatnak lényegtelen különbségeket.
·
F. Eichholtz 1939-ben megjelent »Lehibuch der Pharmakclogie« című művében előny
ben részesíti a fene-vegyületeket, mint hatásos
vérképzőszeieket, amelyeknek még általáiJos
roboráló hatást is tulajdonít idegkimerültségnél és lábadozásnál. Azonhan ellentétben
előbbi szerzőkkel, megállapítja, hegy az organikus vasvegyületek is, mint a haemoglobin,
gyomorsav hatására ferro-vasra hasadnak. Szeriute a haemoglobin ..készítményekből csak akkor
nem szabadul fel vas, ha a gyomorban nincs
elegendő sósav.

az

(Folytatjuk)

MELLÉK V ÁGÁNYON
Végh Antal dr. megint három hozzászólásra
is vá[asZcol. Egyre részletesebben, a másik kettőt
inkább csak lényegében fogja össze. Abban, dmil
mond, mégis az a legérdekesebb; ahogyan ezt a forrdsban levő vitaanyagat újla mas épitő vonafra viszi.
Először egy kérdést vet fel, de éppen ezzel a kérdéssel
igyekszik kiszélesíteni az előadó problémáját. Egyre
bizonyosabbá lesz, hogy az előadó i.s tanulni, fejlődni
akar . Legalább is erre vall az a felhivás; nyilatkozza:...
nak a régi továbbképző tanfolyam hallgatói, melyik
előadásmód felelt meg nekik a legjobban.

OL V ASS UK CSAK VÉGIG
Végh Antal dr,· cikl,ének eit a részét és rájövünk,
hogy ez a szakmai számonkér és nem a mult előadói
mód.szerét óhajtja mindenáton meglartani, hanem
végső Jeicsengésében a
>>ierv.szerűsértei« emeli -ki..
Egy didaktikai keret megteremtését, amelyen belül
minden előadó kiélheti a milqa egyéniségét. Természetesen e,qy minél nagyobb közösség szolgdlatdban.
Vitázhatnánk

felőle,

hogy egy ilyen, mondjuk

tömeges megnyilatkozás milyen eredménnyel járhaind
vdrva-várt továbbképzésünk megjavftd.sdhoz . Mert
ugyan mit is hozhatnának elő a mult távlatdból
mic.soda hibákat és lenditő érdemeket, ainelyekböÍ
az előadók pontos .statisztikát csináthatnának, .hogy
magas matematikai mfiveletekkel eljussanak az új és
nyilván csalhatatlan előadói módszerhez 1 -

AZ ELŐADÓ PROBLÉMÁJA
igy ezzel a jelhivá.ssal, ahogyan mi látjuk, nem -·
.szélesedik ki, hanem megtor ran. Nem azért torpan
meg, merl minél több vélemény- meghallgatására
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törekszik, hanem m'ivel régi módszerek kiértékelésével
akarja a jövőt- kiépfteni.
Mankó ez, akárhogyan is vizsgáljuk. Lehet,
hogy kevés valóban építő hozzászólás- hangzali el.
Az is lehetséges, hogy azért nem jutunk előre ebben a
véger~edményben komoly szfnvonalú vitában, mert
a gondolataink kicserélésével nem jutunk közele.bb
a- gyógyszerészi továbbképzés megvalósulásához. Csak
igy történhetett meg, hogy Végh Antal dr, aki úttörő
ötletével annyi életrevaló gondolatol hivott életre,
mo.st egyszeru mcllékvágányra futott

MER'I ÚJ SZELLEM KIALAKUL.{S,{'I
várjuk mindenekelőtt az újra meginduló gt]ógyszerészi
továbbképzésben. Ez az új szelltm _alla is kötelez,
hogy gyógyszerész-.szaktársainkat ideológiai kiképzésse! is határozottabban ráállítsuk a szocializmus
épitésének útjára. És éppen ez· ai új szellem· az,
mely tiltakozik az ellen, hogy a régi előadók módszerére támaszkodjék. Vagy hogy esetleg »udvarias«
megnyilatkozá~ok alapján· ez az egész közvélemény-kutalás afféle népszerűségi uersennyé fajuljon. -Végh
Antal dr. barátom, akinek különleges szellemét és
képességeit nem győzöm eléggé hangsúlyozni, nyilván
nem haragszik rám, hogy jelhívását ennyire gyakorlati sikra kellelt vinnem. Csak igy bizonyithatom,
hogy ez az út, ha látszólag járható is, feltétlenül
zsákutcába vezet. Ez pedig nem lehet célja wz előadó
problémája« elindítójának .
Természetesen ez a vélemény nem jelenti azt,
hogy a· vita ld ne alakulhasson. Lehet, hogy tévedünk
Lehetséges, hogy nem személyeskedésekben merülne ki,
hanem valami nagy bel.ső erő ezt a kérdést is átlendf-·
tené egy kollektív megoldás felé . Egészen bizonyos,
hogy Végh Antal dr ebben a szellemben válaszolt
a hozzászólásokra .
MINDIG AZ IFJÚSÁG ELŐJOGA VOLT,
hogy könnyebben tud olyan szempontoJaa tálapintaní, amelyek közelebb dllnak a holnaphoz, minf a
mához . .. Ez Végh Antal dr . második felhivása
é.s Qz ifjúsághoz szál.. Azokhoz inkább, akik a jövő
egyetemi előddák előiskoláját végzik.:· az asszisztensi
gárda f ialaljaihoz.
Ez az út újra szabadabb terüleire vezethet J.11ert
ez az ifjú asszisztensi gárda va!cfban c.sak a jövőt
nézi, csak a jövő gyógyszerészi továbbképzés4t. És
hozzászólásukban nem fele 'tik el, hogy. elsősorban
ar ról van .szó : merre vezet a magyar_ ggógyszerészet
útja? Mert a filmmel törtériő oktatást be kell kapcsalni
továbbképzésünk be, de 'az igazi vita csak akkor ·indulhat el, ha már előttünk áll az új gyógyszerészi kiképzés
reformj'a. Igy· merül jel a kérdés: nem végezhettünk
volna-e jobb munkát, ha az előadó problémájával
párhuzamosan az új kiképzést reformot is megvitattuk volna? Annyi bizonyos, hogy éppen Végh
Antal dr. szellefni, tudományos mozgósítására igy is
megteremtődött a továbbképzés .számára a megfelelő
keret . Ez pedig az új gyógyszerészi kiképzés alapján
egyszerre megtelik a mai élet termékeny és termékenyítő tartalmával.
Székely Jenő
r------------~-----------~
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lrta' Vitéz István dr. egyet magántanár

1891 ?e?e?'berében Berlinben a Be1gmann
gyermekklimkan egymásután pusztultak el a
gyermekek diphtheriában Az orvosok tehetetlenek voltak a _ha!ál)al. szemben addig, míg egy
gyermeke~ krprobaltak Koch egyik taníhányának, Behrzng-nek készítményét és ez a gyermek
ne~ h~! t '_Ileg, hanem ~eggyógyult. - Mi volt az
a_keszit?'enJ:_? Olyan b n ka vér savó, amellyel Behn?g ~ar e! obb te? gerimalacokat tudott megved em a drphthena brztosan ölő adagjátóL
. Most ~ézzük meg, hogyan jutott el a tudo-·
many a vedősavó alkalmazásáig
A bakteriológia hőskorát két nemzet két
zseniális tudósának ney~ ragyogja be . Az egyik~
franem Pasteur, a masrk a német Koch volt.
E két kivételes tudós környezetében nőtt fel
a~. a bakte~iológus nemzedék, amelynek munkaja vnagzasnak indította az mvoslás eme csodálatos területéL
Koch egyik tanítványa, Löffler egy gyermekkórhazban dolgozott és azon fáriJ_dozott
hog~ megtalálja a. diphtheria kórokozóját. Löff~
!er. ro! azt . ~ond tal{, hogy >>asszony nem szült
meg ?alanal lellmsmeretesebb és pontosabb
kntatot, de olyant sem, aki kevesebb fantáziá'
val. végezte volna munkáját« Ez ·a magyarázata
talan annak, hogy a kis gyermekhullák bonco lá"
sakor, r_nlvel csak a hullák torkában találta
meg a drphtheria-baktériumokat, sehogyan sem
tu?ta elkep~~lm, hogy ez az aránylag kevésszamú bakterrum olyan gyorsan képes megölni
egy gyermeket E baktérimüokugyanis a szerve~et e?"yé~ r~s~eibe_n. sohasem· voltak megtalalhatok es krser leb allatokba oltva csak a
beoltás helyen szaporadtak s az állat<)t mégis
megölték
Löffler a diJ~htheriáró_l írt közleményében
(1884) ug~an. mar megsejti a dolog nyitj ál,
hogy ez ~naskent _nem lehet, csak úgy, hogy a
drphthena-bakterrum mérget - toxint - termel, ez felszívódik és így öl. Ez a toxin a szer. v~zetben ~s a diJ?hther ia bouillon-tenyészetében
brztosan ]elen rs van, de neki nem sikerült
megtalálnia.
Ezt a munkát azután Pasteur laboratóriuma folytatta Párisban . Pasteur két tanítványa, Roux és Y er sin nekiláttak a munkának
é_s hosszú er~dménytelen kísérletezésután végre
sr~erult nekrk 1888-ban a diphtheria bouillonszurleteben megtalálniok a diphtheria-baktérium
mérgét, a diphtheriatoxint. E. toxintartalmú
leves szűrletének néhány cseppje elegendő volt
arr~, J:ogy kutyák százait elpusztítsa A két
tamt~any azonban tovább nem jutott s így felfedezesuknek gyakor lati értéke egyelőr e nem
mutatkozott.
·
·
"
Ugyanakkor aKoch-laboratóriumban érdekes kísérletek folytak. Behring egyszer űen eJha-
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tározta, hogy meggyógyítja a diphtheriót. Ezért
százával oltotta a tengerimalacokat diphtheriac
ba~tériummal és mikor azok megbetegedtek
teljesen rendszertelenül a legkülönfélébb vegyi
anyagokat fecskendezte beléjük Az állatok
azonban sorra pusztultak, csak az nem volt
eldönthető, hogy a dip~theria-baktérium vagy a
befecskendezett vegyr anyag ölte meg őket.
A vél~tlen azonb~n. segített Behringnek. Egy
tengenmalac nya]bol, amelyet diphtheriával
fertőzött és azután jódtrichloriddal kezelt, egykettő életben maradt. Ez inkább eredménytelen, mint sikeres kísérlet volt, de utána
Behring büszkén .l~iáltotta, hogy meggyógyí·totta a drphthenat. .l\1ost már százszámra
ölte a tengerimalacokat és ezek közül is megmaradt nthacnéha egy-kettő..
·
Ekkor ötlött fel Behringben az a gondolat, hogy van?n _ezek a diphthcriából jódtrrchlonddallngyogyrtott tengenmalacok immu··
nisak-e diphtheriával szemben? Előbb kisebb
majd nagyobb mennyiségű diphtheria·baktérinm:
mal oltotta őket es ezek nem betegedtek meg.
E~utánpedig a meg megmaradt néhány diphthenat krallott malacot a diphtheria mérgével
oltotta be . A malacok a méreg iránt is immunic
sak voltale
. ~ehringnek régtől kez?ve ~o~t egy nyugta··
lamto gondolata, hogy a ver az e/ö test nedveinek
/egcsodálatosabbilw. Toxinl<isédetei közben erre
gondolt ~ ez adta a további ötletet munkájaban.. Feltetelezte, hogy a diphtheriát kiállott
tengerimalac vérében kell lennie annak az
ismeretlen anyagnak, amely megvédi az állatot
az ismételt baktériumfertőzéstől és a toxin ölő
hatásátóL
A diphtheria-immun állatokból most vért
vett .é~ a belőle képződött savóhoz diphtheria~
bakten~mokat kevert, varva, hogy ezek elp~szt.ul]ana_k Ez azonban nem következett be .
Ezutan toxmt kevert a savóhoz és ezt a keverék:t .. be!ecske~dezte egy egészséges, kisérleten
krvulr tengenmalacba. A savóval kezelt toxin
a~onban nem hatott és az állat teljesen egészseg~~ .maradt. De ha csak egészséges malac vérsavoJaval keverte a toxmt és ezt fecskehdezte
be_ az ál_latba, ez. az állat éppúgy elpusztult,
mmtha trszta toxmt kapott volna.. Ezzel be·
igazolta Behring, hogy a diplztheria toxin ellen
csal1 drphthena e/len immunis állat savója véd.
A savanak ezt az ismeretlen anyagát anti-toxinnak nevezte el.
·
Most azután kísérleteihez több sa\óra lett
voln_a szük~ég~ s ezért nagyobb állatobt, juhokat mrmunalt es ezek savójával dolgozott. újból
beoltott egy sereg állatot diphtheria-baktériumhlal és eze~ et két csopmtba_osztotta . Az egyiket
kezeletlenni hagyta, a masikat beoltotta az

immunáÍt juhokból származÓ savóval. A keze·
. letlen malacok ·3---4 nap alatt elpusztultak, a
savóval kezeltek legnagyobb többsége néhány
nap mulva. pedig teljesen egészségessé vált.
Ebből megállapította Behring, hogy az immunáll
állat savója gyógyítja a diphtheriát.
Ezután került sor ana, hogy gyermekeken
próbálja )ü az. új és csodálatos. gyógymódot:
. Amint említettem, a legelső kísérlet gyermeken
1891 decemberében történt és e gyermek
szüleinek valóban· ez volt a legnagyobb karácsonyi ajándék, mert a biztos halál öleléséből
szabadította ki Behring ezt a_ gyermeket és
azután ezer és ezer más kisgyermeket is.
Ekkor lépett csatasorba Ro1JX. Megtalálta a
módját, hogy a lovakat miként lehet biztosan
· immunálni a méreg ellen, így azután igen nagymennyiségii védősavát tudott előállítani és ezzel
oltott:, a párisi kórházakban szenvedö diphtheriás gyermekeket, mintegy 300-at. Ebben a
diphthería-járványba'n a Ietbalitas. 60% volt
(általában is 50%) és eztRouxmindjárt26%-ra
csökkentette . Lethalitás, vagy lethalitási index
alatt azt a számot értjük, amely kifejezi, hogy
l 00, azonos betegségben szenvedő beteg közül
hány hal meg. A most említett esetben tehá t a
védösavó alkalmazásának gyakmlati eredménye
az volt, hogy 100 diphtheriás kisgyermek közül
nem 60halt meg, hanem csak 26 és ezt az eredménvt. mai szemmel nézve is óriási sikerként
könyvelhetjük el. Kisérleteiről és erről a
klinikai eredményről Roux a budapesti orvosi
világkongresszuson számolt be 1894-ben.
Ezek után próbáljuk nyomon követni ez
orvostörténelmi tényeket a tudomány megvilágításában . Behring első megállapítása az
volt, hogy a diphtheria toxin ellen csak a diphtheria ellen immunáll á,/lat savója ved . A védő
anyag tehát a vérsavó, illetőleg a vérsavóban
levő valamely anyag. Hogy azonban e vérsavó·
hatékony lehessen, az állatot előbb immunálni
kellett. Egy korábbi ismertetésben már tisztáztuk az aktív immnnálás fogalmát és abból
érthetővé vált, hogy az immunált állatban az
antigery hatására ellenanyagok jönnek létr e. Ezek
az ellenanyagok általában a vérben jelennek
meg legnagyobb mennyiségben és a vérsavóban
mutathatók ki. Az ellenanyagok igen sokfélék
és hatásuk az antigen természetéhez igazodik.
Ra ugyanis antigen ül bakteriumot alkalmazunk,
vagyis élő állatot bakterium suspensióval oltunk; akkor olyan ellenanyagok jönnek létre,
amelyek az oltásra használt bakteriurnak ellen
irányulnak. Ezek az ú.. n.. bakteriumellenes
immunanyagok Ha pedig az antigen valamely

bakteriumrnéreg, bakteriumtoxin, akkor az
ilyennel oltott állatban keletkezett ellenanyag
az oltásra használt toxin ellen nyujt védelmet.
Ezek az antitoxinos ellenanyagok vagy antltoxinos imnmnanyagok. Mindkét esetben képződött ellenanyagok specifikusak, vagyis csak
az oltásra használt antigennel szemben fejtenek
ki védőhatást. Igy pl ha valakit typhusbakter ium-suspensióval ol tunk, akkor csak
typhus-bakter ium ellen ható immunanyag termelődik az illetőben.. Ha viszont (liphtheriatoxin kis mennyiségével oltunk valakit, akkor a
képzédött immunanyag csak a diphtheriaCtoxin
ellen védi meg őt.. Végeredményben tehát
Behring az antitoxi nt taláita meg..
.
.l\1ivel az ellenanyagok nem azonnal képződnek meg a szervezetben, hanem csak bizonyos idő mulva, a védőhatás is csak későbben
következik be.. Ezért ezeket az oltásokat megelőzés, praeventio céljára szakták használni,
hogy az esetleges későbbi időpontban bekövetkező fertőzés veszélyét hárítsák el.
Más volt az eset azonban Behring másik
fontos megállapltása tekintetében.. Tengeümalac kísérletében ugyanis beigazolta, hogy a
diphtheria toxinnal immunáll állat savója gyógyítja a diphtheriát. ű diphtheriában megbetegedett állatba a betegség kezdetén diphthel ia immunsavát fecskendezett, vagyis egy másik
állatban aktív immunálásra létrejött kész ellen·
anyago!. Ez az ellenanyag azután a beteg állat
szervezetében keringő· diphter ia-toxint megkötötte és így hatástalanította, vagyis az állatot
meggyógyította.. A védekezésnek ezt a módját,
amikor kész ellenanyagot juttatunk a szervezetbe,
passzív immuná/ásnak nevezzük. Ez a módszer
azonnali védelmet jelent a szcrvezet számára,
de hatása nem tart hosszú ideig . Alkalmazási
területe tehát elsősorban a gyógyítás és csak
másodsorban a megelőzés.
ABehring első, diphtheriára irányuló kisér·leteiből fejlédött ki azután a védővérsavókkal
történő gyógyítás. Természetesen mindenekelőtt a diphtheria leküzdésére írányult az új
eljárás, az ú. n . savótherápia, és ez oly gyorsan
terjedt el, hogy amikor Németországban még
szinte alig győződtek meg tudományosan a
savótherápia hatásosságáról, már nálunk is
megkezdte Bókay a diphiheriás gyermekek
savóval oltását.
A diphteria elleni savó hatásossága annak
antitoxin tartalmától függ . Az antitoxin menynyiséget a toxin-egységre vonatkoztatva mérik.
A diphtheria-toxin egysége a toxin ama mennyi·sége, amely egy 240-260 g-os tengerimaiacha
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fecskendezve, azt 4 nap alatt elpusztítja. Ez
az egység az ú. n . lengerimalac egység, vagy dos is
lethalis minima (D . L. M..). Az antitoxin egységéül pedig az antitoxinnak azt il mennyiségét
választották, amely 100 lenger ím ala c egységet
{vagyis 100 D. L JVJ:. .. et) tud közömbösíteni
A diphtheria antitoxint nagyban lovakból
állitják elő.. A lovakat aktíve immunálják,
előbb mér egtelenített, maj d később tiszta diphtheria-toxinnal és amikor az antitoxin mennyi.sége elérte a lóban a legmagasabb szintet,
akkor a Jóból 6-8 liter vért vesznek s ennek
savója az ú . n . nyers antitoxin.. A vérvételt
azután időnként megismétlik.. Hogy ez az antitoxin gyakorlatban alkalmazhatóbb legyen,
vágyis kevesebb savófehérjét tartalmazzon és
kisebb térfogatban nagyobb mennyiségű antitoxin legyen befecskendezhető, ezt a nyers antitoxint koncentrálják. Az igy előállított tisztí·
tott savók az ú. n . koncentrált immunsavók.
Manapság már nagyon sok betegségben
alkalmaznak immunsavó kezélést.. Antitoxinos
savó készül tetanus, gázoedema, dysenteria,
vörheny stb.. gyógyítására,· antibakteriumos
pedig a meningitis, pneumonia, autluax, staphylococcusos, streptococcusos stb.. fertőzések
gyógyításár a: Mindezeknek a védősavóknak a
haszna abban van, hogy az említett betegségek
sokkal kisebb lethalitásuakká váltak, mint
milyenek a savókezelés előtti· időben voltak,
vagyis megfelelő adagban, kellő módon tfs a beteg. ség korai szakában adva, szinte biztosanmegvédik a
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beteg embeii vagy állatot az elpusztulástóL Ilyen
szempontból nézve Behring egyike volt az .
emberiség Jegnagyobb jótevőinek
Ettől az időtől kezdve a gyógyító orvos"
tudomány az egész világon a Behringtől meg"
alapozott úton haladt. l\1inden államban létesiiltek savótermelő laboratóriumok és üzemek.
Or osz or szágbair, maj d később az egész Szovj etúnió területén az egyik legnagyobb orosz mihobiológus Gamalejá Nikoláj Fjodorooic.s nevéhez
fűzédik a bakteriológia és immunitástan tudományának fejlődése és fejlesztése. Az orosz
nép neki köszönheti, hogy részesült mindabban a jótéteményben, amelyet a baktec
riologia útján nyújthat az orvostudvmány
a szenvedőnek. Gamaléjá állította fel ugyanis
az első ilyen intézeteket, ő alapitotta meg az
Országos Microbíologiaí, Járvány- és Fertlizéslani Tár saságat s mindezeknek ő volt a vezetője

és lelke, mint a moszkvai 2-ik orvosi főiskola
mikrobiológiai intézetének az igazgatója . Az ö
eleven tevékenységének következtében a gyógy~
savóiermelés is oly rohamosan és nagymennyiségben indnit meg. bogy az állam legt4volabbi
területei sem szükölködnek e hatásos gyógyszerben . A Szovjetúnióban egyéb-

·nrlutáil killsö ismér·~ek alapj Ím higYabbnali: v éltem. az
nyémnél, mert szappannal egyáltalán cs~padékot ~em
e dott Az eredni.énv ismét a régi lett : a novén~'ek sua}..
a~'::."n. ,,~töpörödtefí, betegedtek. Ueg\izsgáltattam a
növénvek földjét, a pH érték 7 . 6 volt, holott
eredetileg" a kullúta előtt 6·1 pH•t mutatott. Itt
fuost már csak a vízben van a hiba: ~
- ~ ..
·
A békéscsabai fúrott kutak \'J.Zcnek kennai an~megadta a választ.. Három 1.út, egy 110, 160 es
méter mél!rségií \'ÍZét ,vizsgáltattam ~~g. ~ C~·
:eium kevesbedik a fúrás. melys~géve!, !' natnu~ar~o
·uát mennyisége növekszik, a lugossagi fok Imves val-·
'tozással állandó, a pH érték emelkedik._ Ime az adatok
a fúrás mélysége sorrendjében felsorolva: tehát a 110,
160 és 400 méterröl jö"\iÖ vízben a Calcium 60, 41,
'illetve 20 milllgramm Iiter·enként, a szóda 267, 318,
335 milligramm, lúgosság! fok: 9·0, 8 7, 8 6, pH 7 4,
6
4
·?· ' ie:hát a
lúgossága Ok9zza,a
'humuszsavakat ·a. talaj pH értékét elr·ontJa. l)lár
pedig pH-tól füÍJY a plazmakolloidok e)el<tro~ostö)tése,
tehát azok . duzzadási foka, adszorpciós kepessége s
ezzel a sejtfalátjá.rhatóság, a permeabilitás mértéke,
tehát véee:redményben a növény táplálékfelvét~~e:
Iúa~os a viz, .tehát líözömbösiteni !'.elL A D!JVenyek
a ldoi'idot szuliátot nem szer'etik, sosav, kénsav igy
kiesik. A ~itrá~okat fél tudják használni, tehát salétromsavval közömbösítem a yizet. Ig~r a kár·os hatások
·. kiküszöböléséből még l{ülön basznot is húzok, mert a
: ·. nitrátgyök tápanyagul szolgál. A kar!Jonátok elbon.tásából keletkező szénsav legnagyobb reszben a vizben
marad s ez is hasznára van a növény.eknek.
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lfost már a kérdés csak titiimetriás probléma.
Az én kutam 'Vize egy köbm~tet·ének semlegesítésére
750 köbcenti tömény salétromsav, vagy 540 köbcenti
füstölgő salétromsav szükséges, Építettem egy nagy
vízmedencét, ebbe meghúzatjuk a \;iz.~! és a megfelelő
mennyiségű salétromsa\'at helekeverJuk,
Már négy év óta legteljesebb sikenel alkalmazom
e vízjaliitási módot. Az összes káros tünetek elmarad··
tak sőt a DÖ\'ényck gyönyöifi üdén, egészséges lev~I
zett'el fejlődnek és virágzásuk is tökéletes: Érdekes ~eg.,
ho.gv az igy jal·ított víz, bár a calcium es magnézmm
katiOn benne :marad, még sem okoz fehér ~oltos hevonatot a növények lel'élzPtén .. A Cyclámennel - gumó~
növény lévén - a kultúra végén jelentkezett az első
évben a Iuélszái'ak megn~'úlása formájában, a nitro..
gén túl ti ágyázás je!ens~ge. De ezt.~~!~:?t ~s foszfor a~a
golásával most mar ki tudom kuszofjulm.: Hf! éz a VIZ..
javítási módszer elterjed, - már a,hol szukseg van rá
- ajánlatt!S volna, ha kémiai ipa~unk káli!oszfátot
gyártana műtrágyának e módszel' kiegészitésere ..
Ami \'églll a kifizetődést illeti, ötezer cset'epes•
növény nel'eiéséhez, napi átlag fél-egy köbméter jm'i·
tott öntözőviz használata esetén salétromsav számlám
kb. évi 400 !orint. A megnevelt növények értéke pedig
ennek kb. 60-szorosa ..
i\{eg kt'll említenem, hogy az előadott vizjavítási
mÓdszer kidolgozásában a bélíéscsabai 1\-lezőgazdaság!
Vegykisérleti Állomás kiváló vegyészel önteláldozo
módon segitségemre voltak.
BOHUS JANOS
(Békéscsaba).

ként az egészségügyi szervezetts é g o l y a n f o k ú, h ogy még a legkisebb

üzemekben is készletben kell tartani nagyhatásfokú koncentrált, diphtheria-. és egyéb
savót, hogy szükség esetén azonnal hozzá·
juthasson a beteg .

A ;thiouracyl és származékainak mennyileges meghatározása
lrta: Kedvessy György dr, egyet magántanár

Cserepes növények nevelése és az alföldi szikes öntözővíz
Egy általam kigondolt és gyakorlatilag is sikerrel
alkalmazott vízjavító módszerről szeretné~ e .hel!1Cn is
beszámolni. Nem azért teszem ezt, hogy a végeredmény-·
ben igen egyszerű eljárást valami rendkívüli dolog...
nak tüntessem fel, inli:ább az ·a szándékom, hog~.r az
il~renféle líérdések iránt érdeldödők és közöttük a
gyóg~rszerészi dolgozók figyeimét is kis id öre a gyakorlati növénytermesztő-kertész fontos problémáinak egyi..
kére irányítsam.
_
A tárgyra- t érve, Békéscsa bán, a lúgos földek,
szikes vizek hazájában van kertészetem. Az öntözövizet a telepen fúrt 110 méter mély artézikútból nye.rem. Ez tökéletesen megfelelt a nyári virágok palán.táinak, muskátlik stb~ öntözésére,· amikkel kezdetben
foglalkoztam A lJajolí akkor kezdődtek, amikor igényesebb humuszlakó növén~n·ket kezdtem termeszteni,
mint a Cyclamen, Pdmula, Brgóniák, Hortenzia stb.
·Természetr-sen a szakleírásol<nak megfelcHi földbe
ültettem öket és szakszerű ápolásban részesítettem..
FejHHésük a kuHúra kezdetén kielégítö volt, de
késöbb, nyár közePén a növények fejlOdése megállt,
leveleik sárgultak, hirtelen ellankadtak. Különösen
egy-egy kánikulai nap után. Az eg"ész növén!' beteges,
satnya kinézésű lett.. Ha valamelyik megérte a kivirágzást, a liirágja is tökéletlen volt .. Eg~renesen komposztra
való selejtáru lett belőle. Különösen a Cyelámenen észleltem a ln·él lank_ad;ísát, valamint a növény gyökerein
barna g~rökérrothadást, a Thielavia basicola szabály...
szerií kórképét.. A Primulák levelei szélük körül meg..
sál'gultak, a Begonia. Re1; összetöpörödött, _lev~Ieit f!ul-

!atta, mindennap kisebb lett. Az Asparagus plumosus
apró levéllemezkéi mcgfelléredtck, hullottak, mfutha
\'alami leégette volna.
:Uire gondolhat az ember ilyen esetekben? Itt
valami betegség lépett fel. A következő évben ferUitlenitettem mindent, amivel a nö,:ények érintkezésbe
kerültek. Csáváztam a maglrakat, a szaporítóládákat,
cserepelíet, növényasztalt kiégettem, a földet meggözöltem. l\-lég a levegőt is sterilizáltam volna, ha
tudtam volna. Az eredmény a n~1 ár végére ugyanaz lett.
Ennek az évnek a sikertelensége hamar meggyözött,.
hogy nem ez a probléma nyitja.
·
A mag!'ai kertészeti szakirodalmat már· kimed.tettem., l\feghozattam a legújabb és tudományos alapon
megírt kötföldi kertészeti szakkönylreket, Ezek figyel•
memet a talaj pH értékei vizsgálatára irányitották.
Az öntözővízról itt is kevés Szó esett, nyilván ott· ez
nem probléma.. I\Icgvizsgáltattam -föld jeimet; a pH
értékek kevés eltolódással megfeleltek, Ekkor kezdtem
O!'analmdni kutam vizére, hátha ez okozza a bajt.
Kalcium tartalmát okoltam .. Az egész probléma átgondolását az nehezítette, hogy a ·Hortenzia arán!rlag még
jól kifejlődött telepern kútjának vizétől, pedig ez a
nÖ\'ény kimondottan savanyú lápföldet igényeL A dolog lényege, aniint azt később megtudtam, az, hogy a
Hortenzia toleranciája a pH érték változása tekinteté.. ben nagyobb,- 4·5-6·3..ig terjed- míg a Cyclámené
5· 6-6 ·3·ig, a Primuláé 5 5-6·5-ig változhat.
liegpróbáltam azt is, hogy egy 400 méterre fúrt
ár~~zi..kútból hord?tt l<Í~zel. öntöztem a növényeket,

A Basedow-kór gyógyszeres iherapiájában
igen jelentősek az úgynevezell golyvakép:'ő .sz~rek,
melyek az egészséges szervez~,tb~n ,golyo.at zdez,nek
elő, a pajzsmirigy túlzott mulwdese kovdkezte,ben
töz!ént megbetegedés esetében pedzg e m!IZgy liaros
.hyperfunkcióját csökkentik, vagy, telJesen. meg. szüntetik.. Ez'ek közölt swrepel néhany, a J!msszca
családba tartozó növ~nyben. (pl. a, ke,lkaposzla)
előforduló liéntmtal;nn veg}JU[el, tovabba ,tobb r;z~s
szerve.s kéntartalmu vegyu/el zs hasonlo hat~su,
minl pl. a rhodánsók, a thíocarbamid és a lhzou ..
racyl, illelve ezek származékai.
, A ihiouracy/1 As t w o o d (1) 1943"ban
vezette be a Basedow-kór gyógyílásába . Az alapvegyülethez egyes alkylgyöJ.,ökel ..kapcsolv? azt
tapaszta/ták, . hogy .e~zel no,vell~elo a, hatas. . A
methylthiouracyl hatasa ;nar z,ntenzzvebb, mznt
a thiouracy/é, a propylszarmazek pedzg az alapvegyületnél míntegy tízszerte hatásosabb ( 2, 3}..
E vegyületek phqrmac?lógiai ~;izsg.álata. r;zt
mutalta, hogy ezek csokkentzk. a paJz~mzng~ JOdfelvevőképe.ssegéi, aminek kovetkezt~.ben vzsz,ont
csökken. a mirigy thyroxznl-ternr~lo, funk~z~Ja
A halás tehát nem a hormon lekoieseben, kozombösítesében nyilvánul meg, hanem a lhiouracyl 1s
·származékainak hatására csökken, vagy pedzg
leljesen megszűnik a thyroxinter.melés, .ez p~dig
maga után vonja a hyperthyreozdzsmus taneteznek
megszűnését. Kivétel az exophihalmus, me/y a

Basedow-kór gyógyulása eseién is megm arad(',')
Hazán!.ban' először R us z n !J á k professzor
alkalmazta a therapiában a melhylthi~ur?cy~l ('J
A 2-lhiouracyl (C 4 H 4N 2 0S) Insse sarga.s.színű, kristályos por. 300' felett olvad. Ne~ezen
oldódik aellzanolban, csaknem oldhatatlan vzzben,
actherben vagy chiaraformban Mal. s. 128.. 15
HNc 1l-co,,)
A
4-methyl- 2· thi o w ac yl
l
l
(C,H,N,OS) színte/en kri.stály,os
SC 12 l CH15 )
vagy fehér amorplz por, me/y vzz.
l
l
ben, szeszb.u~ és aeilze~ ?en is
NH13)-C14 )-CH3 rosszul oldodrl<, ellenben JOl old·
ható lúgokban és ammaniában Mal s . 142 . 0.
A 4-piopyl-2-thiowy~cl (C,H,,N,Oij) víz:
ben ugyancsak rosszul oldodzk, aceton, Z;1gok es
ammania jól oldja . 1\fol s. 170. 23 . OlvadasponiJB

217-278°.
A thiouracylszáimazékok analitikájával fog,
lallwzva egy mikzomeretekben is elvégezhető, fluoreszcenciás vizsgálalon alapuló, jellemző új reakciói, továbbá mi/a oszl;ópos kristáZvana/itilwi ki·
mzztatást dolgoztam ki a propylthzomacylra ('.:}
A thiomac, 1 es származékainak lwantilativ_
vizsgálatára általánosan hasznáfalas az izo,Záll
vegyiilet niiiogén- es hentaria/manak meghalarozása. Az ilyen általános eljárást rendszerini csal;
addig .szokásos alfalmazni, mig a megh,atár?z.andó
vegyülelle specialis taria/Im meglzatarozasr el·
járást nem dolgoznak kz.
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újabban több jellemző kúantitativ eljál ás t O l n nátriumthiosu/fátial megtitráljuk l. kcm
közöltek a thiouracyl-származékok meghatározá- O l n lwliumbromái-oldat mér O 00128 g thioq ..
sára.. Ezek közül jelentős a Groite-reagenssel racylt, O 00142 g methylthiouracg/t, illetve O 0017 g
(natrium nilloprussiat, hydJOxglamin, natiium plopylthiowacy/t..
'
hydrocarbonat vizes o/data brómmal kezeive), 8--9
Megál/apitásom szerint. e vegyületek káliumpH-n keletkező, kolorimetriásan mi!Jhető zöldes- bromátlal történő közvetlen méréssel (redox irzkék szin (')
dilwtor allwlmazásával) nem brómozharók
C a n b e ck (') titrimetriás eljárást dol-IRODALMI HIY"iTKOZiSOK. I. Aslwood: ·
gozott ki a methyl- és plopylthiouracg/ tartalmi
J . Ph. & e._ Th. 1943. 85. - 2. ]<;<Jekutz ," Gyógyszerek
· meghatározására. Az eljárás felhasználja e ve- és
Gyógyítás 1948. L 366. -3. Astwood-Van dá
gyületek két imid-hBdrogenjének azt a tulajdon- Lan.: Cl in .. -Endoa in. 1945. 424,. ·- 4.. Cushng."
ságát, hogy ezüstnitrattal reagálva a thiouracyl Phmmacologu. 1947. - 5 Rusznydk.:· Owosok Lapja·
1946. 1'425. -;---6 . Kedvessy~ Közlés alatt: GyógyszÚ'é,sz-megfelelő ezüstvegyülete mel/€11 a reakció során
tudomdnyi Eitesitő.. 1949 1--2. ·-7 Christe11-sen.:
egyenértékű salétromsav válik szabaddá . A meg.Journ. Biolog. chem. 1.948 . 27.~. 8,. Ciinbeck Th..; Col.
határozas során a keletkező salétromsavat merjük. lectanea Phwm. Suecica . 1947. -9. Boie:· Pharm.:
Az eljárás lényege voltaliéppen megegyezik Bcie10 Zeitung 1930. 67. -10 . [(<dvessy: .ci Magyw Gyógya theabramin mérésére_ kidolgozott titrimetriás .szerészlud . Járs. Éite.sílőfet.1943. 36 . -·11.. Beilslein.·
Handhuch der Org. Chemie. XXIY. 351 ·--ll. Bulletin
mí5dszeréuel, melyet módosi(va a 'compr.. theo- de
ia Fédiration~ Intern Phwm 1949 . I . 44 .
bromini Jadali the~bromin-tartalmának megha-(Közlemény a Pázmány Péter Tudományegyetár oz ásár a alkalmaztam ( 10) ..
.
lem Gyógyszerészeti Intézetéből Igazgató : Mozsonyi
C a n b e ck a thiouracyl-származékok trii- Sándor dr. egyet ny. r tanár)
talmi vizsgálatára a következő eljá1ást ajánlja:
kb . 10 cg-ot oldunk ló Jwm. acetonban, majd ló
kcm O l n ezüsiniirat oldaital és 70 kcm vizzel
elegyitve brómthymolkék indikátor me/lett O l n
nátronLúggal megtilrálju!c Az egyenértéksúly a
molekulasúly fele . A tabletták vizsgálata!wr a kb .
10 cg thiouracyl-származékot tartalmazó tabletta
W e i l Emil- d1 az Or vos--, Egészségügyi
porát háromtzben ó-ó kcm me/eg acetonnal Szaliszei vezet főtit[{ára >>O j, fiatal magyar orvosvonjuk ki, majd az aceionos oldatokat egyesites tudomány<< eimen rendkivül komoly és tudományos
után bepárologtatjuk és folytatjuk a meghatár oz ást éleiünkbe mélyen beuilágitó ciliket írt a Szabad
az imént leirt módon.
Népben.. Ebből közöliiik az alábbi sorokat.:
Ezt a módszert ellenőrizve a propylthiouracyl
>>Ianulmányútról visszatért orvosok eleseiében megfelelőnek találtam az aceionos oldási,
mondották~
hogy Angliában és különösen az
amennyiben ez a vegyület acetonban jól oldódik,
Egyesült
AlJarnokban
a kutatás egyre inkább
.ellenben a meihu/thiouracylmeghatqrozására, me/g
acetonban csak rosszul oldódik, célszerűbbnek mechanikussá lesz, a tudományos munka és
találiam a meghatáTozandó vegyüleinek nálron- gondolkodás rutinszerűvé válik, az elméleti
lúggal tö1 ténő kioldását. A tiszta' lúgos oldatot kutatás elszakad a való élettől, a kutatók
semlegesitve elegyitettem az ezüstnitrát-oldattal. laboratóriumaik négy fala között elfelejtik,
A semlegesitéskor a methylthiouracy/ finom el- hogy legfontosabb feladatuk a betegek gyógyioszlásban válik ],; s igy a vegyület egesz mennyi- tásának előmozditása . A tudományos munka
sége reagál az ezüsinitratta/. A bromihymo/kék alapja: zavaros, romboló' imperialista, háborús
indikátor helyett jobban megfigyelhelőnek találtam ideológia
a theabramin meghatározásakor is alkalmazott
Ma már mindinkább módunkban van,
phenolvörös indikátor szinátcsapását .
hogy orvosaink a Szo-;jetúnió hatalmas, fejlóIrodalmi adatok szeríni a thiauraegi biomoz- désben lévő, új, szinte beláthatatlan perspektíható (") . Az alapuegyiiletnek ezt a tulajdonságát vákat nyújtó orvostudományát, nagy tudósaifelhasználva bromatometriás elJárást dolgoztam nak munkáját, tudományos folyóiratait tanul-ki a methyl- és propylthiouracyl kvanliiativ meg-- mányozzák.. Nem elég csak az eredményeket
határozására.. Időközben azonban az á/,alam ki- felhasználni, el kell sajátitani a szocializmus
dolgozott eljár ássa/ csaknem megegyező alábbi orvostudományának irányvonalát és szellemódszert hözölték a thiowacg/ és a meihylthiou-- mét is . <<
racyl Iafialom megvizsgálására (") .
Szándékosan válasziottuk ki éppen azokat a
A poritott tabiellákból kb. 500 mg hatóanyag- soioAai, amelyek au ól szálnak, hogy mini minden
nak megfele/ó mennyiséget oldunk rázogatás köz-- téren, a tudományos élet élvonalában is a Szovjet-·
bén 5 kcm 10%-os nátronlúgban és kevés vizben, únió áll.. Igy, ezen a komoly megnyilaikozáson
majd az oldatotlOO kcm-re higitjuk vízzel. ll törzs-· keresziül mi is rámutathatunk, hogy a tudományos
oldatból 20 kcm-t brómozó lombiliban 2 g kalium- dolgozatok végén, az összefoglaló irodalombromiddal és 50 kcm O l n kaliumbromái-oldattal rovatban még mindig főként német, angol és
e/eggítjük, majd 10 kcm 21J%-os sósavval meg- amerikai fonásmunkák szerepeinek Gyakran
.savanyitva - Jázagatás hözben - ló percig sötét fordul elő az is, hogy az 1940-es években megjeleni
helyen taJijuk.. Ezután 10 kcm 10%-os lialium- német tudományos munkákon kivül mást meg
jodid-oldattal elegyi/ve a szabaddá váló jódat .sem em/it a tanulmány il ója

De az éberség a tudományos életben is kötelez.
.Éppen ezért fel kell hívnunk szaktársaink
figyeimét a Szovjetúnió kiapadlwtatlan l<úifouására Mert bennünket elsősorban az érdeliel,
hogy milyen eredményt érték el minden kérdésben a Szovjetimió tudósai. Kövessünk el tehát
mindent, győzzünk le minden nehézségei, hogy az
a bizonyos irodalmi rovat elsősorban a Szovjetúnió tudományos fonásából meritsen. Azt tükI özze vi.s.sza.
Egyetemeink és tudományos
intezeleink
mindenel<előii azt tartsák szem előtt, hogy szer ezzene!< meg minden olyan tudómányos munl<át és
szak/apol, amelyből tudósaink megismerhelik a
Szovjetúnió tudósainak búvárkodását. Nem szabad megelégednünk azzal, hogy angol, némel és
amerikai /(önyvekle hivaikozunk, ha előltük nem
sorolhatjuli fel szavjet tudósok és a népi demokráciák tudósainak könyveit és tanulmányait .
Kezünkben uan ep pen most . egy rendkívül
komoly tanulmány, amelynek az -az egyetlen

hibája, hqgy csak német és francia eredményeket
tár fel Ertsük meg végre, hogy nem lehet teljes
értékű az olyan tudományos dolgozat, me/y nem
vi/ágit rá a Szovjetúnió tudományos eredményeire .
M i előtt egy cikket megirunk, amikor összeszedjük hozzá a tudományos anyago!, az iroda/mai,
'keressük meg és vizsgáljuli meg a SZQVjet tudósok
ilyen irányú működését is . Elsősorban az övekét .
Ez legyen a merték - a nyugati tudomány megfelelő kiértékelésére.
És hogy ne legyen kibúvó vagy kényelmi
szempont a sziikséges könyvek és folyóiratok
beszerzési!Je, ezéT t heli sürge/nünk, hogy a magyarszavjet tudományos munl<ásság együiiműködése
1!1 d ekében - egyetemeink, tudományos intézeteink
lá.ssák e[ tudósainkat a megfelelő szavjet anyaggal.
Ha ez megtörténik, akkor az irodalom-rovatban,
egészen bizonyos, hogy először mindig a Szovjet-únió tudósainak műveir e Iziuatkozunk.
(sz-J

Fiziko-kémiai módszerek a gyógyszervizsgálatokban
Negyedik közlernény
Abszorpciós fotometria (I) .

Arnint azt már említettük, az anyagokon
áthaladó fény kisebb-nagyobb változásokat szenved, abszorbeálódik.. Ez a fényelnyelés szoros
összefüggésben van az anyag szerkezetével, de
ugyancsak függ az anyag koncentrációjától is.
Ez utóbbi sajátsága felhasználható analitikai
vizsgálatokT a és bátran állíthatjuk, hogy jelenleg egyike a legelterjedtebben alkalmazott fizikokémiai módszereknek.
Az anyagoknak színes volta -- főleg oldatukban - éppen ennek az abszorpciónak a következménye . Ha ugyanis fehér fény halad át
valamilyen anyagon, amely a különböző hullámhosszúságú fénysugarakat különhöző mértékhen
nyeli el, akkor az anyagot színesnek látjuk. Még
pedig olyan színűnek, mint amilyen szinű fénysugarak a legjobban haladnak át a szóbanforgó
anyagon . A fényelnyelés tehát szorosan csszefügg a közegen áthaladó fény hullámhosszával
és természetesen azzal is, hogy milyen vastag
rétegen halad át. Ebből az összefüggésből adódik a Lambert:féle tör vény alapján egy a vizsgált
anyag minőségére és a fény hullámhosszára jel-lemző szám, az extinliciós koefficiens. Ez a szám
tulajdonképpen nem más, mint annak a rétegvastagságnak a reciprok értéke, amelyen a fény
áthaladva, intenzitásában az eredeti értékének
tized részére csökken .
A fenti összefüggéseket kiegészíti és analitikai vizsgálatainak céljára alkalmassá teszi a
Beer-féle törvény, amely kimondja, hogy fényelnyelő anyagok oldatának extinkciós koeffi-

ciense arányos a koncenüációvaL I ern~ észetesen
csak abban az esetben, ha az oldMzer az alkalmazott fényt nem absz01 beál ja és ha az oldott
anyag összetétele a higitással szer kezetében nem
változik. Ebből az összefüggésből adódó szám a
ma lelw/ál is extinkciós koefficiens, amelynek birtokában most már elegendő a fényelryelést
ismert rétegvastagságon megmérni és ebből a
kancentráció meghatározható. A molekuláris
extinkciós koefficienst pedig az anyag ismot
koncentr2ciójú oldatából a megfelelő hullámhosszúságú fény alkalmazásával állapíthatjuk
meg .
A szin--intenzitás merésén

alapuló n:ódszerek közül legegyszerűbb az az
eljárás, amikor az ismeretlen törrérysigű oldatot
ugyanazon anyag ismert koncentrációjú oldatá-val hasonlitjuk össze. Ez tenré>Zeteren csak
akkor használható, ha a vizsgált aryag abszOJpciója követi a Beer-féle törvényt. LEgcgyszerűhb, műszer igényhevétele nélkül végJElrajtható formájában az ismert és ismeretlen töménységű oldatok azonos mennyiségét beleö!'tjük
kémcsövelcbe és a sötétebbet addig hígítjuk a
tiszta oldószenel, míg a kémcsöveken oldalt áttekintve, a két oldat színerősségét azonosnak
találjuk A hígítás mértékéból azután következ-tethetünk az ismeretlen oldat töménységére
Mondanunk sem kell, hogy ez a vizsgálat csak
közelitő értéket ad .
Pontosabb értéket kapunk, ha az össze-hasonlitásra kolorimétert használunk Legeltet--
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je~teb~ a Du!Joscq"féle koloriméter (1. ábra)..
Mukodese azgn az elven alapszrk, hogy, ha érvér;y_~s Beer törvénye, afényabszorpcio csak a fény
utjaba eső oldott molekulák számától függ, te-

o

r. ábra .

hát arányos az oldat koncentrációjával és a rétegvastagsággaL A készülék tulajdonképpen két,
alul planpareliel lemezben végződő üvegcsőboi
(K1 ~s K 2) áll, amelyekbe 1-1 keskenyebb,
Szmten planparallel lapban végződő üvegcső
vagy üveghasáb (H; és H 2) süllyeszthető be.
Az egyik szélesebb csőbe öntjük az ismeretlen
tön\énységű vizsgálandó anyagot, a másil;ba pedrg az ismert koncentrációjú összehasonlító olda tot . A két csővet alulról szórt fénnyel világítjuk meg (T).. A fény az anyagokat tartalmazó
csövön és az ezekbe a csövekbe belesüllyesztett
vékonyabb csöveken vagy hasábokon át egy
prizmarendszeibe jut (P), amely a kétpárhuzamos fénynyalábot egy távcső látóterébe (O)
irányítja . Ha a süllyeszthető, üres üveghengereket vagy hasábokat mozgatjuk, elérhető olyan
helyzet, amikor a távcső látóterének mindkét fele
egyenlően ván megvilágítva . Ilyenkor az üres
üveghenger ek vagy hasábak alatt lévő folyadék
magassága, amit egy pontos osztályzatró.lleolvashatnnk, f01 dítva arányos a koncentrációkkaL Minthogy pedig a két rétegvastagságot és az
egy1k oldat töménységét ismerjük, az arány
alapján kiszámíthatjuk a vizsgált oldat konceutrációját .
A koloriméterek kezelése egyszel ű és gyors,
de hátrányuk, hogy pontosságuk kicsi és hogy
mindig összehasonlítható, ismert töinénységü
oldatot kell használrn, amelynek töménysége
lehetőleg csak 20-30%-kal térjen el a vizsgálandó oldat töménységétőL
A kolorimétereknél sokkal pontosanh eredményeket kaphatunk a
fotométerek
~egélyéveL Műkögésük a következő módon vázolható a legegyszerűbben. Homogén vagy közel homogén fényt használunk, amelynek egyik

részét a vizsgálandó olda ton, a másik téstét pedig ö~~zehasonlítás ~élj~bó! a tiszta oldószeren
vezetjuk at. Ez utobbr fenynyaláb erősségét
azu~an alkabnasan mérhető módon változtatui
tud] uk annyn a, hogy elér j e a vizsgálandó olda- .
ton áthaladó fénysugár intenzitását..
·
Legjobban elterjedt és szinte már nélkülözhetetlenné vált laboratóriumi eszköz a
Pu/frich-file folameter
(2. áb;a), amelyet stupho-nak vagy szakaszos
fotometernek rs neveznek. Ez a készülék nem
homogén fénnyel dolgozik, hanern
kibocsátó elektromos égővel, ~no~ly~·~"'ilft~~é:~·;-·'-c
közel állandó feszültségű áramot !(ell használni
!Y!é!lpedig ~zér!, mert a feszültségtől függ az
rzz::s me:teke es e~zel együtt a fény rninősége,
amr yed!li( a. ~ull~mhosszak változásával jár.
E':n~J a ke~z';J~knel al{özelhomogénJényt szín~zmokkel alllt]nk elő, amelyek olyan sorozatot
a11<0Tnak ibolyától vörösig, hogy a látható
spektrum ,lehetőleg egyenletesen elosztva állj ou
rendelkezesnnkre. Az egyes szűrők áteresztőké
pességének maximurna bizonyos hullámhosszra
van beállítva . Ezért hívják a· készüléket szaka·szos fotométernek is . A mérés a kololiméterektől eltérően itt nem a rétegvastagságok összehasonlításával történik, hanern az összehason·lító iénysugár intenzitásának szabályozásával
a készüléken pedig mim;ljárt az áteresztőképes~
ségetvagy az extinkció!: olvashatjuk le .

2.

ábra,

A készülék két r észből áll .:
a tulajdonképpeni fotométerből és a fotométerlámpából A kettő közt foglal helyet a mér endő
ol.datés a tiszta oldószer befogadására szolgáló
ket kuvetta. (K" K 2) .. A fényforrás- mint már
említettük - izzólámpa, amelynek fényét tükr~k segítségével két egyenlő erősségű, egymással
parhuzamos nyalábra bontjuk A két fénynyaláb áthaladva a küvettákon, a tulajdou~éppeni fotométerbe jnt, még pedig annak is
eppen a fény intenzitásának mérésére szolgáló
részébe. Ez nem más, mint két négyzetalakú rekesz (R" R,), amelyeknek a nyilását tárcsás
~ikrornétercsavarral váhoztathatjuk. A tár esán,
!11 dobon rendszerint egy fekete és egy piros
Jelzésű beosztás található . Az első az áteresztő
kép.essé$"; a máso~ikon pedig egyenesen az
extrnkcw olvashato le . A rekeszeken áthaladó
fér;ysugarakat azután lencsék (L1, L,) és prizma~ (P 1 , P,, P,) a távcső okulárjába (O) juttat]~k, mégpedig úgy, hogy az okuJár egyik felét
a vrzsgálandó oldaton, a másik felét pedig az

küvettán áthaladó fénysugár vilá·Az okuJár és a prizmarendszer közé
ikfa1:hfttók a színszűrők és pedig a könnyen ke:;~~~~~;~~~~g'T!k~<e~':dvéért egy forgatható korongba
a koron gelforgatásával a meg·
helyezhető a fény útjába .
minden egyes esetben meg kell
arról győződnünk, hogy a {ényfoná>ból kijövő
intenzitása egyenlő-e . Ezt· ellenőii-
az egyik dobot beállítjlik egy bizonyos
.
majd az oknlár két térfelét a
másik dob elforgatásával egyenlő színerősségre
. állítjuk be . Ha minden rendben van, a két dob
többszöri beállítás és leolvasás után ugyanolyan osztályérszt runtat. Ellenkező esetben a
lámpaházon lévő Jencsék ki- és beh úzogatásával
érhetjük el az egyenlő intenzitást:. Ezután egyik
· küvettába beleöntjük a vizsgálandó oJdatot, a
másikba pedig a tiszta oldoszeit A készülékhez
. különböző hosszúságú küvettákat adnak; hogy
· minél nagyobb kancentr ációs határ ok között
dolgozhassunk. A vizsgálandó oldaton áthaladó
fény útjába eső dobot ezután O-helyzetbe állitjuk, majd a másik dob elforgatásával az okuJár
két térfelét egyenlő intenzitásr a állítjuk be
A leolvasásol<at többször meg kell ismételni,
mégpedig úgy, hogy vagy a világosabb télfélből
kiindulva megyünk át a sötétebble, vagy fordítva . Ugyancsak ajánlatos a küvettákat egy·mással felcserélni és a mé1 és t így is megisn ételni, mert ezáltal a küvetták hosszának esetlee
ges pgntatlanságából eredő hiba kikiiszöbölhető .
·Altalában az emberi szem sem a túlvi12gos,
sem a túlságosan sötét színek összehasonlítására
nem alkalmas . Hasonlóképpen a különböző színszűrőkkel szemben sem azonos a szem érzékenysége . A tapasztalat egyébl<ént is azt mutatja,
hogy még kellő gyakorlat mellett is előfordul,
hogy két vizsgáló ugyanazzal a vizsgálandó
anyaggal, ugyanazon készüléken is következetesen más-más dohállásnál látja az oJmlártszínegyenlőnek. Itt a hiba természetesen nem a készülékben, hanem az emberi szemben keresendő.
Ezért tehát a leolvasott értékek kellő kr itikával
kezelendők és bizonyos él telemben a készülék
vagy a vizsgáló szemének egyéni sajátságaitól
függnek. A fentiekből szinte magától értetődik,

hogy kellő pontosság eléréséhez meglelelő gyakorlatra van szükség. Aki tehát először végez a
Pulfrich-fotométeren méréseket, nem számíthat
olyan pontos eredményekre, mint az, aki állandó
gyakorlatban van. Sőt az egyéni indiszpozició
még a gyakor lott vizsgálónál is észrev<"hető .
Mindezek ellenére az elérhető pontosság ±2%,
ami a kis anyagrnennyiségr e való tekintettel gyakorlati célokra teljesen kielégitő.
A fentvázolt és az emberi szem okozta hibák
természetesen minden optikai műszene érvényesek, amelyeket az előzőkben ismertettünk
Ezeknek a kiküszöbölését e is megvan a mód,
mégpedig a fényeJektr om os cellák, a fotocellák
alkalmazásávaL (Folytatása következik)
Fiáder er István dr .

---

Gyógyszerésztudományi Érteí'ÍtŐ
1\.find gyakrabban érdeklődnek g~.rógyszer·ész szak·
tát·sainli:, hogy miért késik és milmr jelenil{ meg
legközelebb az ·- Értesitö. Ene a kérdésre nent o1!'3ll
l<önn\'Ű és egvszerű a válasz. Erniéieszünk még r.á,
hogy"'amiimr é:tjött.ünl< az Orvos ..Egészségügyi Szakszenezetbe~ me"gállapodtunk >>A Gyógyszerész« tudo..mfmyos vonalú átá1Iitásában~ ·valamint abban, hogy az
ÉrtesitU a jövőben szaidapunk mellékletel{ént jelenik
mrg. Szalítársaink azonban, hiába nyitottul{ ·me.g
előttülr másfélfOJ•intos tagsági díjjal a Gyógyszerész..
tudományi Társaság kapuját, nem jelentkeztek olyan
mértékben, ahogyan erre joggal számítottunk.. Igy
alakult ld az a hel!7 Zet~ hogy az Erlesitö anyagi. lehető"
ségek hiányában nem jelenhetett meg. Pedig csak
anól '\70lt szó, hogy szaktársatnlr felsoralwzzanak
a legmagasabb gyóg!'SZer·észi tudományt képviselö
folyóirat érdelrében,
EZ AZONBAN NEM 1ÖR1ÉJ\1'I AffiG..

Köztudomású, hogy »A GyógyszerésZ<<-( is r·észben
azzal a célzattal küldjül' a régi előfizetési díj feléért,
hog].' lehetőséget adjunlr ennek a másfél forintnak
havonkénti
elöteremtésére.. Gondolkoznunlr lrellett
tehát, hogy e !"ikertelenség tudatában milyen módot
válasszunk az Értf'sitő mrgjrlenésére. Err{' hosszas
tárg!'alás után is csak rgyetlen mód Játszott alkalmasnal{. Kihagyjuk >>A Gyógyszer·ész« aug. Hi-i számát,
hogy helyrtte a >>Gyógyszertudományi Érte-Sítő<< jeleuhessen meg. Természetesen egy ilyen kihagyás és

Bronchitis, pertussis
eseté n

on tratussin
Gyártja és
forgalolll:ba hozza:

BAYERGYÓGYSZERTÁR
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.H Gy6gyszerész
lemondás

nem

olyan

.H Gy6gyszerész
könnyű..

»A

Gyógyszerész«

8 . , 9., 10. 11-esszámú vattaminták, bár gonfehérítve voltak, a 8-as és 9-·es kivételérendkívül nehezen vagy egyáltalán nem
·\tillv'edtek el, jóllehet >>hygroscopic, arlsorbent<<
is voltak köztük

-:-tudományos jellege mellett is- a. rohanó szakmai
élet tükre is egyúttal. De meghozzuk ezt az áldozatot
és szaklapunk egyetlen száma helyett az Értesítő
Kerill sajtó alá.

TUDJUK, HOGY AZ ÉRI'ESIIŐ
meg]el~nése~ lrülönösen külföldi viszonylatban igen
fontos. Az Ertesítö idők folyamán komoly kapcsolatot
teremtett a külföldi gyógyszerésztudományok sza]{...
lapjaival és íg~r az Értesítót várjálr, számontartják.
De felrr~erül az/ a kérdés is, amelyet nem mi vetünk
fel, hanem igen gyalnau nekünk szegezik : mi a
különbség >>A Gyógyszerész~< és a >>G!7Ógysze'résztudományi Értesítő« között? Azt mondják~ hog~.r a szaktársair 99 %-ának teljesen elég, néha talán túlsok is
szaklapunk minűségi és memi!riségi tudományos ada..
golása..
·
·

Adatok néhány külföldi és belföldi eredetű gyapot
vizsgálatához
lrtá : MOLNÁR ALBERT dr,. egyetemi adjunktus és PANDULA EGON dr..

A háború befejeződése után igen sok gondot okozott az ország gyapotellátása. Kü]ön,böző
segélyszervek, vörösker eszt stb.. intézmények révén sok különböző eredetű gyapot került forgalomba az országban,. Az Egyetemi Gyógyszertár, mint az egyetemi klinikák
gyógyszer- és kötözőszerellátó szerve is hozzájutott több, különböző országból származó
gyapothoz, de a magánkereskedelemben is
találkozhatunk úgynevezett >>amerikai vatta<<
jelzésű gyapottaL Felmerült a kérdés, vajjon
ezek megfelelnek-e a magyar Gyógyszerkönyv
kívánalmainak, vajjon megütik-e azt a mértéket,
melyet a Gyógyszerkönyv a Ligamina chirurgica cikkelyben előír a sebészeti gyallatra vonatkozóan,.
Vizsgálataink tárgyát 12 gyapotminta képezte, eredetük sz er int svájci, olasz, angol,
amerikai és magyar gyárak által forgalomba
hozótt és úgynevezett amerikai vatták voltak
ezek,
A vizsgálatokat részint a Gyógyszerkönyv
szerint, részint pedig különböző külföldi és belföldi szerzők kidolgozott márlszerei szeTint
végeztük. A szeTzők megnevezése a dolgozat
végén lévő felsorolásban olvasható,.
.
A főhangsúlyt egyrészt a vatták legfontosabb tulajdonságának, vízszívóképességének,
illetve a süllyedési időnek vizsgálatáTa, valamint a szálhosszúság meghatározására fektettük, de részletesen vizsgáltuk az egyéb tisztasági próbákra is .
A IV... MAGYAR GYOGYSZERKÖNYV
a Ligamina chir ur gica cikkely ben a következő
vizsgálatokat írja elő :
L süllyedésre, 2. kémhatásra, 3a szín, 3b,
calcium, chlorid, suilat ionokra, vízben oldódó
szervesanyagokra, 4. nedvesség és hamutartalomra, 5 . sterilitásra .
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Ad . L A mint
vatta ane:~v:,~~L~k'~;~~~~~~~tö~~~
állapítására
magyar
a külföldiek is csak ilyen y u<uu"""
tokat írnak elő, kivétel az amerikai Gyógyszerkönyv, ahol a víz hőmérséklete is meg van
adva, Ez a vizsgálat egyébként azon túlmenően,
hogy közelítő képet nyujt a vatta vízszívóképes- •
ségére vonatkozóan is, egyrészről annak helyes
kikészítési módjára, illetve zsírtalanítási fokára•
vonatkozóan is támpontot nyujt
Atnézve !'icon, Kunz, Krause, Thoman;
Moser, Rosenbert, Bawni, Streicher, Zimmermann, Bel2k. valamint Horváth Dénes dolgozatait és különféle gyógyszerkönyveket; a
vatták süllyedési idejét, illetve az általuk megkötött vízmeimyiség meghatározását a követ-·
kezöképen végeztem: Egy 5x5 cm.. nagy-,
ságú pontosan l g súlyú vattakockát egy
széles üveghenger be foglalt 20° C hőmérsék-.
letú víz felületére helyeztem és mértem azt az
időt, amikor a vatta felső része miután vízzel
telítődött és süllyedni kezdett, a víz felületét
elhagyja.. Előzőleg azonban egy IV-es .lyukbőségű szitát süllyesztettem a henger aljára és
20 perc mulva ezen emelve ki a vattakockát az
általa megkötött víz mennyiségét mértem .
Mindenegyes vattaféleségnél 5-5 párhuzamos
vizsgálatot végeztem .
Az itt kapott eredmények a következők:
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

Süllyedési
20
18
10
10
15
15
30
30
15
15
8
8
6
6
120 150
350 360
505 520
170 170

Csomagolásukat illetve a magyar vatták
mögött messze elmaradnak a külföldiek, mert
kettő kivételével, bár ízléses csomagolásúak,
sem itatás, sem pedig pergamen bm kolattai
nem voltak ellátva. Dobozos készítményt
pedig még a steril-jelzésűek között sem
Adsoq:ltiós szám g •i",
találtunk... Ez a magyarázata, hogy a ma . .
gyar vatták nedvességtartalma a többiek
1
29
29
34
32
29
alatt marad, mert gondosabban vannak csomac
29
29
30
30
2
31
31
3
31
32
32
31
golva, ami kikúszöböli azt, hogy a levegő
4
30
30
29
31
30
relatív nedvességtartalma ezeket az értékeket
5
befolyásolni tudja . A nemzetközi egyezmények
25
27
26
24
6
25
értelmében azonban ettől függetlenül 8%%
7
26
29
28
26
25
31
32
8
32
31
32
nedvességtartalmat engednek meg, ami miatt
9
35
36
34
24
29
nem kifogásolható a külföldi vatták magasabb
10
31
31
30
32
31
nedvességtartalma.
·
30
30
11
30
31
24
12
Zsírtar taJammeghatár ozá sr a csak há r om
vattamintánál volt szükség, ahol a nem sülyAz eredmények azt mutatják, hogy a jól lyedés és a vízszívóképesség csekély volta miatt
és gyorsan átnedvesedő vatták jó vízszívók. Ez indokolt volt A gyógyszerkönyvek 0,2-0,6 %alól kivételnek mutatkozik a 10:. számú minta, ban máximáljak a zsírtartalmaL A há r om vattaamely bár meglehetősen hosszú idő alatt süly- miuta zsírtartalma középértékben 0,6--0,8,
lyedt el, igen jól visszatartotta a vizet, tehát illetve 1,4% vólt, ami indokolja a két előbb
mint jó szív6 vatta könyvelhetö el.
említett állandó mértéken aluli voltát.
A nedvességtartalom tekintetében a különAz organikus anyagok mennyiségét a IV.
böző vatták nagyjában egységes képet mutatMagyár Gyógyszerkönyvben előirt permangatak, bár itt a csomagolás módjától függö en némi nátos módszenel határoztuk meg . A magas
eltérések mutatkoztak,
zsírtartalm úak kivételével mindegyik megütötte
a gyógyszerkönyv által megkívánt mértéket . Az
A KÜLÖNBÖZÖ GYOGYSZERKÖNYVEK anorganikus anyagok köz ül chlorid és sulf at
általában nyomokban, calcium sehol sem for . .
nedvességtartalmat általában 5-8 'fo között dult elő . A vatták fonóvie es mosadékának kém'szabják meg. Ennek gyakorlati jelentősége hatása minden esetben semleges volt.
azonban inkább csak a nagyipar ban van, ahol
a vattát súly szerint adják el.· A nedvességA KOLFÖLDI VATTAMINTÁK
. tartalom meghatározását úgy végeztük, hogy
körülbelül l g vattát a Gyógyszerkönyvben elemiszál hosszúságát a Johannsen-Zweigle-féle
előírt módon 105°-on 5 órán át szárítószekrényben sz.ár ítottunk és meszes exsiccator ban való kétfésűs készülékkel határoztuk meg A talált
ki!rülés után mértük. Az eredmények a követ- értékeket az alábbi táblázatban közöljük ;
. kezök voltak :
Szálhosszú- Átlag Átlag Hul1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

Nedvességtartalom
53
5
52
5
48
5
57
61
6
7
68
68
8
82
82
6
57
61
8
52
53
7
69
6·8
6
57
58
4,7
5
4"7
8
76
8
6
63
62

%
5
5,1
6
7
82
58
5
71
6
5
8
6

4·8
51
6·2
68
82
6·1
51
6·9
6
5
7·9
6

l
2
3,'
4
5.
6.
7.
8
9...
10 .
11..
12.

Magya1 vatta
Olasz vatta
Svájci vatta
Magyal vatta
esikágói vatta
Magyar vatta .
Magyal vatta .
Angol vatta
Angol vatta
Angol vatta
esikágói vatta.
esikágói vatta

ságközépér-fölött alatt
ték rom
%
%
14
53 47
108
49 51
13 3
56 43 46
606
44 56
16
52 48
8 92
46 54
18·01
57 46
15,01
48 52
11 53
51 49
12· 70
49 51
46 54
18 01
173
43 57

!adék

%

11
21
19··7
64 1
13
36 7
9 2
19 2

24
25
9

18

idő

mp
18
19
12
10
13
13
32
32
13
12
10
7
8
7
120
120
360 350
520 510
170 160

20
10
14
28
13
10
6
160
360
505
170
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JI Gyógyszerész

./1 Gyógyszerész
Az új orosz gsógyszmkönyvről ir tárgyi- ·
A táblázatban talált értékeket mérlegelve
•.
megállapítottuk, hogy az átlagos szálhosszúság Iagos beszámolót szaklapunk legközelebbi
tekintetében a külföldi vatták bár meglehetősen mában Kun Ferenc gyógyszerész szaktársunk.
nagy ingadozást mutatnak, megfeleln.ek a ma·- Ötömmel jelentjük be ezt a komoly szakmai
gyar elsőrendű vattákkal szemben tamasztott eseményt, mert a felszabadulás óta most'"törkövetelményeknek néhány mintától eltekintve. ténik meg először, hogy az új or osz ovóav.<•7o,·c
A hulladék (azaz a 4 mrn-es és az az alatti könyvet ismertethetjük Ennek a
hosszúságú s.zálak) mennyisége a külföldi vat- döntő jelentősége még megnő, ha tel<intetb~
táknál arányban áll az átlagos szálhosszúsággal, vesszük, hogy ezzel az új magyar gyógyszermagas átlagszálhosszúságú vatta hulladélm 20% könyv szerkeszt6bizottsága végre megszerezte
alatt van, mig a közepes minőségüeké 25 %-ig munkájához azt a nélkülözhetetlen
amely eddig még hiányzott . Ezért m••+o·hn.r.
is felmegy.
összefoglalva vizsgálataink eredményeit, rá már előre Kun Ferenc szaktársunk
ana a megá!Japításrajutottunk, hogy a vatták a jelentőségű heszám(llójái<t- Megemlitjük
elO•aU•O
magyar minőségeknek, illetve előírásoknak álta- hogy Ligeti Ferenc.gyógyszerész,
laban megfelelnek, kivéve két mintát, egy szaktársunk ugyaricsak s~~~l·~~f:~~;~v.e~eV~~;:;:
Csíkágóból származó szemészeti és egy svájci lebbi ·számában a dán gyógyszer
eredetű vattamintát, melyek hófehér ek voltak,
teti . Igy kapunk hírt anól, ""'''"
oldható és oxydálható anyag?t r;e~ ~artal_m:lz könyvek ismeretében folyik az· .
tak, adsorptios számuk, vrzszrvokepesseguk, Gyógyszerkönyv egyre komolyabban ki:1lalúrl6
szálhosszúságuk rendkívül magas. Másik kivétel munkája.
egy angol eredetű sárgás-barna szinű nem zsír~
Gyakorlati tapasztalatok egynémely növényi
talanított, nem finomított minta, mely sebészetr
reticummal.
V a r r 6 A B é l a makói szaktá:i'~
célokra egyáltalán nem alkalmazható.
IRODALOM. Kunz Krause: Über den Adsorptionswert der primaren und secundaren Verbandstoffe und sonstigeri Hilfsstoffe der ·wundbehandlung und seine Bestimtnung. (:Phmm. Nachrich;ten,
1924 .. 3 ) - Beldk.: B. Zeitschrift, 1919. 96 . -- Prcon:
Journal de Pharm. 1925. 1. Moser: Verbandstoffe in Phys . Kem Beleuchtung . (Phmm. Ztg.
1934. 102/103.) Thomann: Über die Bcwertung
der Verbaudstoffe mit besondercr BeruchsH:hhgung
des Adsorptionsvermögens. Ba!·oni: Rivi.sta. di
Igiene e Sanita, 1902 .. 17. ·-· Demelzs: Det~I mmah?n
du puvoii adsOibant des cotons hydrophxles. (Mxtteilungen aus den Gebiete der Lebensmittelun~er
suchung und Hygiens. 1924 . Bd. XV. 3/4 ..) - W. Zrm,·
mermann: Pharm. Zthalle, 1924. 434 . - Horvu/h Denes: Gyógyszerdoktori értekezés - Szentirmai László.:
Gyógyszerészdoktori értekezés.

l
SZAKTARS
Arató Emil dr . az Or vos. Egészségügyí Szakszervezet Buda-Észak körzetének elnöke vetette
fel azt a gondolatot, hogy szün.tessük be a »karok
és r:endek<<-ből visszamaradt >>kartárs« megszólítást
és egy szakszervezet keretén belül >>Szaktárs·<<-nak
szólífsuk egymást. Ebből a gondolathól javaslat
lett, 'amelyet Buda-Észak körzetének vezetősége
egyhangú lelkesedéssel elfogadott. Termiszelesen
nem 'el6zhetjük meg ebben a kérdésben a Szakszervezet összvezetőségének döntését, mi azonban éppen
szaklapunkból rég várt örömmel küszöböljük ki
a kartársat és térünk át a szaktársi viszony kihangsúlyozására . Gyógyszertári dolgozók vagyunk
és szaktár sai minden egészségügyi dolgozónak.
Ezért köszöntjük mi is olyan lelkesen Arató
Emil dr. orvos szaktársunk egyhangú lelkesedéssel
elfogadott javaslatát .
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sunktól kaptuk az alábbi levelet : J>ÉrÍ ezen húgy.hajtók hatásával foglalkozva mindig kihangsúlyoz~
tam, hogy tudományos szempontból nem tüq%-osan
kivizsgált hatás-mechanizmusokról van szó Lehel... ··
séges, hogy valóban akad a gyógynövények között:, ·
olyan, melynek diuretikus hatása nem jelentőS,
azonban ezt a biralók éppúgy nem tudhatják, mint
azt sem, hogy melyik gyógynövényből fognak ·~.a
]övőben nagyéitékű dimézist fokozó anyagot
állitani, mert ene csak exact vizsgálatok adha1:riak
feleletet Az a tény azonban, hogy ezen
yényeket világszerte használja a né.pgyógy;ás2:at:.····.
mindenesetre indokolja azt, hogy egy ö'~~z::~~g~!:~
cikkben fehimlitsem őket. Csodálom, hogy
félreértették a szelepemet Az én feladatom nem
hogy megállapitsam azt, hogy pl. a zsurló a
tubulusok mely részén és milyen úton fejti_ ki
tását, ez a pharmakologus és klinikus tercvs:zercü
együttmüködésének lehetne az eredménye . Az
feladatom az - és ezt mintegy 2.5 éves önzetlen
munkával teljesítem, - hngy a népgyógyászati
j egyzésekből, tapasztalatokból, a világir Odalom
taiból rendszeresen összegyűjtsem miudazt,
az illető gyógynövényről alkotott tudományos
képzelésünk alapját szolgálja
Summa-summarum : ÉÍ1 a
szóló ismereteink nyersanyagát szolgáltatom,
egy insprálva a resszort-tudományok kutatóit,
vizsgálataikkal eldöntsék, mi a helyes és Ini az
telen ezekb.ő.l az adatokbóL N em hiszem az•on!JarJI,
hogy a felszólalók bármelyike is
tok alapján tette volna megjegyzését.
~em
akarom felsorolni azokat a
melyek mind azt igazolják, mennyi orvosifelferlez:éS'
köszönheti létezését a népgyógyászat és
növénytudomány tapasztalatainak, csak azon
győződésemet
szeretném kihangsúlyozni,
a gyógynövények kincsesháza m-ég számos the~aput>·
újításnak szolgáltat nY:e~sanyag_ot «

l

filendelet e&

j\ Gazdasági Főtanács főtitkárának 10 .. 575-107/1949.
{134) III. ;\~ H. szárnú rendelete ,a . _g~·ógyszerár•
szabasról szolo 202.100/1948, N. lL szamu rendelet 4 ..
· számú melléldetén,ek kiegészitése és módosítása tár•
gyában.
(Közigazgatási rendszám: 10 .. 575.)
A 9.690/1945 M. E számú, valamint az 5.400/
1948 (106) Korrn. számú es a 9.130/1948. (199) Korm
·
, . ,r ~n~el~t~kben foglalt_ f~lhatalmazás alapján ·a nepJoletx mimsztenel egyetertve- a következőket
rendelem:
·
.. l. § (l)A Palikés Társai gyógyszer- és vegyészeti
gy~r kft.~_al~al fo;galombaho::ott ~s az Országos Köz·r.geszségrrgyi Intezet által torzskonyvezett Penic-illin
és _pc:micUlintartalmú l~és;:ítm.ények gyá_ri,. vala.m_int
gy_ogyárunagyke:eskedői es gyógyszertári (fogyasztói)
legmagasabb árat az alábbiakban állapítern meg:

A Mszítmény neve

Csomagolás

eladási ára forint

PeniciHin G
100 . 000 E

1X100.000
OE-;-1X10
kcm natr. chlor
physiolog,
8 ..13 904
Penicillin G
1X2DO.OOO
200 OOO E .
OE+lX10
kcm natr,
Penicillin Retard ehlor. physiol. 12.21 13.58
Palik I. ....... 1X100,000 OE 7 62 8.47
Peni:eillin Retar d
1
Palik n ..... 1X200.0000E 12·.2813.65
Penicillin Re tar d
Pali!< nr
1X3000000E 17 . - 18 ..88
Penicillin tabi
50.000 E , .. 10X 50.000 E 23 60 26 23
PeniejHin kenőcs
10 g
6,72 747
·Penicillin szemk..
10 g
6.37 7,og.

11.59

17AJ
10.86
17.50
24 . 21
33 64
9.58
9,09

(2) Az (1)

bekezdésben meghatározott gyári,
és gyógyszertári (fogyasztói)
eladá:si árak semilyen címen nem növelhetlik
(3.H\.z (l) beke~désben felsorolt gyógvszerkészitmények fogyasztói árából a 202fl00fl!Í48:(158) NM
szám ú rendelet 2. §-ában megszabott 15% árengedményt nem kell nyujtani
(4) Az (l) bekezdésben felsorolt gyógyszerkészitmények gyári és gyógyszerárunagykereskedői árára
vonatkozólag az embérorvoslásban használatos töris~önyvezett gyógyszerkészitmények legmagasabb gyári
es gyógyárunagykereskedői elad-ási árának újabb szanályozásáról szó!ó 10.575-105/1919. UL Á. H . szám ú
rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazrii.
2. §. (l) A Phylaxia Aliami Oltóanyagtermelő
Intézet rt. által előállított és forgalombabozott az
ÜI szágos Közegészségügyi Intézet ált~l törzskön~'ve
zett »Fungin<< elncvezésű gyógyszerkészítmény gyógyszertári (fogyasztói) árát az alábliiakban állapitom
meg:
Fungin
3X 5 kcm : lL76 Ft
Fu11;·gin
lOX 5 kcm: 3682 »
Fullgin
5x10 kcm: 35 41 ,
Fungin
1X50 kcm: 29. 77 ,,
gyógyárunagykereskedői

.
(2) Az (l) bekezdésben megszabott fogyasztói
arakból a 202.100/1948. (158) N . M. szám ú rendelet 2.
§ (1) bekezdésében előírt 15% engedményt nyujtani
kell .

(3.) A •>Fungin« elnevezésű gyógyszerkészítmény
gyári és gyó.gyárunagykere~kedői árának kiszámításánál a 10.515·--105/1949. III. A. H számú reudelet
rendelkez'ése:i az irár;yadók.
3. §. Ez a rendelet az 1949. évi július hó 1. napján
lép bÁ"tályba; egyidejűleg a 10.575~·51 730/1948
(268) . H . szám ú r endelet hatályát veszti.
Budapest, 1949. évi június hó 24~·én
Vas Zoltán s. k.
a Gazdasági Főtanács főtitKára,.

A népjóléti miniszter 165 . 283/1949. (136) N.. ll. számú
rendelete a gyógyszerészi mííködés és eljárás szabálya..
zásáró! szóló 260.510jlS34 .. ll. M. számú körrendelet
módosítása tárm.:ában.
(Közigazgatási rendszám: 3 .. 180.)
A gyógyszerészetról szóló 1948: XXX. tc ..• 3.
§-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a következőket renddün :
1. §. A 260.510/1934. B. M. számú körrendelet
(Rendeletek Tára) 1344. qldal) 7. §-ának (8) bekezdése
akként módosíttatik, hogy a jelen rendelet mellékle·tében felsorolt, egy kéreszttel megjelölt gyógyszerek
a mellékletbcn megállapított mennyiségben OIVosi rendelvény nélkül is kiszolgáltathatók.
2. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép
hatályba.
BUdapest, 1949 évi június hó 20-án
Ratkó Anna s. k.
népjóléti miniszter.

Melléklet a 165.283 (136) sz. rendelethez.
Orvosi rendelvény nélkül kiszo!gáltatható, egy kereszt•
tel megjelölt gyógyszerek :
A kiszolgálA gyógyszer
tatható
A gyógyszert
elnevezése
legnagyobb
előállító neve
mennyiség
Astbm alin cigaretta
Siolimann .
20X1
Török-Labor
Antalgin tabi
zxo 5
MediChemia
Am inal tabi,
2 X 0·58
Vaj na
l OX O 58
Asthmacur in cigaretta 12 drb cig.
Sper gely
Coronaletta drg
30X0·015
Wander
Dernalgon tabi.
2 X O 45
Chinoin
Dernalgon supp.
5 X 2·1
Chinoin
Etopurin tabi
20 X 0·3
Richter
Heporal drg.
80X0·75
Egger •
Influen tabi
10 X O 7
Cit o
2oxo 7
Kafa!gol tabi. forte
lOXO 9
Richter
Legatin drg, .. ,
20 XO 3
Wander
L uminaletten tb!.
30 X 0·015
Magyar Pharma
Levamin tabL
1xo . s
Cit o
3X08
Midokahn. tabi. ..
lOXO 65
Richter
Mitalgin caps . mnyl
3 XO 88
Pharmacia
sx 0·88
Niton dr g.
.,
20 XO 82
\Vander
~eoconrrbin tabi
2X06
Hajnal
Sevenaletta tabL
30 XO 015
Chinoin
Sopofetta tabi..
30X0·015
Chi-no in
Soridon tabi
2xo 6 · Roche Schefcsik
Soridon tabi.
10X0·6
Roche Sehefcsik
Sominetta tabi.
30 X O· l b
Réthy
Sedyletta tabi.
30X0015
Hadzsy és Qelei
Salvador tabi
2X06
Szántó
5X06
Sorbil tabi. ..
2 XO 57
Or sos
Theominal tabi
20 XO 4
Magyar Phaxma
Veropyron tabi.
2X05
Richtef
Verarnon tabi.
4X045
Schering
Lornis an supp ...
6X21
Bayer

.If Gyógyszerész

___

_______ _______

,...._..,.,.._

.

__"

A Gazdasá_gi Ffftanács filtitkáiának 10,57.5--c90f1949.
(133) III. A. H. számÍí rendelete egyes törzskönyvezett
g~;ógyszerkészítm~nye~ gyári,
gyógyá!unagykereske..
dől ~s fogyasztot arának szabályozasa tárgyában"
(Közigazgatási rendszám : 10Jj75.)
A 9.690/1945. (lb7) M. E számú, valamint az
5.400/1948. (106) Ko1m számú és a 9.130/1948. (199)
Korm. szám ú r endeletben foglalt felhatalmazás alapján·- __ _: a fogyasztói árak tekintetében a népjóléti
miniszterrel egyetértve ~ a következőket rendelem
L §, (l) Az Országo_s Közegészségügyi Intézet
által törzskönyvezett és a Jelen rendelet mellékleteben
felsorolt gyógyszerkészítmények gyári, gyógyárunagykereskedői és fo~yásztói árát az ott feltüntetett
árakban állapitom meg,
(2) Az (1) bekezdésben említett mellékletben felsorolt gyári eladási árak a termelői forgalmiadót, a
gyógyárunagykereskedői eladási árak pedig a számlailletéket magukban foglalják.
(3) A jelen rendelet mellékletében felsorolt
fogyasztói áiakból a 202,100/19·!8. (158) N, M. szám ú
rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott 15%
árengedményt kell nyujtani.
2. §. Az 1. § (1) bekezdéséhen említett, a vonatkozó rendelkezések szerint ·+-tel meg nem jelölt
gyógyszerkészítményeknek úgynevezett kézi eladásban történő kiszolgáltatása esetében egy adag árát
a vásárolt adaghoz legközelebb eső nagyobb gyári
csomagolás árából kell kiszámíta~i. A vásárolt adagokért felszámítható ár az egy adag árának megfelelő
többszöröse, Az így nyert összeghez a 202.100/1948.
N. M" szám ú rendelet 2 . sz. mellékletének II. pontja
szerinti díjtétel és csomagolóanyag ára nem számitható feL
3.§. A jelen rendelet 1949 . évi július M 1-énlép
hatályba; egyidejűleg a 202.100/1948. (1b8) N. M.
szám ú rendelet 1.. szám ú mellékletének (közzétéve
a Magyar Közlöny -· Hivatalos Értesítőjének 159
számában) ellentétes rendelkezései hatályukat vesztik.
Budapest, 1949. évi június bó 23-án,
Vas Zoltán s. k.
.
a Gazdasági Főtanács főtitkára.

Melléklet a 10.57 5-901949 . ( 133) lll, A, H

számú
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A cikk megnevezése
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2 38

Chinoin
:\.midazophen camp. 20 XO 3
4.01
Chinoin . .
. .
Ammon. chlm·at. com pi . F. N
3.33
20 X 1 ·O g Richter
Ammon. chlorat. alkalisolvens.
com pr, F. N 20 X 0·5 g Richter 3.28
(Folytatjuk)
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Hais.zálér fragilitas
és permeabilitas kezelésére:

i n t

2 63

U7

.
VITAPLEX " P -CHINOIN

ö 70
3.63

T. P. dr. Igy nyilvánosan mondunk köszönetet
azért a szándékért és ígéretért, hogy a szavjet folyó:..
iratok gyógyszerészi vonatkozású cikkeiről beszámolót kapunk vagy esetleg hiteles fordításokat.
De ezt az üzenetet felhasználjuk arra is, hogy fel:.
hívjuk minden szaktársunkat, főként szaklapunk
rovatvezetőit : legyenek fokozottabban segítségünkre·
a tudományos referátumok megszervezésében. Ter-·
mészetesen elsősorban a Szovjetúnió és a népi demo~
kráciák folyóirataiban keressük meg azokat ·a tanulmányokat és beszámolókat, amelyek a legközvetle~
nebbül érdekelnek bennünket..
Színvonal: Egy szaktársunk levele arr a figyellm<>Z-.
tet, hogy vigyázzunk szaklapunk nívójára.
mindössze annyi, ho.gy szaktársun~ nem
kilétét felfedni, sőt nem is hivatkozik olyan
jelent tUdományos dolgozatokra, am.rlyek
veszélyeztették_ a szinvonalat . Csak utalasokkal
hogy »A gyógyszerész«-nek a továbbképzés a kiÍn011'
dott célja, .,...._ ez
azt jelenti, hogy ezt a
még professz
sem téveszthetik.
Hiszen ők
szakma
Mi erre
,;é;~~;.~~·~~~~;~~

· 1 endelelhez .

ll

Tab lettánként 0.02 g kristályos rutin
glycosida
.
w

Javallt: retinalis vérzések, hypertensio, mérgezéses
vérzések stb. eseteiben.

,
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KOMPLETT-ZAMAKO
(300 gr-os

zöldszfnű

bádog doboz csomagolásban)

Egy évnél idősebb gyermekek és fel·
nőttek általános tápszere,
melyből
vízben

egyszerű

felfözéssel, minden

egyéb anyag hozzáadása nélkü!
készíthető,

azonnal fogyaszható, kel-

lemes fzü,., tehéntejes táplálék,

A cikk rÍl.egnevezése

HROMPE[HER TÁPllERfiYÁR ~udapest. V., Hádor-utta 15 .
Acid., acetylosalicyL compr
10XO ó g Chinoin,
Acid.. acetylosalocyl. compr
20 XO 5 g Chinoin,
Acid..
acetylosalicyl. cornpr.
\Chinoin 10X 1·0 g,...
Acid. diaethylbarbituric coi;npr.
10X05 g Richter , ., .,
Acid. phenylaethylbarbitmic.
compr 30X0"01b g Chinoin
Acid. phenylaethylbarbituric
compr. 10X0·1 g <;hinoin .
Acid. phenylaethylbarbiturie
compr,. 20X0·1 g Chinoin .
Acid. phenylaethylbarbitmic.
com pr. 10X0·3 g Chinoin . ,
Allylbarbamid comp F. N.
10X0·23 g Chinoin
Amidazophen compr 20X0·1
Chinoin
Amidazophen compr 10)(0·3

384

1 33

1.47

2 40

1.99

2.20

3.60

l 94

2.14

3.50

2 60

2.88

4 70

3 43

3 80

6,20

1.60

1 78

2 . 90

2M

2 ..82

4.60

2 92

3.25

5,30

3 40

3 77

5 . 60

2.05

2.25

3 .. 70
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Szerkeszt6ség: V,. Nádor-utca 32 TeL: 122-765,; 127-687
Tudományos Folyóiratok Kiadóhivatala N .. V.
V., Szal~y-utca 4· Telefon: 122-299 .
Magyar .Nemzeti Bank ~9YBzá~l~~ám 9365r5.

SZ:E:KELY JENÓ
LOSONCZY
GYÖRGY dr.
Felelóa szerkesztő:
Felelős kiadó : IúRI PÁL dr,
Főszeikesztő:

+9~039~- Athenaeum Nyomda N. V. (Fv .. : Soproni ~6la.)

Detail ár: Ft. 18.56

50 drag. tabi.

FUN'GIN
PENICILLIN tartalmú magyar készít-

\

FIGYELEM!

'

ÚJ GYÓGYSZEREK!

Itilllilf lJ ~ «i lili lili lil
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készítményeinket torQalomba hoztuk
és azok propagálását &z_orvosi

szaksajtóban megkezdtük,

mény, Penicillin érzékeny baktériumok
okozta genyedések h e l y i kezelésére

Forgalomba kerül :
3 x 5, "sx10, 10X5 és 1 X 50 kern-es

üvegekben

PHYlAXIA
Állami Oltóanyagtefmelő Intézet

,-

Dr. EGGER LEO és EGGER l.
gyógyszervegyészeti

gyár

BUDAPEST, X, FÜZ~R-UTCA 30.

