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A VIII. Szovjeí Gyógyszerkönyv

v é r z é s e k.

GYÓGYSZER ÉS
VEGYÉSZETI GY ÁR N. V

DOLGOZÓK. HIVATALOS

A h észülő V. 1'viaqyw G!fógyszel ]{önyu .sznJ,cs:::lésfvel iúz ó doluzmentár i ós an yag ö ~s ::egy li f lé'>e
hatalmas mulll;ríi z ó a gyógysru könyv szcr/,csztóbi:oftsúqii; u. Tudományos intézelein l> él!el>. óLa
/,észiiln,e/, eue u nuznl::ára és máz a IV. _(dagyw
Gqóg1pzer/;ömn' mcgiclenése óta ellell időliö:!Jen. is
áÍ/andó (igyilcmnwi kisélték a yyógysw észeli
!tzdomány fejliidéséf Ez azonban számos tán!udomr'nnJból tcvőduéll össze, az muJagnal; ](:nd~":t'zezf!'lc ~ mcl/eft . anna]._ a qyógy">zeJ]Jjnyv célfaiJ a
f(úfénő gyal;o1_loli analmozása, még líiilön ],ísél!eli nw11kát is 1génycl
A. DOKUMENTÁCIÓS ANYAG

egyik hatalmas fonásául a hiize/nw/lban megjelezz! /,ü/földi :mógysw hünyvc/, szo/gú/naJ, Ezm
mun/,a éppen V gy ágyszel J;ünyviilii h adásával
fr! p új fázisába, mnl míg eddig mcmr len l gyóqy~J:eil:.önyucinJ;ben monrllwlni l;.izúiólag a nyugati,
fiileg periig a német befolyás ez vényes ii/i, lwlomást
sem péue a /;ó zny ez ő keleti államok gyógyszerJ,ömJ!Wiru~J. . dol.wnentációs anyagá1ól, addig a
J.észü/ő V fllJÓ!Jyszez/;önyvben, mcgszabadu!uán
ezcn egyoldalá befo/zJástól, a /;órnycző /;e/eli
államok, főleg pedi!! a Szoujelzínió tudományos
és szaUzoda/mu ís fe/dolgozá\la /;CJlÍI. E mu11IW
/;ezetében a fe/swbadulás ó/a mcyje!ent gyóyyszel·
/;iinlJve/; /,öziil a VIII. Szovjet (1941!), ], C.sehsz/o[;á/, (1941), VI. Román (1948), VI Dán
( 1949), XI Svéd (1948), V. II elvét (193J)c
XII I Am u i kai ( 1947) és a V I. Angol gy ágy·
1zezl.önuueh anyaga váz feldolgozásra
A közelmuli/JOn jelent meg e lap has(lbjain
a haladó sicl/emü V J.. Román Gyógyszerkönyv
ismeiletése E J,öz/emény a V III kiadású Szoujfl
Gyóqyszcz/,önyziet i smerfr ti Páz lato san . zész letel.be
me nő tál gzJcllását, hatalmas anyagát leld nl ve.
valószínűleg még több zefe~átum fogja 1-.öuelni
25

A V III

Szavjel Gyóggszn hönyv állalános

jejczefeinrJ, tanulmányo;sása sol án má1 el {jő be-

nyomásMni meqállapílható amwt; magas színuonala. ,S'zc1 hcsztő bi:ollsGgában a Szovjeiúnió
/equcvesebli tudósai foglalna/, helyei A gyógy~zez é>: eli zntézeftl, vezetői me licit nagyneu ü bw/óguso/,, !.émil>mok . fazma/,o/ógusok a szezkeszlő
bi:ol/s6g tagjai. Nem lehfi Utségcs, hom; a gyógyszezl,rinyv cgu állandó gyógyszci könyP szc1 J,esztő
bizo/Lwíg zends:ez es mun/,ájúna/, elédményét foglalja mayában Elliépzelhetctlen u i . , hegy egy
llyen /,omo/y munlw máz 1946·ban, tehát a
honuédö háboz úi /,öve lő r1vben, r!JlJ ad hoc bizott"
ság sz cr keszlCw!ben napvilágot láthalott volna .
Kétségle/en iény/;cnl áilapU!wtó meg továbbá
11 V III Szavjet Gyóyyszei!Jingu t11dumányos, de
emfben gya/wJ/ati szelieméből az is, hogy a SzovJelzínió guógyszez ész-/iépzése nyilvánvalóan együti
halad a qyógyszcz hónyo állal hepoise/1 színvonalla/
En ől tesz lanuségot a !JlJÓgyszcz könuv 1gyes
eiUe/geiben /eízt Mmiai, fizi/;ai és biológiai
vzzsgálaio/, sou1 Eze/a ől a gyógyszez köny u szer/;csztő-bi:o!!sága a "BevezetéS<< c fCJezetben megállrtpilja. hogy a vizsgálali metódllso!. azért
uannaf. Jóuidre .s::alma és; nélhiilö:zik a fölö-;Iege.s
zész /etri,cl. nw l a yyógyszCJ könyv használata
csak kü/ön/egcs e!iílu'I"'ttségge/ Cs /;uaiifiMcióval
rendelhezól;nel, 11an ~:,:::.ánua, ];_iknél kép:.:etlségiiJ,nél
fogua biztosítua van a gyógysoei J,önyu eikhelyeinek
alapJán, a gyóyyszu d, helyes el/,észíté.se és a
helyes szakvélemény adása.
A VIII SZOVJET GYÓGYSZEBköl\i7VBE
felvc/t gyógyszcze/, száma: 749, mclye/, megoszlása
rgyes csopo1lok szelirü 96 szelvetlen vcgyi Uszílmény 211 szezves uegyz /,észítmény, 243 galezmsi
és neo·ga/cllusi plf]Jazatum (ez utóbbi alatt
tab/elfál,- injc!.c:6s keszítménye/; stb éJtcndűl,j,
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96 növenyi · d1 ag, . 37 2SÍJ, viasz, olaj, 16 szenJes hol monMszitmeny és 50 biológiai Uszilméng
A kémiai l;észilmények a Ujuetkező sai I endben vannak LU[gyalna : a }i.észilmény neve latin
is oiosznyeluen, fizili_ai tulajdonságai, azonosság-i
és tisztasági vizsgálata/;, mennyi!eges meghatáJ ozás,
elim tás, legnagyobb egyes és napi adag
A GYÓGYNOVÉNYEKET
tárgyaló ei/ikelye/,nd/ a sonCJrd a követliező .:
a diog neue latin és oJosz nyeluen, 11talás ana
hogy a d1 ag me ly 1 é sze gyűjtendő, 1 endsw tan i
adatok, mainoszkópos leÍlá.s, miAzoszl.tópos vizsgálat, a növény p01 án al-c le il ása, azonassági vizsgálat, mlllatószámo/, (kivonatanyag, nedueS<eg,
hamuliliialom, megengedett OJganilws és wwiganiku.s szennyezések), lehetséges hami sítások, menynyiségi meghatáiozá.s es a halóanuag nonnája,
elim tás, legnaguobb egyes es napi adag

Jl1ui?tószámol;. szelepelnrk a feslvCnye!t, /,ivunatok (sz w azmm adéli-lm l alom, sz eszi m t alom, fajsúly, za um osodási szám), zs ÍJ o/, és olajo/; (sav·száin,

szappan-szám,

jód-szám, Hriclu'l !-szám)

cil;J;eiyeiné/ il

A KJ':MJAI PREPARATUMOK
állalúban a nrm::.-c·ll<özi
nomenli/alw a van e/fogmloa. A ci!.kelyel; mivegében azonbon o Ja[s::ítmlny nror c~ah mos:
nue!oen szel epe/ Néhány J!l I'JIGI a/um neuénfl,
iJyakoi/ali szemponfhól. e/sli hetucn a Jcqinl.ábh
elfogadoff elneve::.és és u/rína a J.Cmiai. elncoczés
sz ere pel (Sz fr cpl aci dwn a /bum. l' w aaminobenzo/lw/famí d). V a/amennyi Um r ai lag egységes pl qwratwnnál a /;_éJniai ltéplc/, orqaniluzso/,nál a
szelhezeli is. lovábbá u moleliulwdziu meg van_·
adva
Az egyes ciHctue/; szöocgebm szneplö tls:_/asági vizsgálatoknál zá Jójelbw fel vmrnal; hinlelve
azok a szennyezér:;e/,, 1nelueJ. az a/l;_almazo!l
Icagens haiásáw jelenlhczhelnr/; A VII Szanjel
Gyógyszei könyvben a/lw/mmo/1 liszlasági nizsqálaloknak, melye/, swbjel.lio Jellege nem no/t
kielégílő a szennyezes folJmak meqá/lapíiásáw
vonatkozólag (pl nuomok, jelenicUelen nyomo/;),
a qyóqyszer/,önyo · V lll. liiad([sa összehasonlitó
(jelző) oldalul, ai/Jllnwzásúnal wennyiségi jelllqet
ad azúllal, hogy ezen 6<szehasonlitó o/dalol,
núndig megmuta!Já!, u megengedéli szcnnyezés
halál él léhi'!, .\'ih án y leggyalu abban a/l;a/mawtt
tisztasági vizsgálat leüása a "Jiel/é/;/eleJ,ene'szben
szelepel Ilyen vizsgálata}, szucpelneJ. · /;/oiidolda,
szulfálold a, ammonium-:--sóla a, f;_afciwm a_ vasi u.
nelu!.z férizeiti e\ w zóu e is cin ld e. A hészítményel,:
objeldivebb eJlé/,eil'se u'ljúból a lisztasági oizsgálatoldzá l meg a ro!yadék sz i néne); és az o/dalol;
átlátszóságának meglwiáiozásáw IS összehawmlitó
(szinmélta) oldatol; sen epe lm!
OJosz
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elnrnr:hl;nél

MENNYILEGES 11EGHATÁROZÁSOK
szel epelne.I;_ csaknun núnden !dmi ai pl ep ru atuJnnál, a tab/ellák nagyiiszenil, a galenikumoAnáJ,
úgzJsz(ntén a nöuényi_ (b ogol\ túlnyomó 1 észénél.
EI/ékes anyagát Mpczi a qyógyszeJ/;öngonel;
a mellékleli Iész, me/y gyógyszewnyagok oizsgáJafáJa vonalkazó !ÍJ általános márlszerek /eÍlását
adJa, i ly ene/, ·
A lisztasági vizsgálaloknál összeha1onlíló
o/dalol; alkalmazása.
Folyadaoli szineződésenek meghalál oz ása
F o/yadékuk állálsz óságának meghatáJ ozása.
1Yit1 agenmeghatáJ oz ás 01 ganileus anyago/; ban.
Acetil-csopmt meg/wiáJozása
Old/wtóság meghafái oz ása.
Oldhatatlan szennyezések meglwtáJozása.
IIamu és mararick meghaláiozása izzitás
után.
Sz esz mennyisegi megha/!Íl ozása gyógyszeJJ.eszitményehben
.
A ui z illó részei nel; meghatáJ ozása
Ex/J aid w anyago/; meghai!ÍI ozása gyógyszei
ny ei sanyagoUan..
Cse1 savanr;agof;_ meghal/nozása.
IllóolaJok meghatározása nönénye/;bcn.
Tö1 ésnwlató meghatá1ozása.
OptiJ,ui fényfői és meghafái mása
V is2J, oz i tás mcg!wtá1 oz ása.
Ilidi ogélzion-l,onccnlt ú ci ó mcglwlrÍI or á <;a li oinI

imdi iás úJon.

lndi/,átOJoh oolwnetJ iáf) és lío[oJ ime/J iás pi!
meg!w!rí1 o:zÚ.<.;ho2
pll-tábiázal e's sziiwiÍ/Ioaís
Foluadél; tinálása.
JlJ él őeszhözó!;. ellenŐI :P-;e
Stciiiizáció
J!n1p11llrls 1-iészítmenye/, sú~1 ili::ú/iÍ.'W
Allagminia nél!/
Fe/létele!;, mclych alapíán fflJiÍrJ!Jnóvcnye/, cl-·
ne!endőhnek mind.sLilneh.
A milaoszl\ópus uizsgálal tcclznil,ája.
Jlfiluoszlsópiai leagensek
Reagensek é.s o./dalol;..
E/1/í segély mógezlsc/,ndl
L'l mel/ei;Jeti rés:ben tulá/jUÍ< Im'g azolat a
biolárJini el/állíso/;al, mc!yck alábbi' giJÓ!Jyszne/,
hatásélti!Unrh megú.llapításáJ a swlgá Inal;
l Digila/is-készilménye/,.
II. Adonis venw/is !;észifménlfc/s
J J J .)ll ophantus-J,észitméJzyek
IV. Conual/mia maja/is Msoilménycl
V ildiCnalin oldal
"V J Olajos es vizes" Fo/li! ulin-J,észíf"
Inényd, .

V II Fol/iwlin benzocil J.észifmenyc/,
\'ll L Gonado/J op !ren mon (PI olmi)
IX Inmlin
X COIJWS /ulwm.
XI llypophysis (Piiuiti in)
XI J. l'aratl!yreoúlea.
XJJI. Gepalon (ETil hepalis)
.\"em /,ózöli•izsgálati módlzeie},e/ a gyógys:CJUiny/) a ~)'al nm 'lan-r so pol !ho: tw !o::: ó m :/ru s

1

1

'.q~~ys~ i;I~:;~;t~o >ábbá az "1- és D-ui/aminok biológiai
~?.
ozáo.:áJ a uw-irdhozólag, miulán eze/;
iib ·nzq es szal{hépzellséget és isme1 eleE ch vizsgálata az ellenÖIZb;Je hiuai nteZ<"~''' oe n 1. il lén i h

GYÓG1'SZ€R'i0NYV Ar'\ Y AGÁT
J{ülönböz1í) t !blázatoh ~gé.szílil-.. ld. Ilyen
'táblázat pl a grró!Ji szel eJ, halás/ani csopoilositása,
alapj,in ;i csapai/ba a mógező, B
tba az riőshatású gyógyszneh feuloznak.
Láblá::a ball szeJCpéli~ek a~ állal(!yógyáhasznríl! rzéige::ö, e1ős halásíz és néhány
Juszj[álatos gyógyszei legnagyobb
napi a' lagjai felnőit állatok 1 észóe,
szuinl megállapitva,

il V ll I. Szav jel GyógyszeJ/;önyv megisineJ ese
ü ánytmulató ielentőségú a ki!1ziilő V Magym

Gyógysze1 l;önyv 1zempontjábóL Sz ei l;esztésében
megnyi/oánu/ó ii ányelvek sol; vonafl,ozásban megegyeznek új gyógyszei J,_önyviink tei v ez elének mái
nyilvánassági a került ÍJ ányelveioel "1nyaga, ép pen
úgy mint keszülő gyógyszer/;ónyuünU, nemcsak
a gyógyszerészi gyakaJ/at elő il ása it és szabványait
foglalja össze, hanem az egesz gyógyswellátás
ellenői zé.sineh I..ódexe 1 s
De megmutatja a V l l l Swujel Gyógyszqkönuv a fejlődés útját koeső gyógyszerészképzésiink helyes il án y át is, me ly nek tengelyebe, egyéb
sludiumoJ, /;ibővíiése mel/etl, az alapos bw/égiai.
ki!.epze1 An iil.
Kun FeJene

A gyógyszertárak berendezése, felszerelése
és a gyógyszerek szakszerű eltartása
[{özhménu az Or<;záqo<; Közeqhzséqüqyi Intézet Clznniai o8zlályáJól

Ir ta: Rózsa Pál dr . gyógyszerész
ntuli hcjfuatnál a >>G;yógyszcrtár<< felü a t , több gy ó g)- sn~rHu van, közelebbi meP,jl'lölés
az l~jjcli nengií és az inspekciós gytárat fl'l·
' tábla olva lwtóan, fcltí_ínö hely"n Icg;yen
.. e.Jhcl\o"c. _A kir ü,: r tban yásári jcllt'gíí hiidctés nem
(2GO :)1!}--103.J B. l\L sz . renddet 3 §;
510---19:1--1 l n. sz Icndclci Hl.. §.)

;) §. (1) I-lelJ i.s{gc :

c11

e a c éh a

megfeJelő

nagy-

s:; ur tz
jól fiithctő, szclliíztcthető,
.. cn tisztítha1 ó. ,. ízhatlan. 1 ésnólk ü li padl óz~t tal
vilúgos.;

•. cJJatott

füldl'coleUi helyiség h:tsználható. A hlak
rendben lcg,,cn
(2) Bercudcz\;Sl : Jól megvilágítoU hel j en clczC'tt mnnka:ts?tal, könnyen ti-sztítható fcdű·
A hclyisc'-!; (!ldalfalai mcn~é.n húzódó, hátsó
cJiátoU nJ·ít"oü iJokok, Hokos álhányok (>s
' beépített s; ekrényel{, A nyitott polcokon
a nem keresztes :.;zuck, a zárható szcluényben n
+-cs s7.t:·rek, az (l"Ősfalú, hiztonsúgi zánal zárható
hrylH'n pcdip. :! ++-es szcrck tmtand.ók
Felszerelése :
'lúJamé-Jlcg (ntegtCihelés néJkül O 20 g-Ja legalább 1 rész kil(;.ré::t mutasson) Kézimérleg (a kisebb
(HJ1 g-Ja. a n<WJ·o:dl 0-0.5 g-Ht legsen érzékeny)
oz at (amé.rle( ckkd egJ ilU Jegalább 2 Ó\- enként
• hitel>csillve l\lérölé c. N agJ ító Ü\· cg (olvasáshoz ';aló)
ncppszámláló. Kapszula nyito eszk.öz Iráés tinta . TJiliÍlulw Kanalak (legalá})n 1 db
és 1 db szm u ~anál). Olló. Kés A gyógyszertár
·
Porcelll.Jimozsarak (külünböző métetbcn
ussal_, porol-:ltoz) ÜvegböJ vagJ zománcos
készült mo.~sarak (kenőcsökhöz) . Spatulák
""""'""·"· ő mérctben fémből, szq.ruból vagy fából)
eszító I~észu16k és gombol~ ít<J
készuh k
Kéz1 t~blettázó
•e,;ziil•'" (esetleq, ~ lab_ora~mn!mha~1)
·~<~ppositoria. ,on~o e~ saJtolo kesznlek
ontokeszt' l ~k

l

Í~l \~ 1 a~:~=
n~á~~l f~g-

getlenul1-1
db tartása
kotelezó
'u1ák közönsé s és üaszos pnpír-} cégjelzéssel
leg:y enek
s~\:ók.. Doho .ok (paJ~Í!ból, fából,
c]]átya
Ladogho1) 11 ortolotlak

Címkék

főfelügyelő

(260 5211-193!

5

§;

260.510-1934

7

§ (18). Pccsé.t.iegy l':k. Viaszos pap· i Ón vagy alumínünnlcme:t.ek
Parafadu.gak
Tedurapapír. Csom agniópapír (nem szabad KYóKyszcHc ·\onatkozó' hiJClltésnck
rajta .lenni 2611.510--19:11. 7. §29 ]lele) .
Cgy a lüvutalos mint a 11l'l11 hhi~1ta1os szerel{
k iizti l az ei ií slwtá súnk a töbJJielüiíl clkülönítendők
Az elkülönítés \Oll8tkozik n porokJ H, a folyadékokra,
extradumakla és he1báloa eg;ymúnt (2(HJ.510 1. §
b ( 193J)
A.+-+--~s s::ucl<eiŐS falú ajtó\;a] és hiztons8gi
zánal zúrható szck1ényben tarbmdók Knks~l úg~v
ií1 zenclú, hog:-y illctéktrlenck ne férhessenek lwzzú
(260.520/1?'34 1 §. 12.). Kiszolgáltatásukhoz külön
döJzsiillí <sészék pisti!JusSnl mérleg, métökanál, porosztókáttya és tüdőruha álljon 1cnclelkezésre. A
hivatalos ++-cs comprimaták, injcctiók, ar senobensol készítménslk helysz.ükc miatt cgj-éb zárt

helven is tarthatók.
~ A kdbítósun:k sziiks6gké.ppcn, ha más helj· non
áll IendtlkezésiE., ugyanitt foglalhatnak heTJet
_Az +-ts sz_uE!-:.· ajtóval elzá1t helyen tartnn<lük,
e szcreken beliif ajánlatos az til es kereszttel jelzettcket külön sorban clhelJ·CZni (kiszolgálásuk múdja
2(;0 5211/193 j 6. §)
Az +-ts hcrbdk széles szájú Ü\' egekben~ a többitől
clkUönítvc. z{.uható heh-cn tartandók
A Ju:resztlt.f wm jt~lzett sz('] e], 11) itott polcokon
foglalhatnak hch:et.
- Az edhtuztt ~ sziund!dsa lehd beégetett, "ag:s-.
szc.szben nem. cs::1k aceton.ban ·oldódó lakkfesték
2(;0 520/1931. B. H L és 317.335/1911, B ~[ r L §.
A. fiókok jrlzésL Jém1úbláta égdelt, \·aK) festett
címké\el történjék. A hivatalos szeleknél oln.ctlenül
az érvényben lé,. ő g:} ó g~ szerkönyv nomcnclaturája
használandó
Valanu-nnyi uős haidsú sza edénjzetén tekintet
n611\:ül ana, hog)" hi\ atalos vagy nem, a Iegm1gyohh
cg) s.zc1 i és napi adagokat i" el ].;ell tüntetni. Ez a
trituratióknál mindig a hatóan:s- agi a \ onatkozzék
\. nem hivatalos + és + + szelel;: et is a fentemlített módszer szerint kell elzárható heh en ta1tani.
\li\ el ezeknek a legtöbb hel~ en nim:s álh;'ánJ edén} e,
a rCncl si;cmpontjúból, to,,ábbá a tis7.togatás megkönn~ ítése \é-Gett c~;sJC'J Ü ezeket e1edeti Ü\ (•gekkel
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.H Gyógyszerész

A Gyógyszerész
pgyütt nagyobb '(iveg-, porcellán- vagy papírtégelybe
tenni és ezt sZignálni.
A törzskönyvezett készítményck Úlktározása
a hatóanyagtartalom alapján történjék.
Az állványzat fiókjai pormenteserr záródák legyenek Igen célszerűele a bádog- vagy falemezből
készült, fedéllel ellátott fiókbetétele Ennek hiányában
kívánjuk meg -á fiókoknak fehér sz ín ű pap il ossal
bélelését és fedését.
A növényi eredetű drogok csak kiszitá1ás után
helyezhetők el az officinai fiókokban Ha nincs_ fiókbetét, célszerű a kiszitált herhát a fiókon belül

kartondobozhan tartani.

'

Ha egy fiókban több anyagot raktáwznak,
ezeket ' választófallal el kell egymástól külóníteni
A fiókokban csak az tmtható, ami a címkén fel van
tüntetve,
A savak külön savszekrényben tartandók. A savszekrényben állandóan legyen égetett mész a savgózök elnyelé~e vége~t. A savak edényének jelzésére
(ha nem fluorsavval maratott a név) legcélszerűbb
a zománctáblára égetett vagy festett felírás, melyet
az üveg nyakára akaszthatnak
A bűzö.s anyagok (jód, jodoform, val ei iana~
asa foctida) a többi gyógyszertől elkülönítve külön
helyen tartandók
A kötszerszekrény száraz helyen legyen elhelyezve
és pormentesen záródó ·ajtóval legyen ellátva. Benne
egyéb anyag, vagy gyógyszer nem tartható. A kötszerek sterilitásának határidejéről győződjünk meg.
Megfelelő szekrény hiányában (esetleg helyszűke
miatt) fiókban kötszer csak akkor tartJ::tató, ha a
fiók tetején is záródó bádogbetét van.
Mivel a gyógyszer ek külső behatásokra különféleképpen reagálnak, a gyógyszerkönyv olymódon intézkedilr, hogy a hővel szemben érzékeny gyógyszereket
hűvös helyen, a levegő és napfény hatására változást
szenvedőket. pedig töltött üvegekben sötét helyen,
a nedvesség következtében változást szenvedől~et
pedig zárt üvegben égetett mész fölött tartatJa.
Azokat a gyógyszereket pedig, amelyeknek hatóanyagtaltalmában a tárolási idő alatt csökkenés
áll be, évenként megújíttatja.
A növényi e~edetű syrupok a mikroorganizmusok
és a meleg hatására igen könnyen megromlanak,
megmjednelc Ezt elkerülendő, a gyógyszerkönyv
a növényi eredetű syrupokqt szinig.töltött kis üvegekben sterilezetten, liüvös helyen tmtatja.
Hiivös helyen tartandák az összes állatLés növényi
eredetű zsírok, olajok, válamint a belőlük készült
kenőcsök, továbbá a szérumok, a szeszcs készítmények és a gyúlékony anyagok (aet!Ier, benzi!l,
alcohol, collodium, stb . ). Az acther es a benzm
egy kg:..on felüli mennyiségben csak biztonsági
tartálvban táwlható. A hővel szemben érzékeny szerekbői az officinában csak annyit ajánlatos tartani,
amennyi a recepturai és kézi eladási expedicióhoz
szükségcs.
Az illó olajok a levegővel és napfénnyel szemben
külön6sen érzékenyek. ·rgen könnyen oxydálódnak,
e1gyantásodnak, miáltal kellemetlen kaparó ízt és
szúrós szagot nyernek. Ezért a többi gyógyszertől
elkülönítve, szinig töltött kis üvegekben sötét helyen
tartandók Illóolajos szekrény hiánya esetén esztergályozott fadobozokban tarthatók.
A felló-sók és a jerró-sókat tmtalmazó készitmények lehetőleg napfényen tartandók. (Ferrum
carhonicum saccharatum, fcnum lacticum, ferrun1
oxalicum oxydulatum, feuum sulfuricum oxydulatum, syrupus ferri jodati, syr. hypophosphorosus
comp.)
. l szem ben erze
. 'k eny, nouenyz
.. . . ere d etű
A ne d uessegge
extiactumok és drogok égefett mész fölött tartandák
Az extracturnak eltartására speciális edényzet szolgál.
Ezek széles tégelyformájú üvegek, melyeknek fenekén perforált porcellán lap alatt égetett mész foglal
helyet, erre állítjuk az extl'actumot magába foglaló
edényt. A tégely bekőszörült dugója, -hogy bennetikusan zárj on, - vazelinnel kenendő be. A drogokat
leghelyesebb jól zárható bádogdobo.zokban tartani
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mész fölött. (Angelicae ütdix, filicis mar:Ii,~s•ll~~~.~~~~.
scillae bulbus, sccale cornutum, extradum t
sicc. extr . hyoscyami sicc., extr. secalis corn.
extr. strychni sicc.)
Különös eltartási módot igényelnek a köivetk'""
galenikumok : sol. st10phanthíni
bőnellekötve), phosphorus: üvegben
dobozba téve. l\tagnes hydroxidatum in
készletben aqua calcis készletben. A
vinum chinino ferratum csak ll2LICfi,llJa'VI
használható,
üvegjükön
a készítés
Készlelben
nem tarthaták
azok a -~~~~~;~~:~l~~·
amelyeknek hatóéiiéke tárolás alatt
közül a fontosabbak a következők : ung.
nihic., ung. kalii jodati e: jodo, ung plumbit7{,;'~j~~;
vinum pepsini
Rendeléskor készítendők még a \ci~~·~~~í,'1~:
antidotum arseni~i, aqua gouiardi, aqua
linetus g'ummosus, rnixt.. gummosa, mucil
potio rnagnesjae citricae effervescens, syr lin·nidti~~;
SűrítLll f6zet, forrázat és alkaloida oldat készle,tber
nem tartható . (PL morphin, codein, dionin,
pirin), miv·el az üveg alkalinitása elegendő
hogy a bázis kicsapódjék.
8J Az évenie megújitandó, illetve lejárati időhöz
gyógy.szerek a követke?-6/( ; belladonnae fol
üvegben), hyscyani folium (zárt üvegben),
maris rhizoma, menthae piperitae fol. lini
secale cornutum (poritva ne legyen), stramonii
(zárt üvegbe11)
Az összes d10gporok évente megújítandók
A kötszcrek, serumok, insulin, devitol, vi<JSterii
stb. a lejárati idő előtt kicserélendfilc A
megtörténtéről a számlák alapján
A neosalvarsan, a revival az eumorz
címlí.:ével legyen ellátva.
·
A digitalis tinctura egy évig, az ~~i~~:~~~~
secalis eoruuti spiss m. félévig használható l~
címkéj én a készítés, illetve_ a besze1zés ideje

tetendő.

lVIivel a digitalis g ly casidák a nerlvess,éo
igen k~innyen bomlanak
10
eseién
a
drug
1
év
al
aat:;t".
~~~Wi~~~~~~f~~~~t~-::
ezért a digitalislevél 11
lm:tandt
és csak ann J it
ta:;tani, amenn:.·i 4
szükségletét fedezi
a felbontás ideje felJegyzendő
- - A destillázt víz két hétiiéi ne legyen
ha nincs destilláló készülék, a vizet feltétlenül
gáljuk meg, merl rendszerint a közeli malmok
denzvizét vásároljál\, az pedig rendesen ammcmi'
tartalmú .
A kenöcsök ne leg)' enek a vasal\
Ianae, ung. canthariet, ung. cerussae,
és ne legyenek göbösek {pasta zfnci
zinci cum amJlo, ung. cerussae, ung.
A tincturák ne legJenek zavarosak és ui!WeKeseK
15--30 napi ülepítés után szűr~ndők.
,
Az ipecacuanhae radix és genegae radix a
szita (0 75 mm) finomságának megfelelően
használhiltó az infusum, illetve elecoetum
téséhez

A hivatalos gyógyszer ek a gycjgyszerkönyv re;z;,~~~~:~;::;~;
nek megfelelő ellartá.si módok szer int c.'
a) Széles szájú üvegben és zár ható
tar tandák a követkEző +··es drogok .;
herba, belladonnae fol, cantharis,
fruct., digitalis fol ipecacuanhae rad . , lob
podophyllinum, scillae bulbus, secale
str amonii fol., str ychni semen
b) 2Vfész_ fölött tartandák: angelieae r:adix,
stigmata {ajánlatos) + extr. bellad. sicc.,
stnchni sicc., + filicis maris rhiz., + scilia
+;ecale cornutum, + extr. hyosq ami, + extr
corn. sicc.
c) Illóolajos szelaényben szinigtöltölt

az i11óo1ajok. Szekrény hiányában eszter···
fatégel-yekben.
biizös an!lagok .:· a többi gyógyszertől lehetőleg
c\~~~:~~·~~·):tartandók. Jód, jodofmm . , valerianac radix
:-f;
esetleg asa foetida, moschus, xeroform
_· e) Savszekrényben tartandák .: acid, acet. come.,
, carb. liquefacL, acid. bydrochlor conc, acid
con c., acid . sulfuric. con c
Sötétszinü üvegben tartandák :
Nem keresztesek:
Aether ad narcosim (híívösön) Ammon. brorilaArgent. proteinic. Bismuth oxyjodogallic. Cardafrucht. (bádogban vagy üvegben) . Cariophylli

ad narc . Collyr
{hüvö·.S(~:~~~'.gi~~\~~;~~~il~·.v=e~g~ben}.
ad nsuChioraform
ext.. (hűVösön}.

i~;t~~J.~~~~;éi,~:e~~~i

theobrom.
Croci
aloes. Fen.jodati.
albumina
t. J stigodo. Kal. h:ypermang . Liqu. Ilydrog
(hűvösön}. Naphtolum. PankreSol J odi sp ir. Stib sulf a ur.

(cg-y ker esztesek} :
vern herba (üvegben}. Am}"liUm nitrosum ..
amar. {hűvösön}. Argent. acetie. Ar gent
..c:ollOIC!ll<e. A.rgenr· nitric. cryst Argent nitric.. fusum.
. Extr. filicis maris aeth. subsp
~ccauocorn. qauos. sicc)Ext.r. Seealis eoru. qauos
~fi~P,~~]!E~"~xtr. secalis cor n. fluidum Hydrarg. chlorat.
. Hydrarg. chlorat. mite vap. par . Jodum
elkülöníleni) . Liquor hydrog. hyperoxyd
(hűvösön}. Paraldehydum (hűvö,.sön). Pyrogal. '~"·~· Resorcinum . Santominum. Tinct.. caulharid.
digitalis (a lí:észítés ideje fcltüntetendő}
lobeliae.

;

+ + (kél keresztesek):
biehlorat ammoniat. Hy·drarg. biehloral
Hydrarg. bi,iodat. rubr. Hydrarg oxydat
salicylic. med
g) Világos hcluen tarlandák .:
car b sacchar at. Ferr. lactic. Fen. oxalic
Ferr. sulfuric oxydulat. Syr feni j"pdati
hypo]Jhosph camp
h) Szobah6mérsékleten tartandák ·
Ammon. sulfoichthyolic Collemp]asha (száraz
en). Emplastra (száraz helyen}. Liqu formal.. cl. sa pon. Tinetur ae (erős hatásúak)

szinültig töltött lds p'alackokban
tarlandák :
Inf laxativum. Inf. rhei. Mél. depural. Syr.
.ac~ranti!i. Syr. cerasi nigri Maced. Syr cinnamami
ci tri.. Syr c:offee. Sy r. mannatus. Syr menthae
rhci.. Syr. xubi Idaei. Sj-r. simplex
j) Hűvö~ helyron tartandák r[~Jincében) .:
Adeps lan ae anh\· dr. Ad e ps l ana e h y dr. Ad e ps
suiilus benzoat. AethCr acetic . Acther ch1orat. But:yr
cacao. Calc chlorat. cryst. Compr. antirachitic.
Elix. thymi comp Extr pomi ferr·at. subspiss . Linim.
.s~ponal
camph. Liquor ammoniae Liquor ammomae anisat. Mel. Mucil. gummi arab. Ol.. antirachitiPasta zinci . Pasta zinci salicyl. Sapo kalinus.
kalinus venalis. Sebum .salicylat. Sera omnia
. (sZáraz a~) Sol. extr. hypophyseos. Sol. gelalinae
. Sol. insulini. Spir aromatic.us .. Spir. camphorat
coloniensis. Spii salieJ Jat. Spir. saponat. ·Spir
kalini. Supp.
haemorrhoidalia (szárazan)
.'_l!Jcturae (kivéve az erős hatásúak}. Unguenta omnia.
omnia.

GYŐGYSZERÉSZTlJDOJUÁI\'Yl ÉRTESilŐ.

Megírtuk míÍI, hogy »A gyógyszerész<• 1949
augusztus 16-i (1~.) száma helyett a •>Gyóg}·
szeiésztudomán~:i Ertesít.O<, idei első szán1a jele·
nik meg. Ez a ,gyakorlatban eg_vúttal azt is
jelenti, hogy az ErtesWínek ez a száma átveszi
szaklapunk teljes hüdetési anyagát is és a
lapot nemcsak a Gyógyszerésztudomán~i Társaság tagjai kapják meg, hanem minden szaktár·'
sun!,, aki >>A gyógyszerész«--e előfizet. Kérjük
tehát szaktár sa inkat, hogy ezt az Értesítot
szaklapunk 1949. 15. száma helJelt iidzzék
meg . >rA gyógyszerésZ<< 16. száma aug. 31-én
a rendes idó'ben megjelenik •.
H űvö.s, sötét helyen tar tandák :
Acet. pJrolign . r cet Adeps suillus. Aqua chlor~tri.
Aquae aromaticae. Calcaria chlorata. Chlorogenium
Ferr. sesquichlorat so1ut. Formaldeh)d. solut. Kal.
acetic:. sol. Liqu. ferri oxyc:hlorati. O lea Aetherea {ld&'
üvegekben} Olea pingnia
Hűuö.s helyen tarlandák (tűzvtszélyesek) ·
Aether (J5izt. Lart. ). Akohol abso1utus. Benzinum
(bizt. tart.) Collodium: Collodium flexile. Spir
aethereus Spit concentraUss Spir coneenlrat. Spir
di1utus.
k} Sz ár az helytn tm tandák .:
Calc ox-ydat.. Calc. sulf ustum. Caps. amylacea.
Caps gelat. Caps. suce. gastr . insolubiles. Charta
sinapisata . Colocynth. J'rucht. (üvegben). Extr. frangulae. Extr. rhci sicc. Extr. rhei sicc. Extr. scillae
Fen. hydr . red. Fen .. pulverat Gelatina puriss.
Pulv . Seidlitzicusis eff Sapo durus Sapo med. Sulf
praecip. Sulf. subl. lot pulv.

I} Rrindelé.;;koi készítendők (készletben nem lmthatók):
Antidotum msenici Aqu. Goulardi Aqu piumbica LincL gummosus. Mixl. gummosa. Mucil salep
Potio magn. cilr. efferv Ssr.. liquiritiae Ung. arg
nitr. scc. Mikulicz. Ung . kal.. jodat c. jodo Ung
plumb Lannic. Vin . pepsini
Sűrített főzefek, forrázalok, alcalo.ida-oldatok é~
amidopydn-oldatok készenlétben' nem tarthaták

'

m) Különleges eltartá.si módok .:

Sol. strophanlini alc (vékony bőnel bekötve}
Phosphorus (üv~gben víz alatt bádogedénybe téve)
Magn. hydroxjd . in aqua (5 x 200 g készletben).
A qua calcis (készletben} Sp h. Coloniensis (3 hónapig
kell ál nia). Vin chinino ferrat (3 hónapjg kell állnia}
időhöz />.ötölt gyógyszerek ,:
Évente megújítandó drógok: Bcllad. fol. (zárt
üvegb!?n) . Filicis maris rhiz . {mész fölött) . HJoscyami
fol. (zárt üvegben). Menthae pip. fol. {karton- vagy
bádogdobozban). Lini. sem (karton- vagy bádogdobozban). Seeale co1nut. (zárt üvegben, mész fölött,
porítva ne legyen, készlet). Stramonii fol. {zárt üvegben)
Az összes drógporok évente újítandók
Tinct. digitalis (a készítéstől sZámítva egy ev1g
használható), Extr.. sec. corn. aquos. sub sp. (a készítéstől számítva 6 hónapig használható).
Kötszerek közül: mullpólya (a megadott lejárati
idő előtt kicserélend ő), steril vatta (a megadott
lejárati idő elölt kicserélendő), hsdrophJl gaze
(a megadott lejárati idő el öti kicserélendő), jbdoformos
gaz e (a megadott lejárati idő előtt ]\icseré1endő)
Digitalis fol. (a bontástól számítolt 4 hétig.
de eközben is állandóan, puhított parafadugóval
lezárva) Aqua dest
(készítendő 2 hetenként)

n) Megújitandó, ill. lejárati
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.R Gyógyszerész
Serm11ok
Insulin
Deyilol
}
Vioslerin stb

./1 Gyógyszerész

(a m<;godott lejár a. i

cscrélciHlők)

'idő

elött ld-

Ncosal\:msan, Re\i\·al (az. ~Henő1zést igazoló
cimkéYei- leg~ en ellát\ a) -\zok 'a törzskönyvezeLl
készítmények (organothenípi~ls készítmén;. ek is),
amel) eknek használhatósá_~-a időhöz \·an li: ötve, a
megadott lejárati idő e!iítt kicscréicndők
Azolmak a cikkeknek a jegyzéke, me J~ ek a
g~ ögyszertárakhan
egyáltalán
nem
árusíthaták
(2()0.570/93-4B :\I. Az államcsítotl g~ógysicJ
táralna nem vonatkozi!{):
automalaszifónok, baiuSzkütők, fixálók, kefék,
bokavéd ők, b"okaszorílók, gumiharisn~ ák, borotválkozógépek, eszközök, cipőkn;mck, antilopkő sth
(kockában, porban, pasztában és folyadékban), cukorkák, csokoládé és earao (amcnn:\iben gy o g:, célt
nem szolgálnak), (g~ ágycélt s?;ÜJgálnak cibis, sz-almiák,
malátacukor és egyéb g~ ágycukor ), egés7s~güg) i
(toilette) papirok, szalvctták, aretörW papirok (púder ct vc is), ételízesítők, Jeveskockák, lném- és sütőpor,
fémtisztítópaszták, ből-, búlm-, padlóbecresziő és
fényesítő anyagok, fén~képészeti an)agok és vegyszerek (a fog) aszt ó köz ön ség céljára g:yárilag kiszerelt
állapotbon lévök); fényképészeti eszközök, fésiík,
hajesattok, hajkefék, ondoJálócikh:ck ~s -készülékek,

Minél

előbb

kezdjük el a munk:át

Vegh Antal dr >>Az előadó problémáJa<<
dmií cihhe a >>Guógyszoé"z<< hasábfain nagy
uiss::Izangot i<eltell. Egyelemi embeuh és gya!"!l'/ó
guógyszerescek száltak hozzá a feloe/ell problémáhhoz, a viia már hmmadih hónapja Imi, azonban
!w n!, T ét jauar;.;laluhal m 1 a uonatAozólarr horn! egy
iovábbliépzű lanfolyamon ''mil<< és >>lwgyan< lanitsanah·, uajmi heuesel aluastunk

Nem alim ok isméliesekbe bocsá!lwzni, 1wqu
az intézményes touábbl.épzés mennyiJC sziikst!·ges, Czi már előllem szám.osan /eszóyez!Ck lll
csak a fe/uciell legfontosabb l<irdésc!ue, a >>mil<<
és "lwgyan<<-ra szerelnék néhány e/gondolásomnw/
felelni..
A GYÓGYSZERÉSZ SZEREPE
Hogy a /;ér dése/ae megfe/e/jlin/,, nézziik meg
mi a gyóg!JSZC! ész helyzete Cs hOie/ességc
a mindinhább l<ia/alw/ó szocia/ista tár sada/omban. Nem kétséges, hogy a m;ógyszeu!sznek meg
kell találnia a módját, hogy leljes tudásával és
rátermettségéue/,. egyéni célok és henyelmi szemponfok mellőzéseve/ minél jobban a kdzösség szalgálatába á/l jon. Ez l a célkitiízésl csal< úgy er hel''
el, ha a termelésbw r észluesz vagy annak siker él
elősegíti. A termeles si1wél úgy mozdíthalja e/6,
Iza a gyógyszereket lrífugástalarw/, a hatóanyaga/;
tökéletes érvényr ej ullatásával késziti el Ez a legfontosabb munkaterülel, amelyen működnie kell,
mert habár a szó legszorosabb ér /elmében véve az
aktív termelésben ilymódon mm is vesz részt,
mégis azt mondha[juk, hogy egészségesebb embere/őSZÖ J,
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sütŐ"\'asak, hajsütő lúmpák, togk :felmtD,
sz eJ d;: és anyagnk (a fog~ aszi ó köz t;
g-yárilag kiszerelt állapot)Jan le\ ők), füi
és mosdófc~szcielési cikkek, fürd \sapkáJ.;. fü1
flottiT kaszt\·ük é~- l örülközők, :~ö J ögtü :El::.
fénYek, ar. e?:ekllez \aló anyagok -üzij3tél~ok, ·
csiJlagszórót), gyertya (mécsE>s), 1 ÜS\étj O("''""e"
lékek, illalszórók, illatpermctez.ők füstöl
illatosító párn[Jk, kékítők, tint3k, toiás- és wua<e•ste,
kde mindcnféle v eg~ i fö!dfcsLékck,
!ik(h- és Illmesszenciúk, punl:tiolh-I
yiJ!mnos massa.gckészülékek, \-l! lan) ot_ l
gasztósZC'Jck, s7ínczők (s lakk1d< (kaia:
szappanta1tók, ~ze.o,zko(ka, széns: YDs pair.
esok, to-Jáskonzeiválú szerek; ttkrök u:ik
''égül mindenncmú díszmúáiu és ipanikkck, anteh•eli
a gyóg) {J sza t kör(n kh ül esnek
p) Nem Lör?:skön~ve.ze:tt ! ~og:.szeikülörile!;es.·
ségck, illc!Yc egységes összetétel 'i g~ 6 g-~ s: erek
telt ké.pcznek a:wk a házikészí/r lt\n~ cl;:, D lelJ Ek
vagy kétkeresztes szcrl ·n( lll
mtalmaznak)
tarlhalók 1akLáron, illel\·C nem áiusílh< tók
a törzskön) vezett készílmé.n~ ek, mely_el<ne,Ik;~~;•,;~;,afJOi
Jása nem felel meg a -cimkercnde et utasít·i
for galombaho:wnak, ille t YC a nag) ke· J esko<lőrrek
visszaküldenelök kicserélés \{gett, Yagy hn ré.g I
ron tartaLtak ~ mcgsrmmid!e 1dök

anuag Al/eJ me leseben és a bet er dolgozói. l llC/<,IJIJl<
munkábaál/itásában műl"idt!. l <izre. Ha sz
tar Ljuh azt, hogy a szacialista tár
legnagyobb rt lék az ember, az em tilell bul,ef,csseg.
heil, hogy a JÖl!Ö gyógyszereml átitassa
Tudju/;, hogy a rendell gyógyszer/
módon leltel e/Uszíleni · lelidis marles pon!osságga/, nagy peilt!f >>s1endr iá n<> Hródon Ez u!óbbi
!u!szilési mód Ic/wt egyeni lu/Jjdunság, de
kiképzési hiányosság is. (Ez a megál/apíiás
minden esel ben uona!/;ozlatlu •ló az u/;talófu a)
HELYES GYÓGYSZEHKIISZ11f.'S'
Ana a lwdésre /ehál, /;Off!! nll ltqyen a
louábbl;epzes anyaga, a felelel r zár nwgálól !;inál'
/,ozi!. Elsősor ban a helyes gyóg,rszcr i<ésúlesi módszn el, i SI!/ ei ie/é()e. V ényJ,észifé"> allwlmáiJOl a
gyógyszeu1m2eh gyal< 1 an igen rwyy mlu zsegekel
1wll leldizdmic, )wgy a he/yle/wiil ósszel~<Ílogatoll
a//;a/Jészeliből hatásos és blzalom/;e/lű J,eueuifwl
J,é')::ilscn ilzo]í_!w/i o mi'ifugáwl nal\ s2iikslqessége,
amelyeket ilyen esetel,ben ali alma:ni /.ell, , új
gyógyszer el; forga/ombahozatwáual miw 1m/, abb
nöue/;szzk AnnaJ.idefén Zalay Dezső dr. receplm ai pl oblémáf,al illelőleg az Ér Lesílőben ér ték es
úlbaiyazíiásokal /,iéi/l Sajnos, eze/, nem mindeni<i ne/; á /Inak r ende/kezéséi e, dc a: óta is az említell alJJól l.ifolyólag már újab/J problemák merültek fel. Csipke professzamak valóságos gyüfte-.
ménlJe van az i ly en l.\CJ..:otilus <<, miiícqásokat
igeny/ő uényekből. Ez eJ. nel< ismer telés e és magyarázala a tanfolyam Aiemell.edő pontja leh<Lne ·

.A GALENUS! KÉSZITMÉNYEK
eiőállílásáná l

nayy ui s szaesést tapaszialhat unk.
A szaid ár sak nem sz ei eine/, labor á Ini. Ji a az
előállításnál a leg!.isebb nehézsig mer iil fel, in/iá bb
J;észenlwzatnilk mindent (meg A qua ca/cis-l is)
Pedig minden hivatalos galeni!.umot Aönnyű
szerrel el lehel Mszíteni. Ill is szükséges bizonyos
műfogások ismerlelese es egyszer ű eszközök bern ulaiása klozsonyi professzol intézeleben a mnll
éui /;iállításon allwlmun/; uo/l látni olyan eljárások
demonstr álásál, amelydet a 1 égebbi JwrosztályokJzoz tartozó szaklár sa/, nem ismemek. A gyógyszertári műoe/etek eluégzésére · szalgá/ó eszközök
nagymcsleJ e Nemedy tímár Kor szel ű eszközök
használatban való ismCiietb,ét, azl hiszem; mi'I-z-

denl-ti szivesen- venné.
GYÓGYSZER. IZSGALAT

ér tékben ismer ellemil és par lago n hagyva mcntei<
ve'lzendőbe, mo t nem uo !lJ aid jeli.sme1 je őhet és
gyiijtésiilu ől, értélwsílésükr ől gondosf..odoll uo/na.
_1. napoBan beszC!getllinJ.. w ől a témái ól If alma i
t anán al és megállapítollu/,, hogy gondolalaink
tdkéletesen megegyeweh es néhány perc !efOJgása
alatt lö!Jb mint 50 olyan hazm gyógynövény!
jegyeziiin/; Jel. amelyekel a nép I ég/ől fogva használ és amelyekneh hatóanyagait u z il odalom nem

ismer i Ambár ő az elmu/l félévben larloil e/ő
adá.sai.n máJ kiló l ezefil e a r;;:::emponlola a, i.;;mer-

telte a gyii!lest, ter mesztésl, a par lago n hever ő
gyógyniil'ém;l<i n cs ór iá si szer epél a ter me/esben,
még fo/,ozollabb mér tékben /;el/ e2el.r e is /,ilémi,
mer L hál ki legyen ezekne/; a fe/fedcéŐJC, ha nem
az a falusi gyógyszerész, aU szabad idejében nún l ]{abay János is ·- 1 áéi halóanrJagaikal
izolá/ni és aki gazdaságL es termelési faUoraink
figyelmet ismetelten fe/híuja eze/ae a veszendő
érlé!tel\I e
Ami eddig .elmu/aszlódoll, azt a louábbl;épző
lanfolyamon pótolni /;el/ Meg vagyo/; győződve
róla, hogy az új gyógyszereszi kiMpzé.s is nagyobb
szerepel fog juttaini a gyógynouényei<neh, etsiisor ban a hazai a/; gyli]lesenei<, fe/do/gozásánal<,
halóanyagai/i l<i/,ulatásánah és igy a gyógyszer-·
], in Ls gazdagifásánalí, TudmnáSom .sz ei int ez a
témaAö1, ill.. tárgy a szomszédos népi demokratikus
állinnu/;ban is hi /cll bővítoe és !wi sz er űsitue.
il Szoujclúnióban számos gyógynöoénylmtaló iniézel lélesiill, amelyek /;ö z ri! csak Or ech ou pr ofesszor
intézelében több minl 100 új a/lwloidál izoláltale
Sajnos, e/lől a multban 1gen messze uollun/;, de
megfele/i! lii/;épzés után ezen a téren kapcsolód·
halna be a gyóguszer ész a Leune/esbe, merl /;t; /lő

Schulel< pu•fesszor mull!wr i előadásában
hangsulyazia az anyagismerel fontosságát Sze ..
r inte a jöuö gyógyszerészének elsősor ban gyógyszerszahértőnek /;ell lennie. Ahhoz, hogy a gyógyszerész jó gyógyszer szal; ér tő legyen, alapos análiti/wi
fe/Uszii/ls~qge/ );ell bír nia. Sajnos, az elmult
idő/;ben ezl a twlományágai az egyelenu ől kilw ii/l
gyógyszer é sze/; le/fe sen. elhanyagolták A gyógyszerláiiulajdonosokna!; fonlosabb voll az a/ka/mazolla/;al a profilszerzés szo/gálatába állítom,
minlsem hogy a beér/;ezell anyágo/wt megoizsgá/tallá/; volna. Az előírt vizsgálali nap/ól legtöbb
he/qen csak látszair a oezelik Amil pedig 1 endszeresen nem végúink, azt bizony könnyen elfelejljlik A. /;orábban uég:ell sza/,fúJsak részere a tanfaluamon aíwlili/;ai m;a/;or/aiol;al is be heil
il;tatni A lanfolyam láiogalói maguk i<r!szílsenek r.!öu;zsgálalok után !JlJÓI ainl\nah olyan n1JPI.Sanuaqol "olgállathalna, amelye/,nc/; ér léh e nernmér őoldato/,al, végez zenei, cl nlinden gyógyszCLesopoiLból egy-erm vi:sqálaloi. A beadall mwlizise- zelg02dasági szempontból felbecsiilhelel/en. A fel/;el az előadó ér lé/,e/je !;i Tudatosítani /,el/, hogy a fedeö/,nek, ill újílólma/, ki jár ó e/isme/ esben
vizsgálatol; e/uégz.ése nem nehéz, az e":pediálandó b1wnyár a sok agilis sw/,tár sun!< 1 észesülhetne,
gyógysze:I /;ifogáslalan volla pedig nemcsoh höz- ami szal<múnk tudományos szinvonalát eme/né és
• egészségügy i, Izanem leli<i ismer eli szempontból is megbcc.sülésél lolwzná,
szii J, S(!gc-;
HOGYAN TANITSUNR?
GlÖGYNOViNYEJ(
A louább/,epző lanfolyamna/; másodiA kérAz említell tudományágahon ldulil van meg desere, a "hogyan<<'raa válasz szintén magától fog
egy, amelynek fonlosseígáual bövebben sz er einél, megoldódni Az ill felsorolt főbb táigyak, miuel
fog/all<ozni Az a gyógysze1 ismer ef, melyel en gyaí,m /ali Jel/eguek yya),pJ Iali ol.talásl igényelnek,
inkább q_yógynüvénui '>Inerc!ncl;. nevczné!t. Ez az a Eimélet csal; annyi legyen, amennyi az elvégzendő
iáigy, amely nemzelgazdasági szemponiból nagyobb gya/,or/atok megérteséhez épJ;en szükséges . J11inden
figlje/mel erdemel. Eddig enne!' a tárgynah a kere- eliJaelás után feii<ér t ho"á."ó/ó/; indítsanak vitái
lében túlnagy jelentősegel tulafdonitottak annah, (Ludju/,, hogy a oitál csa/; el!<ezdeni nehez)
hogy >>a fürge bennsziilóllef, felmásznak a magas A oita során lehelne htétni oluan rész/ete/;re
a hallgatóság igényt
Cinchana-fákra és omwn /,ém/e/ih Id. hogy hol amelye/me/. megisnu1esére
1
láthak egy mási/, CiJl(hona-fál<< Jley kellell tm t. Sz er enu vélenu nyem szenni a munkát
lanulmm/;, hogy ll ópusi d1 ogo!. mi ly en ala/; ban miclőbb el /;e/l/;wleni a jeimeni/ő resz/<;1/,érdések
/,eJii.!neh u nagyl,eu-:.slddelembe, hány centi hasz- meg fogna/, oldódni tnagu!Jól is Vár juJ, a legszúak milyen va<Jtagoh r;;fb. J{özben_ hazai vadon /,öze/ebbi louábbi<épző lanfolyam megindulásá[l
leJ mő gyóqynüu'nyei nJ, cut őt-évr e í e/becsü!heletlen
Ltqeti Vii<tor
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.ll Gyógyszerész

A Gyógyszerdsz

A IX. PHARMACOPOEA DANICA 1948.
lrta: Ligeti Ferenc
A világ g} ógy szerkön~ virodaimának e legifjabbikát terjedelemben, de különösen szíu'.'onal tekintetében biztosan a legelsők közé sorolhatjuk: Az 1916ban megjelent és ug} arrezen lapszámban ismertetett
kiváló szo\'fet gyógy~zerkön} v, amely magasan túlszárnyalja az eddigi gyógyszerkönJ veket, irányjelző
a KY-ógyszerkönyvck irodalmában. Az újabb g:yógyszerkönyvek, a tudománnyal lépé5t haladva, mind
magasabb és magasabb követelmények elé állítják
annak szellcesztőit. A gyógyszerkönyv, ha bár első~
sOrban a gyógyszerészek szám{Jra íródik, de ném kizá-_
ró lag, mert minden állam gyógyszerköny-... c eg} úttal
az egész gyógyszereJlátás törvénykön~yve is . Ez szabj a
meg tehát nem csak a g:') ógJ'Szerészek, hanem a ·vegyi
gyárakkal szemben felállított követelményeket is
Ennek megfeleJően a modern gyóg:yszerkönyvek nem
tekinthetők csak gyógyszertári használatra szántaknak, hanem sokkal inkább az illető álla1~1 gyógyszerellátási normájának .
Ennek az elvnek megfelelőerr íródott a IX. dán
gyógyszerkÖnJ v is. A hatalmas ~n ű három külön
kötet! e oszlik, hog:')· könnyebben legyen kezelhető
A terjedel,emre jellemz6, hog-y az első kötet 384- oldal,
a második kötet 780 oldal, a harmadik ]{őtet 468
oldal A tárg~rmutató maga 47 oldal t~rjedelmü.
Az l kötet általános rész. A II. kötet a shnpliciál\
leírását tartalmazza. A IlL kötet, amelJ·nek az
alcíme Dispensatorium Danicum, csak részben nevezhető galcnusi résznek, mert valójában ezcnkhül
még olyan receptelőilatokat tartalmaz, mint q mi
Fo-No-nk.

r

kötet

áltaJ§nos rész és a szokásos bevezetéssel kezdödik
Ez a bevezetés azonban nagJ-on sok érdekes és megs:zívlelni való dolgot mond. Megtud.iuk belőle, hog)
Dániában áilandó K\ ógyszcrkönyvi bizottság müködik ,
már 10 33 óta )>Azon céllal, hogy a Plwrmacopiát
a fejlődéssei összhangban tarisa és at clőiratgyüjle
mények kidolgozác;ál meqindílsa és ellenőr izze.<i E célra
ezen bizollság külön laboratár iumot kapott . és tart
ma is üzemb(m A bizottság er edetileg 7 taghól állt,
majd később Hzok számát 18-ra emelték A tagokat
hatévi időtartarma nevezik ki Az H133--3~J-ig
müködő bizottságnak öt gyakOJ ló g~ ó g} szerész t agi ú
volt. A most megjelent gyógyszerköny,;cf, teljes
egészében, az 1939-45-ig kinevezcit bizottság dolgozta ld, ezen bizottságnak az clnökC Prof. Knud
Mö11er, a kopenhágai eg-:, ct cm gyógyszertantanára. A bizottságnak hat gyakorló gyóg-:,·szeré~z
tagja van.
· A gyógyszerkönyvnek több _kötet! c való felosztását azért látlák célszerűnek, me r t az I kötetei,
amely általános hatáiozatokat. és vizsgálati módokat
tartalmaz, a IL kötetet pedig, amely a simpliciák
részletes monografiáját tmtalmazza, a diogak lcírúsával eKyütt, f6leg az előállító gyárak és an3Jitikusok
fogják forgatni. A III. kötet főleg gyógyszerészek
és orvosok kezében lesz gyakol i

o:

Az I. kötet
felsorolja az általános meghatárQzúsokat ; miut pl
térfogat, sűrűség, . kancenti á ci ó, ién~ törés, forgatóképesség, viszkozitás, pH fogalma stb.
Az általános előiratok fejezetében meghatározza
a gyógyszerkönyvben használatos kifejezések pontos
értelmezését. Következő pont a növényi drogok gyüjtéséről, szárításáról és eltartásáról intézkedik. A szilarendszer 13 cgysé.gből áll, ez lényegesen eltér a mi
szitarendszei ünktől A legnagyobb fonaltávolság 4·2
mm, a legkisebb 0·13 mm._ Megadja a IOstaszcmcse
nagyságát is és fel van tüntetve az a ± különbség,
amivel a fonaltávolságban eltérés lehet. Durva por
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10-es sz. szitának felel ~lieg, fonaltá\ohága: O 70 mm
por 30-as szita, fonaltáYolsága 0·20 mm, finom po 1:
50-es szita, fonaltáyolsága 0·13 mm E két utóbbinál
.J...10 eltérés lehet.
~
A sziták nnyagúra vonatkozóan elő ü ja: 2-20-ig
a szita drótja cinezett, krómozoU Yagy nikkelezett
drót, rOzsdamentes \-as, réz Yag~ nikkel A 20-as
lehet monelből 30-50-ig nikkel, bronz 'ag~ seJ} em.
A gyógyszerekelkészítésére "\Onaikozó előiratnk
nál maceráció, digestió, perkoláciO és rcperkoláció
szerepel Vakuum-bepárlás nincs nlindcn esciben
előírva,.. dc ha elő van írva, 50 í okot meg nem haladó
hőn, csökkentett nJ om ás alatt tiirténő bcpárlást
ért A kivoná si müdoknál pontos leilatát adja a reperIzolációnak
·

Sioil és aszeptikus owossdgoA l~észitésc
e célra 5 cljá1ást ír le. A he\rítési jdő hosszát attól az
időpont~ól kezdve számítjuk, mikor az mető tárgy,'
vags p1cpa1átum elé1te a he\ítési Jrőmérsékletet.
Lásd: Száraz stedlezés. Heütés levegőn 1GO fokon
(150-165 fok) két Ól'a, \-~g} 1 W fokon (135-145)
:1 óra. II Autoklávban hE:,·ítés tdítelt ,.ízgözbcn
120 -fokon (118-122) 20 pe1c Ill he\ítés áramló
vízgőzben 100 fokon 1 óráig, vagy fOl ró vízbE ntártva
1 órán át. IV hcútés ~'iramló vfzgözben 100 fokon
15 per-cig ,.·agJ fonáshan le,. ő \'Ízbc márt\'a 1 :J percig
V. Steril filtrálás bal{tériumszürün
Az I és II. módszeiek tekintendők bizlos sierililás elérésére vezető módol~nak. a IH---V. móclszerekct kizárólag aszeptikus kezelési módszcirel eg-:, ütt
lehet csak használni
Részletes utasítást tmtalmaz az aszeptikus g~ ó g~
szel készítésére vonatkozólag is, tovúbbá e{knJ ck,
eszközök, gumisapkák st.cri1ez0st~rc és eltar:8sára.
Külün láblázaiban vannak felsorolva az egyes
szmel{, mcgjclöJ\rc azt a legmagasabb llőfokot,
amelyen ]:wmlás n0ll~ül stcrile.zhel{ík, 1ovúbbá a
pH fokot és az alkahnazható konzervál(.) anyagaL
Az anyagok részleteS Jeírásánál minde11 esetben meg
van adva az utasít ús 2 sterilezösrc
A.z izotonfás oldatok. Kem csak minden injekciót,
de mindcn szemcseppet is izotoniás oldalhan ír elő
a gyóg~ szerkünyv. Ene vonalknzo úlfalános utasítás
található az l. kötetben. Az iz:otoniát 0·.52 fok fagyáspontcsökkenésben jelöli meg t~s mindcn oldatot
ezen fag\áspontcsökkem~src úllíttat j)e a g~ógyszer-·
könJ v. E célhól 1G grafikont közöl oldalterjcdelmű
nag\sápban, amclJckr<'H mindj{nlk.iiZ\:ctlenül leohasha-l ó az izotonizáláshoz szükségcs Bali iun1( h lm id,
illetve kaliumnitrát mennyisége . .E táblúzatokon)
illet ve grafikonokon szerepel minden sz er me lJ- et
injekció céljára vag)· s.'l.emcseppnek használni szo-·
kásos.
A gyóguszuel< láiolásáJa \On?llwzóan ré.szletes
utasításokat ad a követl<t'ZŐ fejezet E h Cl J en részletezi, mit jelulienek a gn)g~ szcrkön} vben lev/5 olyan
kifejezések, mint )>jól zárt cdén~ben tartsd mész
fölött tartsd, világossúgtól elzúr\·a tartsd, hűvös
helyen tartandó (( :Erdekes, hogs a dán g)ógyszei·könJ-V minden kereszles szert +++-tel jelöl,
nem tesz különbs6get a méigek és cr6s hatus1i szere]_(
közöLt. A mérgeknél azonban előírj-a, hüg~ ))rnéreg,
sz ckrényb cn tart sd<(.
A gyógy,~zerek adagolására v"ülia!lwzóan is megadja az általános utasítósokat, megadja a mért ~két
az evő-, KJ ennek- és teáskanálnak, \-ízrc és szirupra
vonatkozóan is. A részleles szövegcknél minden
esetben meg van arlva, hogy cg~ kanál 'az illető sz er ből
hány ml, illetve g. Oldatok esetében, hog~ ezen mennyiségben mennyi hatóanyag vaa A fol~ adékol(nak
minden cikkel:y nél meg van adva a cseppszáma.
A KJ crmekadagolásra táblázatot közöl, 3 hónapos
kortól 15 éves korig.

A vizsgálatokra vonatkoZó utasítások : 1. Általános/
.• ·.··ut;asítilSO~ és fogalmak megnevezése. PL a savanyú-

· fokol( pontos megadása, erősen savanyú, gJ engén
_ savain ú, semleges, erősen lúgos, K) engén lúgos, stb.
kifejeZések precíz meghatározása pH és indikátorral
: stb. Színes és színtelen- oldatokkal való reagálás.
VíZben oldódó és nem oldódó anyagokkal való bánás
2. Fizikai állandók meghatározása : Olvadáspontmeghatározások, szilárd és zsírnemű anyagokra
Merevedési pont meghatározJts Forráspontmcghatározás, gőztérbe desztillációval összekötve és fol:y'adékba mártott hőmérőveL
Sűrűségmeghatározás
20 fokon pJknometerrel; megadva számítási képlet
kor.rekciós-táblázat 10-30 fokig . Balzsamokés gyanták sürűségénck megállapítása. Fol:radékok sűrüsége
'Vestphalmérleggel és areometerrel. ·
Fénytörés- és· fén~y for gatásmérés. Viszkozi tásmér és
Minden vizsgálati eljáráshoz adva van a képlet,
amely szerint a mérés történik és az eredmény kiszámítható.

I I[.. Kémiai meghatározások
IV. Szennyezési próbák:_· E vizsgálatokat mértékoldatokkal történ6 összehasonlítással végezteti. A megadott reagensek mennyisége egyben mértéke is a
keresett szennvcződésnek. A következő méitékoldatokat ü ja elő : S~zínmértékoldat, pH kitevő mértékoldat,
klmid, CJ·anid, szulfat, nitrat, foszfat és szilikat,
]{arbonat, ar sen, kalium, ammonium, kalcium, Jwlcium
és magnesium, vas, általános fém méi tékoldatole
Minden próbának pontos kivitelezése és reagense
meg van adVa. Külön fej ez et foglalkozik a drogokban
levő nedvesség meghatározásával, úgy kiszárítás útján, mint toluol desztillálássaL Hamumeghatározás :
. összes hamu, savban nem oldódó hamu, vízben ol~lódó
hamu meghatározás Gyanták, illó olajok meghatá-rozása drogokban Vizsgálat zsírokra, peroxidra,
szabad és kötött zsírsavakra. Alkohol vizsgálata
actheres oldatol~ban
V
J(vanlilativ meghatározások
KoHnimetliás
meghatározások, szervesen kötött jód, kén, nitrogerf,
arsen, higany és halogen kvantitat.iv meghatározása
Illó bázisok mérése. Sz ali cs lsavnak, fenolnak bromometriás mérése. Alkaloida sóknak kromalogiafiás
analisise: Solanacea drogok és készítményeiknek
tropaalkáloida meghatározása. Drogokból kivonatanyagmeghatározás, viZeS ldvonataJIJ agok, aetherhcn oldódó kivonatanyagok: zsíros olaj, illó olaj,
Ta):Hetták hatóanyagainak mérése.
V I Biológiai meghatáJozások Cakiferol, cm bacholini chloridum, ergometrinum, histamini hydiO-·
chloridum, lobelini h) clrochloridum, picrotoxinum,
sUibocstroli dipwpionas, stilboestrolum, g-Strophanthinum.
-Olvadás- és mcrcvedésipont meghatározás milnoszkop alalt. Nedvességmérés megadott hőfokon
(mikro eljárás}; önlcsztési maradék meghatározás
l\fikrokj cldálozás.
VII. Drogok mikroszAópos vizsqálata: sejt~ és
szüvettani vizsgálatok, sejttartalmi rész vi:.-:sgál:::ttok,
scjtfaJanyagok, lnistályok stb mikroszkóp alatti
reagálása, polmisálás mil\roszkóppal, mikrosublimá ei ó .
VIII BakleJiológiai vizsgálatok é<; pyrogcme v{l[ó
vi:::~gálat

A reagencia.
Leírása és azok kvalitativ és kvantitath vizsgálata 78 oldalt tesz ki, azután a reagens oldatok
készítése következik, 136 'reagens oldat hivatalos.
Ezenkívül 15 indikátoroldat van felvéve.
A normál oldatok készítése és beállítása után,
az összehasonlító mértékoldatok leirata következik
18 mérlékoldat hivatalos, minden előirat után a megfelelő vizsgálattal. Utána a pH méréshez szükséges
5 pufieiüldat előirata következik, a T . C. l\fc llvaine
és S P. L. Sörensen indikátor pH puffertáblázattal
Bakte1 iológiai táptalajok elő ir a ta,
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Analitikai mérőeszközök korrekciója Táblázatok
és végül 16 izotoniás grafikon zárja be az I. kötetet .
A .szöveg között többv ábra van közölve a ,.izsgálati
cszközökiől, amelJ'elthez pontos mérték is meg van
adva
II. kötet

a kemikaliák és drogok 1eiratát tattallnazza .
199 szerves an:y ag, ~l-4. anorganikus, ,94 növényi
drog, 11 állati drog, 23 illó olaj és balzsam van leü va
A kemikaliák megjelölésére a bruxel1esi nomen·
klaturát használják, illetve annak a szellemében
megalkotott és az északi államokban (Finnország,
Svédország, Korvégia, Dánia) elfogadott közös nomenIdaturát Pl. Ferri chloiidum, Cht'Olni trioxydum,
Argenti nitras, Aluminii sulfas stb. Alcímként dán11J'eh:ű fonetikus
nomcnklatma van. A szerves
vegyületeknél a szokásos illegjelölést használj a, igen
sok az említett északi államokra érvényes megegye··
Zéscs ö~szevont kémiai név Pl. benzocainum, phenemalum =acid . phenylacthjlbaibituricum, phenemal~
natrium stb,
A latin címszó után fonetikus név és fonetikusan
üt kémiai név következik. Utána tapasztalati és
szerkezeli képlet, majd mol súly, tartalmi rész százalékban, az általános leírás, oldási viszony-ük után,
a vizsgá~at~khoz szükséges an-:, ag oldat a ml folJ adékban. Azután fizikai állandók, azorrossági vizsgálatok,
tisztasági vizsgálatok, kvantitativ meghatározás, eltartás, maximált dózis, synonima, összeférhetetlenség, esetleges injekciós készítésre való utasítás, az
anyagból készített törzsoldat vagy trituráció elő
irata. A dán g:yóg)· sz er könyvnek egJ ik általános
szabál)' a kimondja, hogy a szeJekből recepturai fel~
dolgozásra törzsoldatot vagy triturációt csak olyan
összetételben és csak az esetben szabad készletben
tartani, ha azt a gyógJ· szerkönyv előírta. Az inj ekdókészítéselu c vonatkozóan miriden szernél, am. c l:y b öl
injekciót szoktak k~szíteni, Iészletcs utasítás ';an.
Pl. a morphinnál az injekciós készítési e vonatkozólag
előírja : sterilezés, 100 fokon 1 óra hosszat )>bázisos
pH felé nem hajló oldatban(~ )Jinjektabile<~, azaz
kommerc injekció név alatt tölnényebb oldatot
mint 3 cg/1 ml-ben fOlgalomba hozni nem lehel, ha
az orvos töményebb olelatot ír na fel injekció formában,
a gyógyszerész t ai to zik a következőképpen szignálni:
)>Solutio. . pro injcctione<(. A pontozott helyre a
pontos összetételt kell fcltüntetni. Igen sok nálunk
használatos specialilás van felvéve kémiai név alatt
Ezek a következük : spiiocid, abasin, isacen, stryphnon,
numa!, benzedi in = aktedron, noviform, xeroforJti,
aiiol, bromural, doiyl, adalin, yatrcn,- chlorcton,
ped(ain, atophan,. dial, medinai, vcional, evipannatrium, ergobasin, tiipaflavin, phanodorm-I~alcium,
hexylrezorcin, histamin, dicodicl, jodtctragnost, mitigaJ, solbrol-nipagin, neosalvarsan, coramin, nicotin·
amid, erytioltetranitrat, sympatol, chinosol, eukodal,
D. D . T. = gezarol, dolantin, diphedan, luminal,
llovocain, lenigallol, pantocain. A sulfamidok közül
a p. a bensolsulfamid, a sulfapJ ri din, a mct.rlsulfapyridin, a sulfathiasol és a sulfathiasolnatriun1 van
fehéve.
Teirapanum néven a következő gyóg-:,szeiJ~e\·e
Jék hivatalos: Morphini hydwChlor 660 g N arcotini
hydrochlor 217 5 g, Papaverini hydrochlor. 50 g,
Codcini hJ diochloi ~ü g, Chr~ soidinum pulv~ratum
2 5 g. 15 rész \'Ízben oldódik, maximált dozisa pro
dos i 3 cg, pr o dic 10 cg. Stcrili'l;álható 100 fokon
1 Ól án át 1% O l n sósavas közegben
'
A. drogo!, nonnnklalurája ·

a felhasznált I ész nominativusban, a nö\·énJ ne\ ek
geniti\ usban pl. Iadix althaeae, folium hJ os) ami,
flos chamomilJar. stb. A nálunk szokásos P. I helyett
az alcímben jelöli meg, pl. folium belladonnae. alcím :
belladonnae folium F I Ezután dánnyeh-ü fonetikus
elnevezés k.Ö\'etkezik A leírási szöveg a növén}i
drogoknál szűkszavú, annál bővebb a mikroszkópos
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vizsgálati rész. Némelyiknél oldalakra terjedő. Egyéb
vizsgálatqk is igen részletesek és a legtöbb esetben
kvantitativ meghatározást végez Előírja a drogok
niinimális tartalmi hatóanyagát Pl. folium belJadonnae O 30%, hyosciani 0·05% alkaloidát tartalmazzon. Hivatalos a herba hyoscyami mutici is,
amelytől legalább 1% alkaloidát követel meg. A növényi drogok közül 7 kéreg, 2 virág, 6 levél, 6 termés,
5 herba, 8 g) ökér, 7 rhizoma s 7 mag hivatalos.
A vitaminok közül az A, B 1 , B 2 , C és D hivataloSak. A hormonok közül a stilbeostrol és annak
dipropionatj a hivatalos

A I Il. kötet
alcime: )>Di.spensatorium Dani'cum« érdekli legjobban
a gyakorló Kyógyszerészeket.. A szerkesztő bizottság
határozata szerint ebbe a kötetbe, mint önálló
kötetbe vették fel a tulajdonképpeni galenikurnokon
kívül mindazokat a receptszerűen előírt gy·ógyszerfmmákat, amelyeket a gyakorló orvosok általában
használni szoktak, természetesen a legkorszerűbb
gyógyászatnak megfelelően. Előzőleg 1934-ben, majd
1938-ban már jelent meg 'az orvosok használatára, hivataJos kiadásban a g:yógyszerkönyvbizottság által kidolgozott r.eceptgyü)temény. Ez kibővítve
és a galenikumokra vonatkozó előiratokkal és vizsgálatoldmi ellátva együttesen képezik a J>dispensatorium
danicunH-oL Tartalmazza a kompoziták leírását
és a drogoknak galenusi kikészítését ; továbbá teljes,
kűrszerű vénygyüjteményt. Az általános részekben
megadja a felvett gyógyszerformák pontos definícióit
és általános leírásait.. A gyógyszerészek részére az
ebben foglaltal~ az irányadók. Az előiratoknál feltűnő
a sok kvantitativ meghatározás, mert az alapelvek
éitelmében mindcn eseiben tartalmi meghatározást
végeznek, ahol az célszerűen kivihető. Az orvosok
részéle most is fotgalo.mban van hivatalos Jdad<'lsban
ennek a dispensatoriumnak eg~y az orvosok részérc
átdolgozott zsebformátumú kiadása >>Pharmaconomia
Danica <J címen. Ebben a gyógyszel'észi vonatkozású
részek helyett orvosi vonatkozású, tehát hatástani
részek vannak beiktatva. Amíg a dispensatorium
kötelező előirat a g·yóKyszelészck szám~Íla, addig a
pharmaconomia az orvosok részére tájékoztatául
szolgál csupán, d~ semmiben sem köti őket orvosi
gyakor latukban
E kötet általános fejezetei a következők: A quae
aromaticae, Decocta, Elaeosaccbara, Emplastra, Emulsiones, Extr acta, Extracta fluida, Infusa, Mucilagines,
PuJveres compositi, Solutiones, Species, ·succi, Sm:pensiones, Tincturae és Triturationcs. Anaesthetica,
Capsulac amylaceac, Capsulac gelatinosae, Caustica,
Catipulvcres, Diagnostica, Dosipulvcres, Emplastra
adhaesiva, Emplastia vulncraria, Granulata, Guttae,
Injectabilia, Injectablcitae, Linimenta, Liquores,
Lotioncs, Mixtmae, Nebulogena, Ncbulolea, Oculenta,
Oculoguttae, Pilulae, Solublettae, Suppositoria, Syrupi
Tableitae, Tablettae orales, Trochisci, Ungucnta,
Vagitoria, Vina medicata.
Ezen általános fejezetek közülegyik legérdekesebb
a Concentrala vegetabilium. Nálunk ismeretlen ezen
gyógyszer forma, valójában folyékony kivonatnak
tekinthető, amely arra szolgál, hogy belőle higításakkal további gyógyszereiket készítsenek, pl decoctumokat, infusumokat. Előállításuk rendszerint perkolációval, vagy reperkolációval történik. A következők
hivatalosak: concentratum glycyrrhizae, ipecacuanhae, senegae, thymi, valerianac. Ezekből megfelelő hígítással készülnek az illető drogok decoctumai, mcleg vízzel való felhigítással.
Ezek közül minket a conct. ipecacuanhae és
senegae érdekelne közelebbről, miután nálunk ezeknek
főzetei a szokásosak. A concent. ipec . egy rész szesz
és négy rész víz keverékével HCl hozzáadásáv:;t1, áztatás útján készül O 1%, alkaloidatartalomra beállítva.
Ha inf . ipec. van ína, ezt a készítményt higítják
fel fonó vízzel úKy, hog:y 1 rész drog helyett 20 rész
concentr a turnot használnak. A concent. &enegae 1 : 2
arányban készül, higított szessze1, perkoláció útján.
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Decoctumhoz. 1 rész drog hel}-ctt 2 rész concen··
ti a turnot higítanak forró vízzel Az újab b gyógvszerkönyvekben több helyen találkozunk az Hven~ sűrű
Jdvonatokkal, mint az infusumok előkészítm~énJ-:eivcl, _
Igen nag~y előnyük a pontos. és mindig egyforma_
hat?,anyagtartalom Nál~.m1~· a ?enega hel; ett sapon_anat _lehetne alkalmazm velcmenyem szcrmt, lötűnö
eredmenn}..el.
Az általános fej czeteknél~ a készítmény definicióján kívül előírja az általános vizsgálatimenetet is.
Különöse!l ki kell emelnie a dán gyógyszerkönyv
tablettaviZsgálatait. Vonatkozik a szétesési időre
be nem vont és enterosolvens tablettákra, adagolás{
eltérésekre és hatóanyagtartalomra, kvantüative. _
UgyanilJ cn vizsgálatokat Játunk az adagolt
powknál,_ kapsuláknál, piluláknál és általában mindcn
ad~golt g}'Ógyszernél: A g)Óg}rszerkönyv 79 magist,
rálls tabletta előiratot tartalmaz Bő"\-en leírja a
tablettakészítés minden fázisát és. köiülírja a használhato segédeszközöket.
A pilulák előhatának érdekessége az, hog~ minden
előirat úgy pilulamasszára, mint tablettamasszára
is meg van adva. Ha tabletta előirat szcrint készül,
úgy mélyvájatú matricát kell használni, hogy
közel gömbalakú, bevonható idomot nJ erjenek
A pilulakészítéshez töltő és kötöanJ agul pulvis
ad pilulas, továbbá fluidum adpilulas és fluidum ad
obductionemct ír elő ; ez ·utóbbi szükség eseté1~
entemsolvens an}'ag. 31 pilula előirat hivatalos
A gyógyszerkönyv előiratai úg} \-annak megszerkesztvc, hogy azok általában mií1dcn gyógyszeitárban clkészíthetők, de gondoskodik a gyári üzemi
előállításoktól is. i6 injekció előirat van fehévc.
Bevezető általános fejezetben bő IciTata \:an az
injekciókészítés minden szabál J ának.
27 csepp előirat belsőleges használatJa, 6 gianu-latum és a magistrális recept formák minden fajtása
képviselve van
·
A szemcseppekiÖl és szemkplőCsölaöl külön kell
megemlékezni Terjedelmes előszó után, amely intézkedik arról, hogy minden szemcsepp izotoniásra legyen
készítve, az oldáshoz steril vizet használtat, az eltartásáról előírja, hog}' lúgmentes üvegben tőliénjen
15 szemcsepp és 7 szemkenőcs hivatalos . A szemkenő
csökre vonatkozóan az általánosan használt Hyd1 m gy- ,
sum praecipitatum album és flavum szemkenőcsökct,
egy elöl e elkészített pulteolum concentrált anyagból
l : 5 készítteti cl. Ez frissen lecsapott Hg pp alb .
és flav, lanolinos keve1·éke
Minden címszó alatt a 1ccept százalékos össze~
tétele is fel van véve és utána, hogy a szokásos ada~
golásba:ri egy evő vagy- gyermekkanál menn} i ható~
anyagat tartalmaz. A fejezet végén a szokásos adagnak a g súlyavagy eg)-- ml hány csepp. Végül a maximált dózis . E kötetben 559 előirat szerepel, amelyek
közül 215-nél kvantitativ vizsgálati mód van megadva.
Jellemző, hogy fizikai meghatározás mindössze 15
esetben szerepel Akkor is Jegtöbbször más kvantitativ
eljárással együtt
Egy cikk keletén belül lehetetlen teljes képet
adni ennek a gyógyszerkönyvnek kitűnő előiratairóL
Hogy milyen képesítésű gyóg:-, szerészek számára
íródott, me~wróbálom két példával illusztrálni : az
adrenalin inJekció vizsgálata pL a kö\·etkező: ln- antitativ meghatározás : 5·00 ml injekció adrenalin "\·ízzel,
higítva, mig az össz térfogata 100 ml.. Eg~ 100 ml-cs
mérő1ombikban 80 ml vizet és 2 ml natriumfosfat-R
(O 5)-ot adunk és az előbbi higítás 500 ml-ét rázás
közben 1 ml 0·1 jódot és 1 pcrcn:yi állás után 2 ml
0·1-·n tiosulfatot és vizet annyit, míg az egész 100 ml
lesz Közvctlenül a készítés után a keveréknek nem
szabad gyengébben színezve lenni, mint a -következő
szín: 4·40 Co+3·60 Cu+O 20 Fe+9180 sav és nem
szabad erősebben színezve lenni, mint : 5· 50 Co+
1 50 Cu +O 25 Fe +89·75 sa\·
·
EKY galenikus készítmén}· előiJata pl. a követke?;Ő:
Solutio Aluminii subacetatis concentrata tartalmaz kb 8% vízmentes básisos aluminium acetátot

Rp Aluminii sulfas
acidum sulfuricum dilutum
acidum aceticum
calcii carbonas
aqua destillata
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Ebből lesz kb. 1000 g oldat.
Az előüt alu.mínium sulfatot .p.1elcgítés nélkül
oldjuk 475 g vízben Annyi higított kérrsavat csepegtetünk az oldathoz,ha szükséges, hogy kivett 10 .. ml
próbája, amcl~yhez 5 csepp I-benzilorangct adtunk,
ugyanazt a színt mutassa, mint 1Q ml· 2·45 pH·-u
Brintions-puffei oldat és 5 csepp I-benzilorange
keveiéke. Az ·oldatot annyi vízzel higítjuk hogy
annak sűiűsége 1 155 legyen..
'
Ebből az oldatb-ól áilítjuk elő a concenhált
basisos alumínium acetat oldatot olyképpen, hogy
minden g alumínium sulfat oldathoz adunk

Rp ecetsav

calcium car-bonat
destillált víz

o 365
o 130

o 190

g

g

g

az alumínium sulfat oldathoz adjuk a szükséges
ecetsavat a vízben elkevcrt calcium
cmbonátot óvatosan és kc\;ergetve. Közönséges hő: mérsékletcn állni' hag::-,:juk 3-1 napig, időnként
felke,; ene a keyeréket, majd vászonszűrőn leszűrjük
és a szűrőn mmadt maradékot deszkalapok között
kimosás nélkül kipréseljük. A folyadék tisztáját
és a préselés nyeledékét eleg;yítjük, majd filtráljuk
Az oldat tiszta, vagy csaknem tiszta, színtelen
ecetsav szagú, édes, összehúzó ízű és gjengén savas
ké-mhatású. Benne állás közben néha kevés fehér
üledék képződhet.
P1óha: aj sür.űség 1 042-től 1 053-ig,
b) tisztasági !Hóba szennyezési p1óba
5 ml conc basisos aluminiu.m acetat oldathoz 5 ml
szeszt adva, az legfeljebb opalizálhat, de üledék ne
képzödjék benne (su1fát),
ej tartalmi meghatározás 10 ml cane
oldatot és 10 ml kalium sú.lfat H--'kénsavat portellántálban össz;ekeverünk 100 ml szcsszeL A keletkezett
lnistályokat 11 cm-es száraz filtrunna gJ--üjtjük,
a filhum ot és a ln istályokat 4 ízben lemossuk, minden
alkalommal 20 ml higított szcsszel A szesz Jccsurgása
után a luistályokat feloldjuk 100 ml fonó yízben és
hozzáadu.nk 20 ml vízben oldott 4 g bariumchloridot.
A keletkezett te_jszerű csapadékos foJyadéld1oz l ml
indikator phcnolphtaleint adva és csaknem foll'ásig
hevítve, kevergetés közben adunk 1/n natiium
hyLhoxydot, amclyből13.S5ml-1G . 50 ml fogy, amig
a folyadék kimondottan .határozottan vörös szinüvé
válik; ami 7 5-8 9% vízmentes basisos aluminiu.m
acetatnak ·felel meg Egy ml 1/n natr hydroxyd
megfelel 0·05.4.02 g vízmentes basisos alumínium
acetatnak (CH"COO),Al(OH)
Hűvös helyen tartandó
Signálás : csak higí-tásia l
mcnnyiségű

EGYSÉGES GYÓGYSZERiiÖNYVI
BIZOTTSAGOT
A közölt előiiato}{))ól és viZsgálati móclokból
és mindabból, ami ebben az újkiadású g:yógyszerkönyvben látható, ugyanarra a következtetés1e keli
jutnunk a gyógysze1észkiképzést illetően, mint
amire a szavjet gyógyszeikönyv olvasása nyomán
jutottu.nk, t. i.: hogy az á gyógyszerész, aki ilyen
gyógyszerkönyvekből dolgozik, ilyen előállítá.sokdt é.s
vizsgálatokat -végez, annak igen ma(Jas fokú kiképzést
kell kapnia ahhoz, hogy ilyen munkálatokat és
vizsgálatokat el tudjon yégezni l\Iárpedig a jövő
gyógyszerészétől ezt vá1ja el a tá1 sadalom l
Befejezésül mégcg) szer visszatérek a dán gyógyszeikönyv bevezetésének egy fejezetére. Ez az északi
államok
kooperációja
gJ--óK)' szerkönyvszerkesztés
terén.
1923-ban volt Stockholmban az északi
államoknak (Dánia, Fillnország, Svédország és Nor-
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végia) az első megbeszélése anavonatkozóan hogy a
kü!önböző országok gyógy szcrkönyveit egységesítsék.
?\lar akkor eredményeket é1tek el a nomenklatura
egyes részeinek egységesíté se teJ én. 1936-ban új abb
gyűlést tartottak és részletesen megtárg:yalták, hogy
a készülő új g:yógyszerkön::-,:vckben milyen eg3-séges
szempontokat vegyenek tekintetbe, sőt az eredményes
mu.n~ca érdekében megállapodtak abban is, hogy
az allandó összműködés érdekében; állandó közös
Dizottságot állitanak fel és ezek dolgozzák ki a követendő eljá1ásokat. Az egve-s I'észek kidolgozását
.is felosztották eg~ymás között. i\fegállapodtak egy
mtciskandináv gyógyszerkönyvi központi szerv létesítésében. Ez a bizottság a később bekövetJ{ezett
feszült politikai helJzet· következtében _nehezen ])ár,
de mégis működött A hábo1ú után újra fel·vetették
a munka fonalát és 1946 május 9_:__10-én Stockholmban újból összeült az interskandináv g:-,:ógyszerkönyvi bizottság és azóta is végzi eredményes munkáját ma is
·
Az orvosi tudomány és az exakt tUdományok
rohamos fejlődése ma már sokkal rövidebb élettartamot engednek meg eg3-'-egy gyógyszerkönyvnek,
mint régebben Szinte elkerülhetetlennek látszik,
h~ a gyógyszeikönyvek lépést akainak tartani a
feJlődő tudománnyal, hogy állandó gyógyszerkönyvi
bizottságok müküdjenck. Ha még azt is tekintetbc
vesszük, hogy a világpolitikai helJ--zet követke·ztében egyes európai államok egységes politikai
vonalon, a népi demolnáciák útján állnak, nem
volna távoli és utópisztikusnak látszó gondolat
a népi demolnáciák országai részére az igen fejlett
gyógyszerészkultúiát mutató Szovjet irányító közreműködésével
egységes központi gyógyszc1könyvi
bizottságot felállítani
A fent ismertetett IX . dán gyógyszclldmyvet
megjelenése után, ez év tavaszán a dán gyógyszer~
könyvi bizottság megküldte a magvm gyógyszerköny\·i bizottságnak, az I kötetben látható következő
ajánlással :
A Dán Gj-;ógyszeikönyvi Bizottság tisztelettel
ajándékozza a lVIagyar GyógysZerkönyvi Bizottságnak

Négy gyógyszerkönyv
]Jár Jégen túljutott a s::uk.rsztl)bizottsdg az V. Magyar
Gyógyszcrkönyo cWkészilő munkálalain. Éppen szaklapunk mull számdban fealalkoztunk Sc h u l ek
Elemér dr Kossuth--díjas tudósrztzk előadásával, mely
zwmc·sak a gyógy'>zu könyu-szcrkesztés, főbb irrinyelveiiő[
számolt be, hanem tnnek a nagyszabású munkának
egyre fokozottabb kialakuld.sdiól is. Anúl is tudomásunk van, milyen _:ffOndosan, meklwra szakmai, tudományos elmélyedéssel honljálf össze a különbözff országok gyógyszerkönyueit, Iwgu a legújabhan megjflenésre
keriilő Ph. IIg
V.-ben még teljesebben kiépíthc.ssék
a gyógyszaelleniilzés legmagasabb fokát. E nagy éé!
éldeidben örvcndtnek minden ú.j adatnak, amelyhez
hozzájuthatnak

IR·tN Y ITÓ SEGITSÉG

Eddig jöként az hdtrdltatta ezt a nagy munkát, hogy
éppr:n q legjelentőseblnt. a S:::oujetunió gyógyszfl könyvét
nem tudtuk beszerezni ~i VIII. Szovjct Gyógyszakönyvet ma ismerteti előszöz nagy vonalakban I{ u n
Ferenc gyógyszerész szaktársunic De már ez a szinte
csak_ általános beszámoló is komoly, irányitó segítség
a készülő gyógyszerkönyvünk szetkesztőbizottságának.
V ég h
Antal dr. a· szerkesztőbizottság jegyző je és
Schulek professzor állandó munkatársa már az eddigi
beszámoló alapján is árúisi jelentőo;;égűnek tartja azt
a tényt, hogy betekintlzettünk a V I Il. Szavjet Gyógyszerkönyvbe J\.fár az eddig nyilvánosságra került adatok
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és iiányelvek is új lehetőséget táJ nak fel é.s a legk~mO
lyabb kutató munka egész sorát teszik szükségessé.
Pedig d teljes münek eddig még csak egészen kis tört ..
dékét ismerjük. De hogy Schulek professzor a szavjet
gyógyszerkönyv ismeJele hiányában is mennyire helyes
úton jár, bizonyitfa Kun Ferencnrk az a megállapítása,
hogy a V I I I.. Szavjet Gyógyszerkönyv az egész
gyógyszerellátás ellenőrzhének kódexe. Az új magyal
gyógyszerköny-v irányelveit is úgy határozta meg Schulek

professzorral az élen a szerkesztőbizottság, hogy. az )s
az t;gész gyógyszerellátás ellenőrzésére vonatkozik.
J>A jövő gyógyszerésze elsősorban gyógyszerszakértő
legyen . «

Tanulság e.z a találkozás a gyógyszeiészet közös országútján arra, hogy ·a gyógyszerészi pálya, a gyógyszerészi
tudomány egyilányban bővül, szélesedik, egy úton
halad az egész világon. De különösen a szacialista
országokban. Ezé1t várjuk olyan kíváncslan az új
szavjet gyógyszerkönyv további részletes i.smeTteté.sét.
A DÁN GYÓGYSZERKÖNYVET
L i get i
Ferenc egyet. előadó szakláTsunk olyan
bőséges tárgyilagossággal ismerteti, hogy az nem szarul
kiegészítésre . Már csak dzétl sem, mert a dán gyógyszerkönyv leljes ter jedelmében a szel kesztőbizottság
rendelkezésére áll. De érdemes a megemlitésu az alig
négymillió.s Dánia kiilönlegesen fejlett gyógyszerészi
kultárája. S z e p e s s- y Angéla dr. gyógyszerész szalttársunk a legújab b angol és amerikai gyógyszer könyv
galenilwmait sor.olja fel, főként azokat, amelyek nem
szerepeinek a Ph. Hg. IV.-ben. De lényegében minden
újabb gyógyszeTkönyv újabb bizongfték is amellett,
hogy a gyógyszerész munkáját, működé<Jét egyre komolyabban beleépílik a közegészségügy hálóza[ába.. De
mutatja ez ugyanakkor tudós szakember einknek fokozott
igényét a gyógyszaészekkel, tehát önmagunkkal szemben
is. Igy gy illik az_ ö.Sszehasonlító anyag, így toT nyosodnak
a gyógyszerkönyvek a világ mindeJi. tájáról az V.- Magyar
Gyógyszerkönyv szerkcsztőbizottságárwk mühelyében.
Ligeti Ferenc éppen a dán gyógyszerkönyv táigyalásával
kapcsotatban veti fel az( a gondolatot, hogy a Szavjelunió vezetésével a népi demokráciák is alakíthatnának
egy nagy közös és állandó szerkesztőbizottságot.

A TUDOMÁNYOS FORRÁSMOVEK
Ez a gondolat valójában nem mo.st szü{etett meg és
nem is Ligeti Faenc foglalkozik vele először. M'ég
1948 novemberében a Népjóléti Mini.sztériumban
H a t v a n i Béla min. o. tanácsos ígérte meg, hogy-amikor ene alkalom kínálkozik, ő maga terjeszti elő
és hivatalósan támogatja egy ilyen szerke.sztőbizottság
magyar részről t~rténő megalakulását. Ali úgy látjuk
hogy az idő is megérlelte ezt a tudományos _és gyakorlati
síkon egyaránt jelentős tervet és itt az ideje, hogy megleremtsük a tudqmányo.s együttműködés minden feltételét És ha ez .sikeT ül, akkor egyszerre megoldódik a
tudományos fonásművek kérdése is Ha a Szavjetunió
és a népi demokráciák közös gyógyszerkönyv i szerkesztő-
bizolt.sága megalakul és megkezdi eredményes műkö._
dését, nem lesz többé gondunk ana, hogyan jussunk
hozzá az egyes országok gyógyszerésztudományi könyveihez és szaldapjaihoz . És nem fordulhat elő tö~bé az
sem, hogy a Gyógyszerésztudományi Értesitő leljes
anyagában még halvány nyomokban sem fedezhető
fel a Szavjetunió és a népi demokráci4k tudományos
irodalma

De hogy idáig elérkezhessünk, előszöT fel kell vennünk'
a kapcsolatot a Szovjetunióval, Romániáual, Csehszlovákiáual, L_(;ngyelországgal, BulgáTidval és Albdniával., Ennek szükségszerű következménye lesz az is,
hogy a magyar gyógyszukönyvi szakesztőbizott.ságot
állandó jelleggel hitelesítik Ebben a nagyhorderejű
ügyben azonban oalakinek meg kell lennie a kezde- ·
ményező lépést. Mi úgy gondoljuk, hogy ne csak a Népjóléti Minisztérium induljon el ezen d vonalon, hanem
Sc h u l ek p r of e ss z o r, aki nem csupán a mi
]{ossuth-difas tudásunk, hane,zn világviszonylatban is
tekintély, ó maga, a Ph Hg. V. szerkeszlőbizottságának
elnöke, intézzen felhívást a SzavjEtunió és a népi demo··
kráciák hasonló bizottságaihoz. Az út .szabad, csak
rá kell lépnünk, hogy együtt haladhassnnk mindazokkal.
a népekkel, amelyek új szL[lemmel, új szacialista nmnkaerkölccsel dolgoznak a. hatadó tudomány, a világ közegészségiigye szalgálafában
Székely

Lengyelországban
Itta: Halmai János dr.
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Ismertetni fogom a kikep~és tantervét Azután
összGhasonlítom a miénkkel és igyekszem levonn~ belőle a tanulságokat
Altalában a lengyel gyógyszerészkiképzés
négy egyetemi év alatt történik A negyedik
évben a kiképzést szakosítják és pedig gyógy··
szerészi szakra, gyógyszerészi kemiai szakra és
növénytani szaJna . Aki bármelyik szakot végzi
el a negyedik év folyamán, az mindegyik okleveles gyógyszerészként dolgozhat gyógyszertárban. A lengyel egyelemi kiképzés nem két
szemeszten e tagolódik évenként, mint nálunk,
hanem három trimesztene
Ha végigtekintjük a négyéves kiképzés órarendjét, azt látjuk, hogy a lengyel népi demokrácia korszerű, igen jelentős és elsősorban
szakszerű kiképzést nyujt a gyógyszerésúknek.

.l}. triroeszt

roeszt

1. Gyógyszerészi propedeutica
2 Fizika . .
3 Anorganikus és anaJitil\:ai kémia ..
4 Gyógyszerészi növénytan
5 Növénytani kirándulások
6 Allattan, pmasitológia és gerincesek
fiziológiája'
.
7, Ásványtan, földtan
és hidrologia .. ,
8 Organikus kémia .

SCHULEK PROFESSZOR FELHIV.ÍSA

Új gyógyszerész-kiképzési tervezet
A népi demokr áciák a kiképzés ter én is
szakítanak a multtal és igyekeznek a szacialista
állam igényeinek meglelelő minél ér tékesebb
szakembereket adni a termelésnek Nálunk a
közelmultban történt meg az orvosképzés, a
vegyészképzés, a mérnökképzés, a tanárképzés
reformja, az Agráltudományi Egyetem oktatási rendszer ének célszerű si tése és most van
folyamatban a gyógyszerészképzés reformja is.
Nem érdektelen, ha egy-egy pillantást vetünk
más népi demokráciák kiképzési reformjára is
és azokból merítünk adatokat kiképzésünk tökéIetesebbé lor málásához.
A Farmacja Polska 1949. évi májusi számában Kalinowski pr of esszor köz li a lengyel
gyógyszer észképzés reformtervezetét, me! y et a
közoktatásügyi minisztérium is jóváhagyott

l. évfolyam

1
3

1

3

1
3

4

ko ll
vizsga

5

8

5

8

·Í

8

vizsga

5

6

5

6

4

4

vizsga

3

vizsga

2

2

2

2

3

2

3

2

2

37

36

1. GyógysZerészet (válo·gatott fejezetek recepturábó!)
2. FarmakognoSia (teák,
porkeverékekanalizise)
3 Szervi készítmények . .
t Gyógyszerészi kémia
(válogatott
fejezet,
aktuális gyógyszerek :
antibioticumok, Vitaminokstb.)........
5, Gyógyszerészet törté·nete
6 Patikai számolás.
7 Éleimiszel ek .

vizsga

--4
19 18 18 18 18 19

Összes óraszám

IV évfolyam. - Szakosttás
qyógyszerészi szak .

III .. trillleszt

vizsga
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3

5
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8
9
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öSszes

vizsga
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vizsga
ko ll.
ko ll
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4

8

4

4

4

4

4

4

2
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4
4

2
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4
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2
2

4 vizsga
4 vizsga

l

4

1

4
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1
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1
1
2
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II. trimei;zt.

4

8

1
1
2

vizsga

vizsga
koll.
vizsga

2

29

29

Összes óraszám

1. trinleszt

Il trimcszt.

4

6

4

6

4

6 vizsga

l

4

1

4

1

4 vizsga

3
3

6 3
3 3

6
3

3
2

6 vizsga
vizsga
4 vizsga

2

3 vizsga

2

3

2

3

IlL tri--

meszt.

1
1
1
vizsga
H 22 l~ 22 13 23
36
26
26

Növénytani .szak.
I. ti i-

nwszt

II. trimeszt..

III. trirocszt

ko ll
ko lL

UI. trimcszt

4

1 Gyógyszerek kémiai
technológiája
2 Gyógyszerészi kémia
(speciális fejezet) ...
3 :Elelmiszeiek vizsgálata
4. Farmakodinamika
5. SzerVi készítményele
6 Toxikológhli
kémia,
szondázás ...
7 Gyógyszerészet töJténcte'..... . .

koll

II I évfolyam

G)'ógyszerészikémia

ÓI a szám

IIL trimeszt

Analitikai
kémia
(menriyilegcs) . . . 1 6 1 6 1 6
Organikus
}{émia
(égetés és szintézis) 4 5 4 5
6
Fizikai és kolloidl<émia
2
2
2
Miluobiológia
ós
higiénia . . . . . . .. 4
3 1 3 4
Ember anatómiája
és fiziológiája.
2 2 2 2 2
F annakognosia
l 2 l 2 1 2
Idegen nyelv
l
l
l
--Első
segélynyujtás 2
Biológia (genetika) 1 - 1 - 2 Gyógyszerészi szociális és m unkaismeret, tekintettel a
lengyel viszor..yoki a 1 ~ 1 -- 1
Egészségügyi rendeletek
.
·
3 - 2 Term ész etvédeicm ;__----,-"-,---,,:2-::::
22 15 16 21 15 22
Összes Ól a~zám :
37
37
37

L tl'illleszt

IIL tri-

Gyógyszaé.szi kémiai szak.
II. hiIn.eszt

rneszt.

IL trirneszt

"'1ri3i-."'16;;-;-1~3_,1"'6,--,-:13~16"'

37

ll. évfolyam
I. tri-

l trimeszt.

8 elméleti
és gyak
vizsga
6
»

2 F annakognasia
3 6 3 6 3
3 Alkalmazott gyógysZerészet
4 8 4 8 4 8
4 Fiziológiai
kémia
( analytikai fiziológia)
2 2 2 2 2 2 viz-sga
13 24 13 24 13 24
Összes óraszám:
37
37
37

1.
2
3
4.
5

6.
7
8.
9.

Gyógynövényimitúra
3 8 4
3 10
Talajtan
2 2
2 2
Növényfiziológia . . .
1
4
1 2
N övényi nyer·sanyagok
és biológiai vizsgálatuk
2 6
Farmakognosia (spcciálisfejezet) ........ 2 4 2 4 2 4
Fitokérnia
(alkotórészek kimutatása és
kémiaimeghatározása) 2 2
2 2
Élelmiszerek . . . .
2
2
2
Tel-mészetvédelem
2
2
2
Gyógyszerésze~ története
-.,-i-1-:7"_,.,1:;-,",.-,-;1:;-,
0
15 16 19 12 13 18
Összes óiaszám:
31
31
31

vizsga
koll
kolL

ko n.
vizsga
vizsga
vizsga
vizsga
vizsga

A IV. évfolyam szakasitását megérthetjük ak'
kor, ha tudjuk, hogy a mai Lengyelország
33 millió lakossal rendelkezik, így tehát az
egész különleges szakképzést összevonta a
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gyógyszerészkepzessel, másrészt kivalóarr t';'dia
hasznosítani a különlegcsen. kepzett gyogys,Zerészt, gyógyszerészkéinikust és gyógy~ze
rész-botaniknsJ.
A Jegujabb lengyel kikepzesi ten ezetet
össlehasonlíiva a nálunk énényben lévő újr en ds zer ű gyógyszer észképzés órarendj é-.,_el, azt
látjuk, hugy az egyes tárgyak több feJezetre
osztva szerepelnek, azonban mindegyikből Yagy
kötelező vizsga, "agy kötelező kollokvium: Az
óraszámok aránvlag nem magasak, a hetr 37
átlagos óraszámot könnyen tudják abszolválni
Célszerű, hogy mindjárt az első é'l:ben gyógyszerészi propedeutikát kapnak, tehát megismerkednek leendő élethivatásukkal ; botanikai kirándulások hasznosan élénkítik a növénytani
tanulmányokat A második évben a mikro-

, ,5 tea'rin,

biológia, fiziológia, első scgelynyujtás, idegen
n vel v, ter més.zetvédelcm, rendeletek, sz_ociális
é~ nlunkavjszony-tanulmán:yok, anatómia, -és_
fiziológia löszélesítik és változatossá teszik a
hallgató erdcklődési körét A harmadik évfolyam négy kollégiuma képezi az egész kiképzés ger incét Itt ela pr ózot!ságot már nem látunk.
Feltűnik, hogy a fm makognosiirt két éven át
tanulják. A negyedik évfolyam a szaktanulmánvoké, itt megismerkednek az organotherapiás
készítményekkel, élelmiszerek vizsgálatával, a
legújabb gyógyszerféleségekkcl, gy ó gy sz er hatástanna!, toxikológitrval, fitok~rniával,
nővénvek lmltúrájá'Val, ipari és egyéb nii~",~;,;
nyersanyagoklwl és 'égül megemlítendő, hogy
mind a három szakon kötelező vizsgatárgyként
szerepel a gyógyszer ész et története

Az új amerikai és angol gyógyszerkönyv
Ph. Hg. IV-ben nem szereplő galenikumainak ismertetése
(Köz:lemén:y a budapesti Egyetemi G)ógyszci é sze ti Intézetből
Iga;r;gaió: lVlozson:yi Sándor dr cgJ"c'lemi ny. r tanár )
A tudomán:yok te1én az: utóbbi évtizcde1<ben
látható . R ül önösen áll ez az orvos-·
tudományra melyn.ck eredményei szinte beláthatatlan távlatol~at nyitottak meg a gyógyítás terén
Elsősorban a Szavjetunió tudósai iiányító munkájának a segítségéveL Ezeket az: eredményeket minden
haladó gyógyszer:~s~n~!< ism~rnie kell.: .~női a ,hatal;mas mányú feJlodesiOl nyuJtanak ÜlJckoztatast az
újabban megjelent gyógysz:erJ<önJ:vel~ is, ,m~_1yek
már. ezen eredmények figyelembevetelevel keszultek
eL Újabban jelent meg az orosz, román, ,cseh, d,~n 1
svéd, angol és amerikai gyógyszerkönyv es a sva]ci
gyógyszerkönyv függeléke . Különösen fontos e~ck_meg
ismerése a készülőben lévő V,. Magyar G:yogyszerkönyvvel kapcsolatban
,
.
, ..
A XIII. amerikai gyogyszexkbr,lyv 1917 apnhs
1-én, a VII. angol ped,ig 1948 .. nHIJUS ,1-en, leJ;e!,t
életbe . Az amerilwi gyogyszerkonyv 667 teteleboi
(fejezet) 110, az angol 788 tételéből319 a galenikumok
száma.
lVIindkét gyógyszer könyv ~ulajdonképJ?ep ~ét részre
osztható . Az első rész a g:yogyszeiek leuasat tartalmazza melyet csak egy rövid bevezető előz meg,
ahol ~ vizsgálatokra, oldódásra, dózi,sokra,_ nm~len
ldaturára, súly. ésmértékegységekre talaJunk altalanos
utasítást.
.
.. .. .. "
A második rész ismerteti a kulonbozo meghatározásokat (olvadáspqnt, for.!ás:pont, ~al?)'~spont,
savs.zám, stb.) és az ezekhez szukseg~s k~szule~~k.?t.
Érdekes megemlíteni, hogy a meghatar azasok kozott
szám os biológiai módszer i~ sze:epel (vitamin, p~rrogen
anyag, antitoxin meghatarozas). EJ;rben , a r~sz_b~r:
található mindazon reagensek összetetele es kesz1~es1
módja, melyek a kimutatásoknál, il_letve rn<=:~hata~o
zásoknál szerepelnek . Az USA g_'y~gj: szer~~myy ,Itt
közli a galeníkumok egyes csoportJamai\: eloalhtasara
szolgáló- általános utasításoka~, míg -~zt a!' angol
gyógyszerkönyv az egyes feJezeteknel adJa meg

háiomféJc módot engedélyez : 1. vizes szatui
úgs, hogy ~z illó.olaj~t, 10_oq ~m 3 c~ eszt.
percig rázatJa, maJd 12 orm alJas utan
mcgszűJ cti; 2. az olaj taleumm al vagy szfgl~:~~~,l~\
eldörzsöl:vc majd tlcsziillált vizet ad,.a
>1
rázás után' következik a szűrés, m íg t~~!,~,~~;:l'
szüicdé]{ nem képződik; 3. illó an:y~
friss·drogból vizes desztillációval Az amc",HU '"
szelkönyvben 9 aromás víz.hivatalos A
. ··'•'""""'
Gyógyszerkön:yvben szercplő aromás vizeken
felvesz:i még az aqua camphoraet, aqua at1ramn
flonun ot, a qua mcnthaet, a qua mcnthae .. viri d
a qua 1osae fortiort és az ebből l 1 és.~ __vi:Z
adásával készült aqua rosact. Ezek ]{ozul az:
au.rantii fJ01umot ésaqua rosae fortiort a üiss
ból desztillációval állítta1ja elő.
Az angol g:yógyszmkönJ·V az amelikaihoz uaov•• ·.. ·
ló an vizes szatwációval, illetve talcum h~,;~~,y;~e~r·~~\
készítteti az aromás ,.izeket. I\Jegengcdi
illóolajból 90 %-os alkohollal és desztillált
konccntratu.mok készítését, amelyekből az """mas
vizet olJ-móclon áHíttatja elő, hogy 1 I ész 2~;:~';<;;;:;
trábimhoz 39 rész vizet téteL Az angol gJ'
könyvben 5 aromás víz hivatalos Ezek k ·
az aqua anethi,. aqua ei~r~amomi, aqua1 a~:~~:~~:~.~·
pipcritaekoncentlatum alalqaban. Az agua,c
készítésénél a camphort szeszben oldat] a es a
gcs víz mcnnyiségét apránként rázás közben
hozzá. Az aqua chloroformii úgy készül,
em 3 chloroformot rázással oldat 1000 cm 3 des:.<tillaJLL
vízben

AQUAE AROMATICilE
Az amerikai gyógysz~rkÖJ?-YV meg?-at~~ozása sz~
rint aromás vÍZ a desztillalt yrznek illoola]Jal, aromas
vagy illóanyagokkal való szaturáeiója. Előállításukra

oldatát, glucose, cukor vagJ gclatin
lehet használni. Az átnedvesített granu.látumot,
,
meg nem haladó hőfokon kell megszárítan,i. Szetes~st
elősegítő anyagként amyl~, csúsztatoanyagkent

Ól iá si fejlődés
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C0;11PRI M AT A
Az angol g~.ógyszcrkönyv
tabletták előállításához vivöarivaaként

mucilag~:,'lll<~~~~~~l;,~~,~:~it~alkoholt,
gummi
butyrum

taicum, paraifinum Hquidmn használható.

!\. tabletták előállításának kétféle módját adja meg:

de emulgensként gummi arabicum mellett még
tragacanthát
is használtat. Konzerválószerként
chloroform és benzoesav, ízesítőként pedig sanharin
és vanillin alkalmazható. Febeszi a gyóKyszerkönyv
még az emulsió chloroformit és menthae piperitact

i a nálunk is ismert nedves granulációt, utána szárítÁst majd préselést. 2 a hatóanyagat lactoseva-1 vagy
dcxÍroseval keverteti el, a porkeveréket alkohollal
átnedvésítteti és formába nyomatja. A formából kivéve
a szárítás szabahőmérsékleten történik CsokoládéEXTRACTA
alap~nyagul, a követke~ő ,..,ke\.t~rék szólgál: 1"5 _rész
kakao, 15 resz cukor cs 10 resz lactose. EloÍJJa a
1\Iindkét gyógyszerkönyvben háromféle extraca tabletták vizsgálatát is : 20 tablettát méret le
találunk: fluidum~ spissum és siecun1 álloés ebből habhoztatja meg az,-átlagsúlJ't, majd ezeket turnot
mányúakat
A legtöbb extr actum_előállításának n1ódja
egyenként is leméreti és az eltér és nem lehet nagJ ob}),
perkolálás A spissum extractu_mok készítéséhez
mint 0·13 g, vagy anná] kisebb tabletta esetében aglucoseoldatot
használtatnak, a siccumokhoz pedig
± 10%,. O 13-0 32 g '7 5%, 0·32 g felett ±5%.
100Lon szárított keményítőt Az amelikai gyógyszerSzétcsési vizsgálat : 5 tablettát 37Il-os vízbe
előírja a száraz extractumok zsír:talanítását
. teve és állandó~n 37°-án tartva, 25 perc alatt s~ét kell könyv
Az amerikai gyógyszerkönyvben 17 extractmn hivaesniök . Ha egyetlen tabletta nem esik szét, a' kísérletet meg kell ismételni. A gyógyszerkönyv 48-féle talos, ebből 7 db siccum, 3 db spissu.m és 7 db fluidum.
tablettát vesz fel. {Tabell-ae acetomenaphtoni, acieli (extraetum BeHadonnac spissmn et siccum, cascarae
sagradae, glycyrrhizae spissum ct skcnm, jellis
acetylsalicJlici, acid i- acetylsalicylici cum ipecacuanha
bovis, hepatis, myzae, stramonii spissum et siccum,
et opio, acieli acctylsalicylici et phenacetini, acieli · fluidextractum
cascarae sagradae, cascm·ae sag1 adae
ascorbinici, acidi nicotinici, aethisteroni, aneurini
aromaticum, glycyrrhizae, ipecacuanhae, sarsaparillae,
hydrochlm id i, atropini sulphatis, barbitoni, barbitani
sen nae, zingiberis.)
sodii, calcii Iactatis, codcinae compositae, codeinac
Az angol gyógyszerkönyvben 28 db kivanatot
phosphatis, clienocsb olis, digitalis pr ae par at ac, digo- találunk,
15 fluidumot, 9 siccumot és 4 spissumot.
x:ini, ephedrini hydrochloridi, ergotae p1·aeparatae;
(Extractum beHadonnae liquidum et siccuni, cascarae
glyccr:ylis. tiinitratis, hexoestrolis, hydrargyri cum
sagr adae liquidum et siccum, col~hiei liquiclum et
creta, hydrargyri subchloridi, ipecacuanhae et opii,
siccum, colocynthidis compositum, ergotae liquidum,
mcpaerinae hydrochloridi, methyltestosteroni, methyl- fellis
bovini filicis, glycynhizae spissum ct liquidum,
thiouracili, nicotin.amidi, oestroni, phenacetini, phena- hamamelidis liqu.iclum et siccum, hepatis liquiclum,
zoni, J?hcnobarbitoni sodii, phenolphtaleini, potassii hyoscyami liquidum ct siccum, ipeeacuanhae liquiJnomidi, potassii chloratis, quininae bisulphri.tis,
dum, Kramel'iae siccum malti, malti cu1n oleo
, quininae hydrochloridi, sodii bkarbonatis composita c, morrhuae, nucis vomicae liquidum et siccum, quiHaj ae
sodii citi at is, sodii salicylatis, stilboesholis, succinyl- liquidum, senegae liquidum, sennac liquidum, strasulphathia~oli,
su_lphadiazinae,
sulphaguanidinae,
monii liquidum et siccum.)
snlphanilam id i, sui phathiazoH, thi om aci1i, th y~ eoidci.)
Az amerikai gyógyszerkönyv exhac.:tumai közül
érdemes megemliterü az extr .Oryzaet, vagyis tizskivonatot, melyet szeszcs vizes áztatással és alkoholos
EMULSIONES
tisztítással
készíttet.
Konzerválószeiként
O 2%
Az amerikai g:s..ógyszeikön:yv az általános Iész- benzocsavat adat hozzá. :VIinden knn-ben 20 egység
hcn emu.lgensként ajánlja a gu.mmi arabicumot,
B 1 vitamint tartalmaz, sötétbarna viszlwzus folyadék,
gelatint, tragaeanthat, agmt vagy ezek keveréll:cit.
égetett cukorszagú és édeses ízü. Tekintettel mra,
Két cmulsio készítését írja elő : cmU.lsio paraffini lwgy a rizstermelés ma már hazánkbim is folyik,
liquidi és emulsio ol. jecoris monhuae A paraffin- a készülő V Magyar Gyógyszerkönyvbe érdemes
olaj emulsiot olymódon készítteti, hogy 500 kcm
lenne felvenni, mint könnyen előállítható B 1 vitamin
paraffin um liquidumot 12.5 g gummi arabicum pulvis- készítménvt
sal kevertet el, egyszene 250 kcm vizet adat hozzá
Az afígol g:yóg;yszcrkönyv érdekesebb extiactués a kevciékből cmulsiót készíttet Azután részletck- mai: Extr hepatis fluidum ökör, vagy juh hiss májáben 100 kcm szirupot, 50 kcm vizet és GO kcn'l alko- hól készül alkoholos kivonással. Igen gyo1san bomlik,
holban oldott vanillint adat hozzá, mint ízcsítőt. tehát hamar felhasználandó. Extr. hammneHdis fiutKonzerváló szerként alkohol helyett finet.. aura,ntii dum és s~ccum 45°-os szeszcs perkolációval készül.
vagy benzoesav is használható. Az olcum je.coris 1\.fint adstringcnst alkalmazzák torokfájás, krónikus
cmulsiót is gu.nnni arabicummal állittatja elő az
hurutnál, _aranyér esetén. Extr ergotae fluidum :
előblühez hasonló módon. A kész emulsióhoz aprána fínoman porított seCaletől előSzör:· petiOlaetherrel
ként erős keverés közben szirupot és illcthj.-lsalicy- zsütalauíttatja, majd a petiolaether-t 10°-ot meg
latot tétet.
nem haladó hőmérsékleten el pár oJogtatja Ezután
Az angol gyögyszeiÍ(önyvhcn is hivatalos a fent
1 %-os bórkösavas alkohollal perkolációt végeztet.
említett két cm ul si ó és hasonló módon is készül, .(\. kivonat 0.06% alkaloidát tartalmaz Eltartás
Az OrszágosÁrhivatal az OKJ által13,382 Tsz, alatt engedélyezett

RESACTOR INJ.

fogyasztói árát:
6 x 11 ccm csomagolásban Ft '11.40
20 x 1.1 ccm csomagolásban Ft 29.90
állapította meg
árakból 15% engedmény nyújtandó !

Az

Minden gyógyárúnagykereskedésben kapható l
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közben alkaloidatartalma Jzözönséges hőmérsékleten
igen ei ő sen csökken, ez a csökkenés 0°-on lass~,
tehát ezen a hőmérsékleten tmtandó el Extr . m~Jht
Triticttm sativu.mból (búz~ból) va~~y Hordem~1 -~Isti
chonból (árpából)·· állíttatJa elő v1z~s r~;ac~ra,cwval.
Beszárítás 550-ot meg nem halado homersekleten
töiténik. A készítmény i% N-ben kifejezhető fehérjét

tartalmaz

INFUSA
Az angol

g:yóg:ysz~rkönyv

az

~nfusum?k~t

a~

aromás vizekhcz- hasonlóan oly mo.don kes:li~tet~,
hogy-a drogból szesze.s I~lacerác!ó':al ''agy p~rkola~ió,
val koncentrátumot alhttat elo es ebbol vizes higitással készül az infusum.: Hivatalos infusu_mok:
infu_sum aürantii,_ c3.ryophylli, gentianae camp quassiae, senegae, sennae

TNJECTABILIA
A modern gyógyászatban igen gyalu an sze1 C; Pl~
gyógyszerform a, ami látszik abból is, ~1ogy az ~.menkm
gyógyszerkönyvben 43, az ,angol gyo~ys~crk{?nyvbcn
pedig 75 injekció van felveve. (Amenk~I g-y?_g-y sze~~
könyv: Jnjectio aminophylhn:'l-e, anh~nom~ Solh~
thioglycollatis, bismuthi potass1 tartu=_tbs, b1smut~~
subsalicylatis, calcii glJ·Conatis, caffema: et sod~~
benzoatis caihocholi dextrosi, dextros1 et sodn
chlm id i, dietylhstilbes'troli.s,. digi~alis, d.igitoxini, dig~
xini emetinae hydrochlondi, epmephnnae, ei.gm;ovin_ae' maleatis, hepatis, histaminac phosph.ati:, mst~::
Iini, iodopyi accti, lm~atosicli C, n? cn~dwm so d~~
bisulfitis mercurophyllmac, mcrsalyhs ct. the?ph;ylh
nae,.methacholinae chloridi, morphin~e,_ neoshgn~m.a~
methylsuJfatis, nit:otinamid!, ou~b.m~n:' _papaveimr
hydrochloridi, parathyroi~c~, p~mcrlh1~1 .m ?le? e~
cera, phenolsulfonphthalemi, PI~rot?XJlll, JH~uüar~~
posteriOI·is quininac et uretham, nboflav1m, ~odu
ascorbatis,' sodii lactatis, sodii morrhu~t~s, zu~c?
insulini protaminati, sulfobromophti:alenu ~.odiCI,
thiaminae hydrochloridi. An_gol gyo%yszelkonyv_:
Jnjectio ad renalinae aethanolammac oleat~s,. amct_hoca~~
nae hydrochloridi, aneurin~c hy.~Iroehlond_I,, ant.I~lOI?~r
et potassii tartratis, anti~1?l1II et _sodn taib~t~s,
apomorphinae hydrochlondi, atropm~e su~phatJs;
b ism u thi b ism u thi ct sodii tartrahs, biSlll utl~~
oxychlorÍdi, h ism u.thi sa~icJ laUs, caf~einae et so ch~
benzoatis calcii gluconatrs, carhachoh, ct:oxycortom
acetatis, dextrosi, digoxini, d-iodini, emehn:'l-e. hych:ochloridi er gametrinae meleatis, gonadotrophml ch?I 10~
nici, g~nadotrophini seric~; hep~rini, he;xobmbitom
sodii, histaminae phosphatrs aculr; ~ryo~cmae hy~ho
bromidi, insulini, insulini p~otamma~I cnm zmeo
iodoxyli Ieptazoli~ menaphtom, mepacnnac. mcthanosu1phon~tis, mersallyli mOiphinae _et atropma_e, n:orphinae sulphatis, ne oar sphenammac,. n~ost~gmm_ae
methylsulphatis, nikethamidi, o:stradi_ohs dipropH~
natis, oestradiolis monobenzoat~s•. ole1 hy~~oear:p!,
olei hydnocarpi aethylici, ouab~1!11, oxyto~mi, p~n~
cillini, penicillini ?!eosa, p~thi?-mae ~1Y di o~hlo_n~l~
7
phenobarbitoni, sodn physostrgmmae s_ahcylahs,
p1cro
toxini, pituitarii posterioris, proca_mae ~t. adrenaUnae fortis, procainae et · adren~J~nae n!I~Is, progesteroni, quininae c_Hhydro~hlondl!. q_ummae
urethani, sodii aurothwm alahs, soc_ln bie~~bo_nati~,
sodii chloridi, sodii chloridi compos1ta, sodn c1trat~~
anticoagulans, · sodii citratis cum dex~roso, sodn
Jactatis composita, stibopheni, sby.chmnae h;y:drochloridi sulphadiazinae sodii, sulpharsph~namm~e,
sulphathiazoli sodii,- suramini, testost_ero:~n prop~o
natis theophyllinae cum aethylen_di~I~llna, thw··
pent~ni sodii tryparsamidi, vasopresSIJJI.)
Ezek közÖtt szám os igen érdekes is van, ~zonban
ezek ismertetése sok időt venne igénybe .~zert esa~
általánosságban ismertetem azokat a fobb ~u9m
valókat, melyeket .a k~t g):ógys~erköny~. az ~n.~e~~
ciók készítésére elől!'. Mmdket gyogyszerkonyv m]ek

:t.
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ciók előállításála külön aqua pro injectionet készíttet.
Ez iható vízből készül, de~ztillá:.ióva~ ?lym~_dm;,
hogy az először átdesztillalt reszt clonteh es a tobbrt
feÚoava azonnal autoklávban sterilezteti. Injekciók'
oldácihoz desztillált vízen ldvül leggyakrabban izotoniás nabiumchloridot vagy Rin,gerolda~ot hasz~rál
tatnak. Nem_ v-izes oldatok eseteben mmden zs1r~s
olaj felhasználható oldószerként,. mely .-;-10°.:-nal ·
még tiszta marad, savszáma 1 ala~~ _yan, J?dsz~ma
79-128, szappanszáma 185-200 k?zott;. Szmtet~~us
mono- és diglyceridek is felhasznalhatoK, ha JodszáJ.ll uk 140 alatt van
.
Az injekciók steJilezése többféle n;ódon lehetséges: \:izes oldatok s.terilezése a~to~lavban 1_1~~
116o-on 30 percig, ola] os ol~?to,ke ~ ;J0°-?n 2 o_r~~g
történjék . A fiakdonált sterrlcze~t. 60----:--:80°-0~} U Jak
elő .4_-7 napon kereszt.~! :f:Ia. a~ I~1Jel{CIO a hot nem
bírja úgy steiilezheto kemrar . uton 0·2 0Yo chlorkn,;;~llal vagy O 002% phenylmercurini~latt.~l, vagy ..
baktériu.~nsziírőkkel Végül készíthető in]ekciO aszep~-- ,,'
tikus úton is.
.
Igen érdekes l~észítmény csopmtJa~ az. angol
gJ-ÓgyszeJ könyvnek a lamella;k, melynei> leff.Jobban
megfelelirc a magyar >>lemezkek «_ elnevezes. Az alapanyag készítésénél 88 g des,ztillált vi.zet 2 _g gly{~c
Iinnel kevertet össze, ebbe aztat, maJ~ pedig enyhe
mclcgítéssel oldat benne 18 g gela~mt. Az . a~ apanyagból hő segítségével a ~1egfelel~" mcnnJ:lSeget
megolvasztatja és ebben o~~lat]a a~ elmrt hatoanyagot. Ezután 10 cm 2 -es szogletes uvegla~.ra, ~el~ret
előbb vékonyan_ cer a albával kene~ b~, 01r;e~r lu. a
masszát és 36°-ot meg nem hal~do ~ron s~anttat]a,
majd 3.17 mm-es ctarabkákra vagat]a_,. HIVatalos a.
lamellae ahopini, mely O·013 mg atropmt, a lamel_Ia~
cocaini, mclv 1 3 mg cocaint, a larr ellae homat_rop~n~,
mely O· 65 mghomatropü1t és a lamallae physostigmpu,
mcly 0·65. mgr physostigmint tart,almaz darabonkent.,
Ez a készítménycsapolt a szemeszethen nyc1 alkalo:
mazást

LINIMENTA
Az ameiikai gyógysze1könyv 4-, az angol pedig
6linimentumot ÍI elŐ. (Amerikai: linin~entum ~amph.o
rae camphorae ct saponis, chlorofornu, sapoms molhs.
Angol: Jinimentum aconiti, bellad~mnae, ca~npl~orae,
camphorae ammoniatum, sapoms,, tcrebii~~hmae.)
Ezek köz ül érdekesebbek az angol gyogJ' szerkonyvben
szereplő: linimentum aconiti, linime~tum ~?cl]ado.~ln~e
és linímentum terebinthinac. Az elso kettoncl rJoszor
90%-os szeszcs perkolációt végeztet, a perkolatumot
szirupsűrűségJ c bepárol?.~tatv_a, camJ?ho_r~ ?ld a~ bcJ?-n.~
és vé<Jül szcsszel az clout sulyra luegesnttetJ. Lm,I
menh~m tcJebcnthinae.: kE-mény ~zappa_n yiz~i~ ~s
camphor te1 pentin ola] os oldatat aJlan~? 1~Z09,_?-~as
közben kell összeönteni, mil\:özben cmulsro kepzodllc
PILULAE
Az angol g~yógyszctkönyv pilu~ák .~lőállítás~_ra
glucose liquidumot, vagy enn~k , sz:u·~p]at. I;a,sz,naltatja. A glucosc liquidum kemenyü? h~drohzal~~~v~l
készül és dcxtrosc, maltose, dextrm es VIZ kevcr?k.ebol
álf 5 pilula hivatalos (Pilula aloes, co.locyn~hidrs et
hyoscyami, feni caibo!l~tis" l~ydrm g:yn, r~c1 com po=_
sita.) Ezek közül emhtesre .erd.emes a prlu~ae. hy~
rargvri: szirupot, glucose hqmdumot, glyce:mt, es
liquiiitiae puhist Friozsárba~ összel~evertet e~ feiD:·
higanyt adva hozza, a keverest addig kell f~l:ytatp,t,·
míg higanyszemecskék ~á1 nag_Jít,óval. sem lat~atolc.
Ezután liquhitiae pulv1ssal keszrtteh el .a pdu_Iát..
1 pilula 33% fé:~nlügany~ tartalmaz. _I-Ia~haJtÓ hatasú~
Az ameiikai gyogyszerkonyvben a püulak nem sze_re
pelnek.
P UL VERES
Az angol g:) ógyszerkönyvben i . (pulvis cretae·
aic·maticus cretae aromaticus cum opiO, cíferveseens
co~lpositus; glJ. CJ'Irhizae compositus, ipecacu~nhae
et opü, rhei compositus, tragacanthae compositus),

amelikaiban pedig._ 3 porkevc1éket találunk.
angol gyógJ; szerköny\ben található a pulvis
cretae aromaticus, mely éalc.. carbonainak cinnalnonnun, myristica, earyophillus és· cardamornum
finom polának a keve;rékéből áll. Ebből készül-apulvis
cretae aromaticu.s cum opio, mely 2· 5% ópiumot,
illetve O· 25% mm p hin bázist tartalmaz.
Az amerikai gyógyszerkönyvben sz er ep lő pulv·is
effci veseens compositus a Ph. Hg. IV. :-ben hivatalos
puJvis Seidlitziensishez hasonló összetételű: Ezenldvül
még 2 pezsgő port találunk ebben a gyógyszeikönyvben : a kal. citrat és natr. phosphat eff cn c~_eenst,
melyck ]\:al. citratból, illetve natr. phosphatból ké, ·szülnek, nati hydrocarbonat, borkősav és citromsav
hozzáadásával

SOLUTIONES
Az angol g~7 ógyszerkön;yvben háromféle jódoldat
hhatalos: li_quor iodi aquosus (jódból és kal. jodidból készül egyszerű vizes oldással), liquor iodi fortis
és mitis, mclyek szeszt is tartalmaZnak. Jódtartal_muk 10, illetve 2·5% Az amerikai gyógyszerkönyv
is felveszi Iiqum elnevezés alatt az 5% vizes jódoldatot és érdekes módon .:inctura elnevezés alatt
a jódnak 2%-os szeszcs oldatát, ·halott ez a Qrüsszeli
nemzetközi egyezménnyel ellentétes . Érdekes készítménye az angol gyógyszerkönyvnek a liqum sodae
chlorinatae chirurgiealis, mcly calcaria chloratából,
Iiatr.. carbonicumból és aeidum bm~kumból készül
vizes oldással_,. chlmtmtalma '-0·50------:0·5.5%. ·Oldatok
között szerepel a sublimátnak 0·1 %-os és a mmphinnak O 76 %-os vizes oldat a is A -vizes oldatokhoz
sorolhatók a lotiók is, melyck közül érdemes megemlíteni a lOtio benzyl bcnzoatist, mely benzyl
benzoaton kívül olajsavat, triaethanoJamint és vizet
tartalmaz. Az amerikai gyógyszerkönyv ezen készítménye igen jó hatású a scaBies ellen, érdemes lenne
ehhez hasonlót felvenni az V Magyar Gyógyszer,köny-vbe is

SPIRITUOSA
lVIindkét gyógJ- szelkönyvben hatféle spüitus hivatalos.. (Amc1ikai: spirítus ammoniae aromaticus,
aurantii compositus, cinnam om i, lavandulae, me1JU1ac
piperitae, menthae viridis ; angol : spirítus aetheris,
ammoniae aromaticus, cajuputi, camphorac, chiarafonni~ menthae piperitae.) Ezek közül említésre
érdemes az angol gyógyszerkönyvben található spii ..
ammoniae aromaticus, mely citrom, miristica olajnak alkoholos desztillációjával készül. A desztillátumban oldi:ltja az ammonium ·carbonicu.mot és
ehhez adatja az ammoniát A sp ir. cajuputi, spii.
camphorae, spir. ehloroformii, spir. menthae pip . az
illóolajnak, ill~tve chloroformnak és camphornak
90 %-os alkoholban történő oldásával készül
Az amerikai gyógyszm]{önyv a sp il. cinnam om it,
spir. lavandu.laet, spir . aurantii cornp.-t az illóolajnak egyszel ű alkoholos oldásával állíttatja elő,
míg a sp ir. menthac pi p. és sp il., menthae viridis
a dwghól készül vizes, majd szcszes maocrációval
és végül az alkoholban oldott illóolajokat adatja
hozzá.

SYRUPI
Az amerikai AJ-ógyszerkönyvben 12, az angolban 9 sz iru p sze1 epel. Az amerikai gyógyszmkönyv
a sir up simplexeket a cukornak melegen való oldásával, vagy vizes perkolációval készítteti _el. A syr.
balsami tolutani a tinctura halsami tolutaniból
. készül olJ;módon, hogy benne cukrot oldat. Syr,
pr uni virginianae: a vadcseresznyét vizes. perkolációnak vetik alá 'és szűrés után hidegen oldják benne
a cukrot..
Itt említem meg az angol gJ:ógyszerkönyvnck
egy érdekes készítményét, az elixyr cascarae sagradaet, mely a drogból készül vizes perkolációval,
a perkolátumban aztán cukrOt oldanak és v~gül

adják hozzá az alkoholban oldott cm imider és ánizs
olajat. Ehhez hasonló készítmén:yt, mhcl kellemes
ízű és jó hashajtó hatású, fel lehetne venni az V.
Jiagya1 Gyog~y-szeikönyvbe is, de természetesen nem
caseara _sagradábóJ, hanem a magyar frangulából
készülne.

SUPPOSITORIA
.
Az amerikai gyógyszerkönyv előúja, hogJ: a
redalisan alkalmazott suppositor'ia súlya 2 g, bougiek
nagysága 7-14 .cm, súl;)ra 2-4 g, globulusok súl) a
5 g legyen. 1\-Hndkét gy ó gy szeikön:y,;ben kétféle
alapanyag szerepel: a butyrum cacao és agelatinum
glycerinatum, mely glycerinből, gelatinhól és vízből
készül, melegen történő olvadással.. Az angol gyógyszerkönyv a butyrum cacaóval készült suppositoriumokat is kiöntéssei készítteti olymódon, hogy a
hatóanyagat vagy elkeverteti, vagy oldatja a fel"
melegitett alapanyagban.. Hideg úton csak akkor
készíttet suppositoriumot, há a hatóanyag nem bú ja
a melegítést. Mindkét gyógyszerkönyv felveszi a
Ph Hg. IV -ben is szereplő sup p. glycerinit.

TINCTURAE
A tillctuiák mindkét gyógyszerkönJ v ben J{étféle
módon készülnek : áztatással és perkolációval . Az
amerikai gyógyszerkönyv szerint az áztatás ideje
3 nap, az angol sZerint 7 nap Pcllwlációnál az angol
gyógJ' szelkönyv megengedi a drog kipréselését és
az így nyert folyadékot a perkolátumhoz adatja.
Erős hatású drognál 10 g-ot kell venni 100 kcm
kivonó folyadéln·a, különben 20 g-ot, friss diogok
esetében pedig 50 g-ot. Az amerikai gyógyszerkönyvben 18 db tinctma hivatalos. (Tinctura aurantii
ama1i, am autH dulcis, halsami tolutani, bclladonnac~
benzoini, benzoini composita, cardamomi composita,
digitalis, gentianae composita, hyoscyami, i od i, la\'andulae composita, lim,enis, myrrhae, opii, opii carnphorata, rhei aromatica, stramonii.) A tinct. halsami
tolutan t: tolubalzsambóJ készül sz eszes· ru acerációvaJ
Tinct opii camphmatá: tinct opiit, ánizsolajat~
benzoesavat, camphort és glycmint, 100 kenr-ként
35-4.5 mg mmphinbázist tartalmaz. Az angol
gyógyszell\:önyvben 28 tinctma v~m felvéve';. (Tinctura
-aurantU, belladonnac, hcnzoini composita, calumbac,
capsici, cmdamomi composita, catechu, cocci, eol-chici,
digitalis, genfianae composita, hyoscyami, ipecacuanhae, limenis, n1ynhae, nucis vomicae, opii, opii
camphmata, quassiae, Ihei composita, scillae, scncgae,
stramonii, strophantii, tolutana, valerianae ammoniata, z in giber is fm tis et mitis.) Itt található a tinet.
cateehu : catechuból és fahéjból készül 45 %-os
szeszcs peikolációval. T ind. cocci: coeeinelia 4.5 %-:os
szeszcs macerációja útján áHíttatja elő. Iinct. scillae :_
scillae hulbusból készül 60 %-os szeszcs áztatássaL
TROCHISCI (CUEORKAE)
Ez a készítményesopmt főleg a száj különböző
megbetegedéseinek esetében nyer alka1mázást.. A hatóanyagat vízben kell oldani és így adják egy cukorból,
gumm.i arabicumból, tinct. tolutanából készült keverékhez és vízzel megfelelő masszát készítenek heföle,
végül dmabokra vágás után mérsékelt hőnél száritják.. Trachisci krame1iae et cocainae: extr; krameriae
siccu_mot és cocaint tartalmaz., Cocain tartalma darabonként 3 mg rrochisci morphinae ct ipeeacuanhae :
pulv. ipecacuanhaeból és morphinum hydrochloricumból késiüL 2 mg mm·phint tartalmaz

UNGUENTA
angol gyógyszerkönyv 25 kenőcsöt, az amerikai pedig 19-et ír elő (Arnelikai gyóg_yszerkönyv:
unguentum acieli bmiei, acidi tannici, aethylis anlinobeilZoatis, album, aquae rosae, belladminac, chrysarobini, cupri citratis, flavum, h y dr ar gyr i ammoniati,
hydrarg:yri flavj, hydrargyri forte et mite, hydiophilicum, phenolis, picis carbonis, picis pini, sulfu.ris~
zinci oxidi; angol gyógyszerkönyv : unguentum

Az:

401

.ll Gyógyszerész

.ll Gyógyszerész
acid i bor ici, acidi salic"y~ici, alc?J:olicum l ana
aquosum, capsici, dithranohs, emul?rflcans, ~q~osu~n,
hamamelidis, hydrargyri, hydra~gy;n ammomatr, hJ~~
rargvri córnpositum hydrargyu dilutum, hydrargyr~
nitnltis dilutum, h)'drargyri nítratis fo~t?, hycl:ayg.y~r
oleati, hydrargyli subchlorid~, :paraffn~r, :pen_rcrll~n~,
phenolis, simplex, sulphuris, zmc~. ~~eat,r, zmcr oxrdr;
zinci oxid i aquosum ) Ezek kozul erd~kesebbek .

uügu.

capsicum : a capsicuroot ~ngu. spn~le~-~z~l

vízfürdőn 1 óráig kell melegíteni, maJd pedig lnhule~rg
keverni. Ungu. phenolis: cera a:ba, adeps,
dm um, paraffin. molle albun1 osszeolvasztasa ut0 n
teteti bele a phenolt Phenojtmtalma 2 5-3 1 )i>·
Ungu. belladonnae : eti. belladonnae sp~ssumb;.ol
kéSzül~ mel)·et alkohollal dörzsölnek el cs a7:t~1:
adják hozzá az ungu. flavumot. Ungu_. ~hr~rsarobmi.
chrysarobint chlorofoimban kell oldam es a meg.olvasztott un~u . flavumhoz adva kihűlési~ kevern~
Különböző bőrbetegségeknél, külö!lös krómkus excemánál igen jó hatású.
.. ..
.
Az angol_ gyóg~y sze1 köny-\' kuloi~ feJezetben foglalkozilz a szemkenőcsökkeL Ezeknel az alapanyag
a következő: 90 r~_sz paraf.finmn, moll~- flavun~~
10 rész adcps lanae osszeolvasztva es _!5~. on sten
Jezve Ebből l<észítteti el a szemkenocso~ a meg-·
felelő hatóanyaggal aseptikus úton. A hatoanyagot,
ha az alkaloida, vízben kell oldani; h~ nem az, :'lkl~or
a megolvasztott alapanyag egy r~s:evcl kell s~m~r;.a
cldörzsölni. 15° a1ait kell cltartam oket, de meg Igy
scm Iaktározhatók hosszabb ideig

paraffT .

VITAMINOJ{
Mindkét győg)'SZerkönJ'\ben szcrep,el az, A, D,
A és D vitamin olajoS oldata, megtalaJhato azonkívül a B 1, B~, C és B~ vit~mi_n _js, n~~lyek al~panya~
ként illetve tablettak cs m]ekcwk ala1qaban ~~
szer~pelnck. Az amerikai g~'óg) szerkönyv. feh:esZI
az oleovitamini D synthctica~, mcl~ ~ ~7..ante~1kUs
vitaminból készül növ.ényi ola]pan_ torteno_ J:?ldassal
Az angol gyógyszerkönyv az in]eeti9, ~neunm, hy?rochlorieit szűrésscl stm ilezteti. Elmr]a tovabb:: . ~
tahlettae ancurini és tablettac acidi ascoii;nm~I
késc.ítését is. A vitaminok meBett amodern gyogyaszatban nagy szerepet játszanak az antihioticup~o~c
Az USA gyógyszcrköi~yvben hivatal?s. a __Pei;ncJlhn
caldum és natrinm sÓJa a tabletta, m]echo es troebisci penicillini. 9-féle' solfonamid , kész!tménY, és
az- ez el~ ből készült tabletta is megta}alhato _a ~yogJ;
szerkönyvhen. (Succinylsulfathiazole, sulfa?W7;1l1~, es
nátrium sója, sulfaguanidinc, su_lfamei:azin~ es_natr~~m
sója, sulfanilamide, sulfathiazole _es natnumso]a.)
Az angol g:vóg-yszcrkönyvben luvatalos a sulfo~I
amidok közül : Suc:clnylsulphatiazolum. sulphacetanud
és nátrium sója, sulÚtdi8zin, és nátriu~nsója,. sulpi~a-·
guanidin,. sulfanyJam id, su1phat1üa~ol_ e:<> na~~·Iums,oJ~
Az ezekből előállítandó tanletta es mlel{,IO elkeszi··
tésérc részletes utasításokat találunlc Ebben a
gyógyszetkönyvben is hivatalos a pe~üc~llin calc~_tllll
és nátriumsója Kétféle injel~r:.iót. l~csz1~.tet hel?le:
vizes és olajos· oldat ot. A v1zes n)JekciO ase,p~Ikus
úton készül és a miluoorganizmusok el szapOl odasanal{
megakadályozására 0.!1°;{1 phenol~ is ta,rtalmaz . , 4°
alatt az elkészítés után 7 napig tarolhato Az ol~]os
injekció eera albából arachis olajból készül aseptrkus
úton. Eltartás 15o ~l att. A Cremm penicillim úgy
]{észül, hogy O· 1% dlloroluesolt oldat melcgítéss~l
deszt. vízbei-1, 60°-ra történő lehűtés után ebben oldat]
a
0
a pcnicillint és a sz inté n előre el!<észített . és
-I a
e hűtött alapanyaghoz adva, néha ny percig erosen
1ázatja, majd hirtelen lehütteti.
..
Az újabban megjelent gyógyszerkonyvek legnagyobb részénél általában a galcnikumok kb. egyharinactát teszik ki az összes tételeknek. A pontos
előállítási módon kívül részletes utasításol{at adnak
á galenikwnok vizsgálatára is . Tehát mii:_Idenütt
nagy súlyt fekt~tnek ar,ra, ho~J-'., a _g~lemkumo~
akár házilag, akai a gyaripar utjan al11ttatnak IS
elő, a lehető legjobbak legyenek.
Szepesy A-ngela dt
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e.TUDOMANYOS PóTDIJ
Egy vidéki szakláz sunk. ki évtizedek óta
gyakorló gyóJyszerész, dolgozik a, t~r~ ~ellett és.
ezenkívül meg tudomanyos munka.ssagat r.s ISmer ik és méltányolják a szakmában, érdekes levelei
küldölt a szer kesztősegnelc Többek J,özött ezt ii ja:
>>i11.i volna a mód an a. hogy a Tudományos
Tanács tudós-póidíjban zészesílsen? Elsősorban,
nem a dolog anyagi része. a maximálisan 3-400
joz inios pótdíj jelentene nekem sokat, hanem az a
tény, hogy a Tanács, évtizedes
. .
munkámat iutalmazná Tudom. hogy en e
van csak a· kivitelezés lechnikájáual nem vagyok
'
tisztában . <(
A. levél írója folytatólagosan ];özli. hogy több olyan
egyele"';en dolgozó asszisztens! ől, . sőt maqái_Itanán ol rs tudunk, akrk egyaltalan nem meltak
a tudományos pótdíj r a és ezt a köi ülményt a
Tudományos Tanács is megfeleWen e/bírálta.
Ezzel szemben nCzzünk csak köTül az
pesti és vidéki gyógyszez tá zah ban és labor aló z
ban .: hány gyógyszei ész mutatlzat fel igen No,motu
tudományos eredményeket Majd fe/vetí azt ·a
gondolatot, hogy meg kellene kez esni ezekel a
gy aki a/l névte/w szakláz sa!. at és hogy a tudo'
mángos páldíj odaítélésével kellene su kenteni
őket az állandó, fokozottabb munkásságz a.
{anujelet adnák annak, hogy szemmel- és számontal[juk azokat a szaktáJsain/;at. a/dk tudományos
működésiikkel kinőttek a yyógyszezláz i lái a me/lől .. ··
Ez igy és eddig rendjén is volna, csak éppen
a tudományos pótdíj elvi megállapítása köi ·
mutatlwzik még némi zavm .
Előszöi is tisztázzuk, hogy az ilyen szabad
fedezések Hem vonatkozhalnak csak a gyógyszaé- .
sze/ae, kiilönösen pedrg nem csak egy bzzonyos
-gyógyszez ész I e, ~1anen1 mii;den ply~n 01 v?sTa,
mérnökre, munka.si a, pedagogusz a, gy ogyszel cszre,
p111 asz il a, ~ki a m~ga_ Hem k?lleMío ,m~nkat~I ~
lelén CI edmennyel veg zr tudomanyos buvw kodasat.
A.z ilyen tudományos pófdíj._kilei jesz té
azonban ma még komoly, talan eppen
kivitelezési<< akadályai vannak ..
Tudnunk /;ell. hogy a Tudományos Tanács
Egyelemeinken és más. luqam~n~os . .
·
.·· ,
sem fejezte be il)~Cil u aH y u !n;z tekele~et A ~zqb,a
don dolgozó tudosok munkaJ(mah szamonkeresere
pedig" csak emrek befejezése után kez ülhet sor;
De Iza ezeket a gyakazZá tudóso/wt egyetemeznk
és tudománl]OS intézetei/lk teJ jesztik fel a Tudo''
máHyos Tanáes!wz és e;;zel !nintegy hiteles
sza/,mai tudomanyos mulwdesuket. a/;koi egy·
SZC/1 e /eszűhül az Ol szágos kÖI CS köHnyen meg- .·
közelithe/ünk minden közösségi tudományos
kát Elzhez azonban az 1 a van szükség,
valóban tudjunk is egymási ól És hogy twioinást
sz ez ezzünk minden tudományosan dolgozó
táJ SWlhl ól, anna!; legfőbb feltétele. hogy a »Gyófl!t
sz ei ész «-ben számot adjunk kutatásarnk
· ·.
ményeiről. Csak íg!J mérhetjük le, hogy .egy :zal~
mán beliil alkalmas-e egy gyahorlo tudos barmrféle megkülönböztetesre

.

nedvszivó szárazextractumok előáll it ása
dextrin helyett keményitővel
· Közlemeny a budapesti GyógyszeJészeti

Intézetből

lrták: Mozsonyi Sándor dr. és Steiger Gabriella
A szárazkhonatok közül az e1ösen \·ízszívókat

, mind a man~aJ, mind a l\üliöldi g\·óg\szel'lt:önvvek
:valamel} küzömhös an~'U{jgal töit"éi1ő '"beszáríté.ssal
líészíttetik eL Ennek az eljárásnak, - mint ismeretes
-------:- több oka van. A beszárít.ás során, em·es exii'actu~
niD!í~t azo li: tt~:lságos \ ízszh O tulajdonsága miatt
seg1toan} ag ok. 1;el~íiil nem ~~het ~öl~életesen nedvesség.mentesse tepm es 1gy azok osszeallo, ragacsos tömeget

hogy az óraüH~geket en~ \-ízzel mt'gtöltött (·:alcium..
oxydos exsic~catOJba tettük és mértHk a \'ízfeh:étf'lt,
figyelemhevhe a kivonatok külsö állom{unáhan beálló változúsokat is..
·- ,,

Uíg a saf~l\11.. laclis, sacch. album. és \Ízmenh's
nairimusulfáttal késztilt prólm rHvid idön belül, szcmmelláthatólag ned\'esedil.:, a dexirines l.::észítménYht•n
allwtnalt: es em-ált.alában nem porítha!ók. De ha e~ a ne~vesedés.már Jassablm.n meg~ 'é{iht>,_ a l.:eni~n~:í
to~'el "kcsziilt lnYonatoli vedig ug~ an alilim még úg~'
)Iosszú idő alatt sikerülne is tiikéletesen ldsz{nítani
ezelwt a lii\'Onatokat, a levegőből csalt:hamar ismét szolvan teljesen }JOI'ile-mííelt:. Két óra muh a a lt:észíf ..
m_éi!yek általában teljes tömegiil.:hen átnedyesednel.:,
nedves~éo_~~t s~ívn~!t: azok !flagukba és újból összeálló,
lnve\'e a kemén~ ít:ővel és_ g:umiarabifmmmal elő..
cl nem dorzsulheto masszat adnalt:, Ezért nem szahad
a ,·ízszí\'ó extractumolwt a de~trinnel történt lt:everés á!lít.ott ldvonatolmt. )~zel;;: még: 6 óra muha se foJ~ró
és lt:iszárítás után túls{!tJosan Hnonira porítani, mert sorlt~k el, holott Ug!·anaJikor a másil;: nég~· liészítJnéil~
í'oly~lwnn~'á vált.. Különös eltérést mutat a gumiezzel az an).ag ft~lülelét. nag~mértéh:beu nÖ\·Cljük és
,íU).' a levegő ncd\·essége számúra jobban hozzáférhe- mabreUlnos l;:észítmén\. Ez is felveszi a \'Í zet oh <Hl
százalékban, mint ilz éHol~·ósodoU ldvonatoli, de álJ o.. _
tővé t.csszül;:, A dunán pmított exhac~tumol(ban ez a
mán_ra a keményítővel ke,,mteliéliez hasonlóan, nem
hátrány soklml liisebb mf~rtél;:ű.. Amint tehát momlottult:, a liiszárított extrattumol;: ned\-SZÍ\'Ó tulaid on-' í'olrosodilt. el, szh:ós tömeg marad. A J"épacult:rot tar..
ságát. a dextrin és más an~'agolt: hozzáadásával jeientö- talmazó l;:észítméu~- a leggyorsabban fol)'Úsodott. e-l.
A nethszívó liépt~sségre \-onat.Jwz(l \;izsgálnli
sen csöl;:kenthetjük. Az allullohlatai'' alm ú szárazJd..
adatok eg~' óráig tartó ned\'essé:gt.arlalmú IéuféJben
vonatol.:: t~set.ében a hinítást, ''a!J~'ÍS a nwohat.ár'ozott
a k(h:etJwzöl;: :
allmloidatarf.alomi a való beállítást is Ulf\'anezze·l az
an~'a!mal Yégezzük,
··
Súlygyalapa- Nedvesség
~ fent.cmlít.et~ f~élra a IV,. ldat)ású I\Iam;ar G~'Ó!J).'"'
A kivonat előállítására
dás
1 óra alatt felvétel szúszr:rlWII).'V, - mmt isnwret.es, - (}(~xtrint hasznát
felhasznált an) ag :
1 g kivonalra zalékban:
A. liiilí'ül~li, !D ti.§'~;szNii()n~ \-eli lt:üziil _Ufn'aJU~sak dt~x
számítva :
trmtwl alltHalJa be a ncdvszíyó fXl.rm~tumolwt a
Dextrin
17 9
o 119
cs~~hszlovák, a , núrm~t és a román m·úu~·szCI'lt:ÖH)'l·,
Gumim ahicum
l7 7
0;1 77
tcJtmkrof. hasznal erre a céh a a dán, a francia li:s a
· porlugál pharmacopoea, míu a sváj~.i rép:1t:ulu-ot
:'\atr.. sulfm ic sic e
171
o 1 ).J
allm~ma_z. A XIII.. amcrH.-:ai {D Ó!D .o;;zcr-1.-:ön~ ,, lmlwri(·:a..Sacc:h alb.
12.0
012
lwi!lCll~'Ilöt .. használ a beszúrítáSHl, a ledúja hb svl•d
() 18
18.0
Sacch. lac:tis
gyog~~zerlwn~-v pedig \Ízmentes uátriunu;zulfútot .
Amyl. tritici
80
0.811
I\Iht~l a dextrin ára IUetJlehetösen Ili::HJaS
(lu ..
6.05
Am y l maJ dis .
o 605
liént lt:b, 100,.- Ft..) továhhá, ·ml'rt a dexlrinés ~Xh"a~
6 ()
f.un~Oli a nethszhóliéJwsség t.el.-:inh~téhen sok lihánní..
t\myl solani
O. GO
:aio~ ha!J)1Ha~~ bátta, (hiszen tudjuh:, hogy .ha az
l\fegjem ztmdő, hogy az am~ Ium sola ui.., al li: észült
' all\ an!'ed~n~- bo l nem lwt~állal ·vesszük ld az an~ ag ot
hanem mmt sol.:an tenm szol;:tltli, az edmn biH öntik ldvonat tai'lja meg legtovább ÜS!'iZC nem álló, porszcJ'ÍÍ
állomán~ át.
azt ld, mil~·tm morsan Járagad az cxt.raf:t.um pora
E ldsérletel;: eredmén~'eliéppen iuazolt.nali hít&zil;;:
az, t~dén~, szájára) ezi~rt. f:élszt~Iiibhne!;: 'éljük valmnely
n!as,. ol~ an h.h'atalos, hazai, oksó an~ agg al hel)"eue.~ az a f_fOmlolat, hog~r a dextrin helyett. JÚÚS an~·a!Jőt
stt.em ay dext.rmt, amel}' az üssze-s szem}JOnt.olwt í'igye- allmlmazzunl;: a nedvszívú szátazextladumol;; «•Ili(~ ...
lembeveve, a célnali minden teldnt.ethen jól meyí'elel.. szít.éséhez .. Leucélszm·ííbbnek az am~rlum tritid ,.--ag~
az am~'lum solani alkalmazását tartjuli, mivel ezeli
Az il~·<mirán~ ú ldsérletelt:hez az extr,. bclla..felhasználás{n al könnyen teldolgozható és aránylag
donnaet hasznúltuli í't~l. A Ph. Hg.IV. előirata szerint
Ieglíevésbbé elfo l~ ósodó töm en et liapunk és mive1 ez a
elkészíf.eU kivonat brszínításához~11Jextrineu Idvül tejl;;:ét lmményítőféleség liönnyen beszer-ezhető és a gsóg)tu_krut., réJmf.mfi-rot, gumiarahif~umot, vízmentes na ..
szerkönyvünldJen is hhaf.alos.
trmmsulfat.ot, liulwrica-, búza- és hur!JOII) :tlwmén) ítöt
Csupán egyetten hátrún~ t állapíthatunl;: n1eg a
all;:~~mazlunk; A további eljárás során figyelembe ..
keményítőkészítéssel kaJlcsolatban, a dextrines eljá...vett uk, - a hrszúrítás módján és !U orsaságán ldviil -·
rással szemben és ez a mixtura ehloraJo..ln-omata elő..
?-Z~, a tén~t is, hoy~· a liülönbözö an~'agol;;: menn)·ire
állítása során fog megnyih'ánulni, amelyhez mint
OYJal.;;: meg a kész l.:honatot a ned\'ességí'elvételtől.
ismeretes, dextrinnel szárított belé.udeklevél I;:i\.onatot
A Hzsgálat eredményeképpen menállalJHható, ho!J~'
és az ox~·mel sciHae esetében, amelyh(•z tengeri bag~·ma
U~·orsa~l száiadfJ, liönn~ en pmítható, masszát _ka1mnl{
dextrinnel szúrított kivorratát kell adui. Ezekben a
a. kemen~'ÍtÖvel ell;;:észített kh'onatoldml. A oummiaral;:észítményel<ben a dextrin, amel!· 1 : l arán;~:ban
h~cumt!lal elöáUított an) ag eleinte nyúlós, de a szár-aoldódik, nem fog zavart olmzni, a keinén) ítő ellendas cleg grorsan meyy ":égbe. Ugyanez mondható a
ben ne1n ohlódnék. Az OX!'mel stillae ma már nagyon
flextrines l;:észHmén~röl is. Leghosszabb ideig tart a
ritkán l;:erül használatl'a,. a nlixt. ehloralo..broinata
sat'eh .. lactis, saeeh. alhmn és' a \ÍZmentes natrium.. esetében pedig: iiltrálással, l'ag~' kernényí1ö nélliüli
sulfattai lm\·ert l.-:honat szárítása.
extractummal oldható meg ·a liérdés ..
Az utóbb említett. ltátrátn:ok mellett azonban lt:é(..
Érdel.:es adatokat kapunk a nclh'szhó képesség
\·iZSfJálata all;:almával. Ezt a Jdsérletet. úgy l'égeztük, ségtelenül igen nagy előn)'ei" ''ann al.: a kemén~ ítőn>:l
készített extraetQllloknal;;: mind azoli előállítása. miml
~og~' egyenlő rnennyiségű clpurHott szárazkiYonatot
oraü\ egr e emenlő rétegvastagsághan szétterítYe, Ita 9!' raktározása, líezelése és a recepturában \'aló tétbasz'"
nedvességtartalmú zárt térbe hel~ezlüli ol~módon,
nálása teldntetében ..
y
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A

Gyógyszerész

A Gyógyszerhz

Gyógyszerek megvédése

külső

~~~,~~;t~~nmelyek két OH-csopmtot orto- és para-

behatásokkal szemben

~;

tartalmaznak. (Phlmogludn, gázanalízis l)
aldehydek kö:tül az awmás aldehydek igen
,,,,,rtr,ve'n oxidálódnak levegővel érintkezve .
reakció nemcs.ak az aromás, hanem az alifás
sorban is végbemegy.
: · A ketonok ditalában rezisztensebbek oxidációszemben. Csak erélyes oxidálászerek támadják
őket rendeSen vagy a carbonyl, vagy az evszomszéclos methylen csoportnál
Aromás aminek arán~ lag konnyen oxidálódnak
oxidáció eredmény e - kondenzáclós r .eakdól\

(Helyes eltartás)
lrta: Molnár István dr.
GyógyszeJkönyvijnk számos esetben előir olyan
óvintézkedéseket, melyek azt célozzák, hogy gyógyszerül szolgáió anyagainkat olymódon kezeljük és
tartstik raktáiOn, hogy azok eredeti kémiai~ fizikai
és pharmakologiai tulajdonságaikat minél tovább
megőrizzék vagy éxtékcsökkenést minél lassabban
szenvedjenek.
Jelen közJemény keretébch nem kívánok minden
ilyen óvintézkedést tárgyalni, így nem fogok azokkal
a módszerekkel foglalkozni~ amelyek idegen mikroorganizmusok káros behatását akádályozzák meg,
tehát a sterilezés teljesen önálló és külön tárgyalást
képező fejezetével~ továbbá~ a pilulák és tabletták
védőréteggel való ellátásának módszeieivel a különböző behatások meggátolására, ezt is a recepturá1ól
szóló előadássorozat külön fejezet alatt veszi tárgyalás alá.
Foglalkozni kívánok azonban:
I. A levegő oxygénjének hatásával egyes "gyógy·szereinkre.
I l A fénynek egyes gyógyszeieinlne gyakmolt
káros hatásávaL
III. A_ levegő nedvességfai talmának hatásávaL .
IV. Ezen káros behatások megakadályozására
üányuló rcndszabályokkal.
I OXIDÁCIÓS HATÁS
Oxidáció alatt 1 endesen azt a folyamatot értjük,
amelynek
következtében oxigénben
szegényebb
vegyületből magasabb oxigéntartalmú keletkezik, ide
sorozzuk továbbá rendesen azokat a reakciókat is,
amelyekben hidrogénben gazdagabb vegyületből
hidl o génben szegényebb képződik
Az oxidáció folyamdlának .sebességbe iöbb tényező
bühat befolyássaL Ezek közül meg kell említeni
clőszöx is a hőmérsékletet és a legkülönbözőbb kata ..
lizátorokat, mclyek között fontos szerep jut a természetben a fénynek, mint azt a későbbiek smán
látni fogjuic Ha egy kémiai anyag oxidációja szobahőméJsékleten' olyan sebességgel megy végbe, hogy
azt könnyűszerrel megfigyelhetjük -csupán a levegő
oxigénjének hatására, akkor az ilyen anyagat autoxydab ilisuck hívjuk. Autoxydabilis gyógyszereinket
óvnunk k~ll a levegő oxigénjének behatásától~ zárt
vagy telje·sen oxigénmentes térben kell az ilyen
gyógyszert eltmtani. Ha egy anorganikus vagy organikus l{émiai vegyület vagy anyag összetételét és
szerkezeti képletét ismerjük, rendesen előre meg
tudjuk róla mondani, hogy mennyire oxydabilis ..
Az anorganikus elemek közül autoxydqbiUsek
a pozitív elemek túlnyomó részben. Azok az elemek
(fémek), amelyek oxigénnel szemben nagyobb stabilitást mutatnak, mint a króm, nikl.;:el, vanadim11.,
wolham~ ai"any, platina stb . , különös beccsel bírnak
a kémikus és gyógyszerész számára, mert önmagukban vagy ötvözeteikben kitűnő anyagul szolgálnak
kémiai eszközök és készülékek előállításánáL Ugyane:r,en fémek mem es<i tulajdonságokkal 1·endelkeznek
más vegyi behatáspkkal szemben is, pl. rezisztensek
savakkal és lúgokkal szemben, ami értéküket számunkra tovább növeli..
Ezzel szemben ismerünk sok könnyen oxidálható
fémet is- livenek az alkáli fémek, alkáli földfémek,
ólom, magnlzium, vas, alumínium stb. Ezek levegőn,
különösen vízgőz jelenletében -----:- különböző sebesoxidálódnak, fémoxidréteggel vonódnak
séggel be~ ez a 1 ét eg azután további oxidációtól többkevesebb mértékben óvja már őket. Ezért alkalmas
pl. az ólom sokoldalú alkalmazásra apparátusépftéSnél
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A negatív elemek közül a halogén elemek unmEtgu~
ban nem autoxydabilisek. A két értékű
a kén csak hő. vagy elektromosság
dálódik. Könn J.- en Oxidálódnak a kettőnél
változó vegyértékkel rendelkező
mint a foszfor és arzén. Amint
is látható~ az autoxydab ilitás is az
díkus rendszerben elfoglalt h~!J~'_et,ét'5{,, __'',"~l
atom belső szerkezctétől függ.
gctése awnban cltérítcne bennünket
Az anorganikus ve[Jyületek közül
autoxydabilitással találkozni, amelyekben
foglal helyet, amely vegyületeiben
értékkel képes szerepclni, mint a réz, a
az -ón, foszfor és arzén . Ha ezen elemek
nyabb veg:yéitékükkel szer~pelnek vawrne!'Y
letükben, akkor rendesen haJlamosak
dáció útján stabilabb vcgyületté
Ez az átalal.;:ulás oldott állapotban vagy
jelenlétében sokszoros sebességgel megy

3

" :::~:1~f~~:f~~:111·~

1

tehát
egy
kupro- óvni,
vagy nemcsak
feaovegyületetg
~a~z~j~~~[ijr
tól meg
akarunk
az oxigén
j
kell figyelemmel lennünk~ de különös
ki kell a vegyületet száritanunk is~ majd
el ke1l zárni nedves lévegő befolyása
Az organikus vegyülelek számoJls~i~;lr5~'~<~
csak autox~ydabilis, azaz, a .levegő~
Cat,iij;',j,";l:",~';'d''k'~
hőmérsékleten még a1.;:kor is hat
u.
nincsenek felen ezek jelenlétében
hatás fokozott
Ilyen vegyületc~oporlot alkotnak az olefinek
más telítetlen szénhidrogének. Ezek a te.'litl'.tt
szénhidrogénekkel szemben, melyck
stabilabb viselkedést m utatnak oxidatív
kal szemb Cn ·- . oxigénnel vagy oxidáló sz
szemben érzékenyek. Míg a paralin-l:or,ozrrt
hideg per manganat-oldatokkal szemben ellenállól<,
olefinek jelenlétében a hideg KMn0 4 -oldat
telenedik és oldatából lVIn0 2 csapadék válik le .
a reakció még aldehyd- vagy ketoncsoportol.;:at
talmazó vegyületek jelenlétében is alkalmas
tetlenségek kimutatására, mert míg pL al<lel>y•:leli>
jelenlétében csak lassanként színtelenedik
manganat oldat, addig telítetlen köil<éj;s:;t í~~;~~~~~~é~~
vegyületek jelenlétét az oldat Iapid e
jelzi.
Régóta ism ei et es az olefin-csopm t
viselkedése. Sikerült bebizonyítani; hogy' a I .
során előbb peroxidszel ű közbeeső termékek ''"let- '
keznek melyekből másodlagosan képződnek
oxigént'artalmú vegyülJ~tek és más lebontási
kek
-

Valamennyi illóolajunk twtalmaz l,g~~~~~~jd~i
egyéb oxydabilis vegyületet, ezért
vünk, mint látni fogjuk~ az illóolajok
erre tekintettel van .
Telítetlen nyiltláncú vegJ- ül eteink többek kö,zött
a lelitetlen zs irsavak és zsii.saveszterek, telítetlen
aromás vegyületcsoportba tartozik számos au<a<u<-.
dánk, mint pl az anymozs alkaloidák csoportja
Meg kell még említeni, hogy a polycy~Zl!s~s
vegyületek, mint az Anthracen és Phenanthren oXIdalo·
szerekkel szemben sokkal érzél~enyebbel\:, mint a
monOcyklikuSok
Egy- és többéJtékű alkoholok autoxydációja
mális Ezzel szemben az aromás hb?J,~~,?e~~~;~~Í,g
zékok~ a phenolok vizes oldataikba n, l\: ·
alkaliák jelénlétében mint alxaliphenolatok
gént képesek elfogyasztani, mil{özben old
sötétedil{ Különösen l~:önnyen oxidálódnak

c

~r~e~n~d·

ű

(Ani!inleketc.)
esen
bonyolult összetétel
önnyen oxidálható veg~;üJetek az
melyek néhány KV6gyszerünk elő
_állitas:m"' játszanak fontos szerepef. Ismeretes, hog~:
ethyl-1, 4-aminonaphtol
K -vitaminhatású
'v''gv·ül<et, mert a szenrczetben a vitaminhatású m~gnaphtochinonná oxidálódik.
"'
1\llint emlitetlük, a felsorolt oxidációkat nedvessérJ
,kdtalizátorok jelenléte elő.segítheti. Ezektől könnyen
veg~;ületcinket,
azonball a mindig
hasoúló hatásának kiküszöbölése jóval
at a gyógyszertári praxisban A fény
~rrk~~:ÓP:,;~ katalizátor, hanem igen sol.;:szor mint
n
megindítás'ához és lefolyásához szükséges
er1er,grarorrasa is szcrepeJ A fényr(íl tudjuk, hogy
sze1 ves életnek megteremtője végső fokon
és földünknek egyben legfontosabb eneJ giaA kémikusok Jegtöbbször a hőt használják
; ~:;:!i:f~~;,:~~~;'.; ha kénfiai reakciók Jefolytatásához
;
van szükségük, de gyakori eset qz
szükséges energiát valamely fényforrás
):Fe~;:,~;;a~:"; A hő és a fény egyformón sugárzási
,-::
alkalmds energia közlésé!'e, nem
tehát azon, hogy számos a,nyagunféltenünk l\ell -attól, hogy fénysugá1zás által
energia benne egyéb\ kedvező ]{ÖJülmények
esetén változást előidézni képes.

1

elér né, ,magaslati napfényben még rendesen ·megtaláll)_atok a 290-400 millimiJ~ron hosszú sugarak,
a ten~erszín fölötti magasságban már Jenelesen csak
300-nal hosszabbak találhatók fel. /i _fotokémiai
reakciók tanuJmán~:ozására rendcsen mesterségcs
kvarc-fényt használunk A sugárzás energiamenÜ\ iségének teljes tartalmát ritkán, Gsak egészen extrém
esetekhén tudjuk egv kémiai rcakekióban hasznosítani.
_
Tiszta fotokémiai redkciók kétféleképpen jöhetnek
Létre . L A reakcióban résztve-yő anJ·ag alkalmas arra,
hog~; a fény által közölt magasfrek\'enciájú eneraiát
abszorbeál,ja, ezáltal gerjesztett, I'cakcióképes áiJapotba kerül vagy 2... gyakoribb esethen a közölt
energia ionizálja a besugárzott molekulákat, azc1\
atomokra bomlanak, mehek azután a real{c:ióban
résztvesznele
Az ·észlelt jelenségek rendszerbe foglalását is
megnehezíti az_. hogy egy-egy jelenség többféle szempontból is vizsgálható s így alkalmassá \álik aHa
hogy más-·más jelenségcsoportba regisztráljuk..
'
llyen jelenség a fotokémiai indukció. Bizon~'OS
esetekben tapasztalható, hogy a fén'; érzékenvség a
besugá1zás előrehaladtával növekszik. VEnnek IÚag~.a
rázata sokszor az, hogy a besugárzás következtében
bizonyos, a reakciót gátló anyag felemésztődik. HJ
fotoklórozásnál aZ oxigén
Gyakran észlelt jelenség, hogy a r eahció (ric} .scbes<;égr_,
továbbá, hogy megfordítható rk . -Ok reakc1ós allandója
megváltozile Ha A és B anyag egy megfordítható
Ile folyamán, mely fény nélkül is lefolyni ké-pes, az
alábbi séma szerint rk-ba lépvén e~;mással és belő
lük ezáltal C és D an~yag_ kelctl{ezik
v

v

A+B;.:::_c+D

fény hatására a rk. akár az alsó, akár: a felsó nvíl
irányában eltolódást szenvedhet s íg) a rk álJan'éló
megváltozik
A 'fény egy rk. megindulásának okozójává is
válhat azáltal, hogy olyan anyag keletkezését idézi
elő, ami azután a ric lefolyá'>át már sötétben is katalizáZni képes s így a fény hatásá1a {negindult rk,
U Ff:NYHATÁS
akkor is lefolyik, ha a rendszert sötét térbe helyezzük
Ind juk, hogy a napfény nem egy ségcs hullám- át.
Ilyen r le pl a H~0 2 bomlá sa, amely bekö,.etkezik,
ú sugárzás, hanem különböző hullámhosszúságú ha az olelatába sárgavérlúgsót
adagolunk és az oldakból tevődik össze, melyeknek egy részét sze- tot fény hatásának tesszük ki.
észlelni képes, más részének jelcnlét<!ről fizikai
Valódi fotokémiai kataUziSről akkm beszélhemutsz~'JJ.~',,,.~segítségével 'győződhetünk meg.
.
tünk, ha a reakciósebességet a katalizátor csak akkm
fajtájú sugárzás jellen1Zője annak hullán1- . befolyásolja, ha egylÍttal fény is hat a rendszerre.
Szemünk a 400-tól 800 millimiloonig.tcrjedő
Az ilyen anyagot, mely a rendszert fénnyel szemben
sugarakat észleli mint fénysuga- mintegy érzékennyé tesz, szenzibilizátornali: nevezzü],
ide\;m azza ·az indirekt úton fénvEzek kétféleképpen fejtenek ki ható st; vagy úgy,
n~l~á:;1~1~c\;~~őt a .megjelölt hullámterület alsó és felSő hogy a fény hatását a rendszene mintegy kiizvetítik,
h
helytfoglaló 100·--400 millimikron hullám- vagy pedig úgy; hogy a reakció termékét vagJ terúságú ultraviola és 800-1000 mil1imiluon mékeit megkötik és ezáltal megakadályozzák a rk . •; htoss:zú ultiavörös sugarakat is
sebesség csökl{cnését, iHetve, az Ciedeti anyagok
A nap földünkre évente 200 billió lóerőnyi ener- visszaképződését a Ik megí'mdulása útján
Első
sugároz. Fényének összetétele niég egy és esethen a szenzibilizátorok a f{>n" aktívitását növelik
. U!(ycll"tzc,n helyen is .változó. !\li előtt hozzánk érkezne,
a rendszenel szemben, második esetben a rendszert
gázrétegeken halad át, áttörvc a nap é-s
aktíválják a fénnyel szemben. Nicnec és Cm visart
•uuwJllK atmoszférájálL Minthogy e gázrét~gek összefrancia kutatók találtak egy egész sor ilyen szenziváltozó, a napfény is változó mértékben bilizátolt . lVIajdnem minden organikus anyagat fényeközben, mialatt fotokémiai hatásokat fejt
érzékennyé tudunk tenni ilyen s~enzibilizátorok, Inegextinkció éri A trópusok napfénye általában feleiö· anorganikus sók hozzáadásával, mint amilJ·C'ívebb, a magaslatok napfénye ultraviola suganck a ferro- és fenivcgyülctek, mangán- és urángazdagabb s ezért iotoiH'miai hatása inten- súl{, mzén, o~mium, Cerium vanadium, réz- és higanyvegyületek.
Különösen fontos sz ei ep jutott a tcrmészetnen
a ,,asnak, me]J; a chlorophyll képz6déséhez nélkülözhetetlen. l\Jint oxigén átvivők, azaz, oxidáló katalizátorok legfontosabbak azon anorganikus sók, melyben változó vegyértél~:ű elem foglal hel~ et, ame lJ
oxidul-oxid át- és visszaalakuJáson megy keresztül,
miközben az oxidáció fényokozta reakciójának sebességét megsokszorcizza. Hasonlóképpen viselkednek
azon mganikus \együletck is, melyek hydrochinonchinon alakban képesek 1 cagálni sa két alak eg:ymásr a
rendkívül könnyen megfordíthatóan átalakul. Ilyen
tulajdonságot mutat fel a fluorcscein, triphenylv
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methan,

aesculin

csopmtba tartozó szárnos
, .. .
..
. ..
A szcnzibilizatorokon kwul rsmerunk de.szenzzbzlizdtorokat is, rnelycknek hatására a besugárzott
rendszer fenyé1zékenysége csökken.
.
A fény kémia~ hatása iekil}_iriében a . kö?e~ke~6
jelenségeket .sorolhat]Hk fel: foto~IZI~, fotoszmtez1s ~~
fotomerizáció jelenségei. Egy-egy fenyol<ozta r~akno
nézőpontunk szerint sokszor ~ö,b~, csopori~a , 1~ besorolható, így ul egy fotomenzaqot fotosz!n~ezisnek
is fe1foghatunk, de a jelzett c~oportok meg1s alkalmasak a jelenségek rcndszerezesere.
PlwtÚlysis alatt régebben photo.h~ydrolisist ~It~t~
tünk de ma már idesorozunk mmden fotokemwi
hasítftst melvben atomok száma tekintetében szegényebb ,;eg~;ület l\:eletkezik
Bennünket a photoly-sis-karaideJŰ rk.-ók közül
Jeginkább a desoxidáció érdekel. B~rti;_slot és Ga~de
chon megfig-yelése volt, hogy vizgo7t ~ltrmnola~
su gm aldwl kezelve a víz elemeire bonthato es hog~y
a rk megfmdítható l Kisérő jelensége a rk -nak,
hogy mcllette H 2 0 2 is keletkezik : 2 H 2 0 '= H 202
(sterilező hatás!). Más egyszerű pé~da a, fotolizisre,
hogy a J!.itrátok v.ir:,es. old~tban mtl:_Jtekke al,ak~lna!~
besugátzasra O feJladik kozben . Kl\ Oa, KJ es l~cnH'
nyítő vizesoÍdatát b_esug~IOZV<;t, a~ oldat 5;-10 _~:c
alatt megkéküL KN 0 2 es al_m.~l .Y~~e.s _oldatat ~g). ut~
besugározva, az oldat. y:egvmosodik A mtratok
fentemlílett íotorcdukcwJaval kapcsolatos a novenyek nitrogénasszimilác.iója, melyhez eff.Jcsck, szc1 int vaskatalizis is szükség~s;·, Fontos m?g ~ halogénátok fényokozta redukciÓ]at meeemhtcm. !-:~g
gymsabb a j adatok, leglas_sabb a klo!a~ol~ rcd1~kcw~.a
Organikus vegyületcink közül az alJ>Ilpitntck cs a11\_Jlnitráto1-: desoxidálódnak fény hatasma
Mcihyl, aethy~, amyl~itr~~- ~ény l~atásá:a 0-t :=td
le . Az amylnitritnel ~z ..meg, so~etben IS ~ekove~k:zJlc.
A 1 cal\:eiótermékek kozott VIZ e,s amn~omumt~tJoxala_t
elkülönítése sikerült
~r,m~~as 1.3!ti'_ov~g~;uJeteknel
ugyancsa}{ sil-:erült dcsoxidaewt clOiclezm ~enyhat~~
sal reakciótermékek amino-és b:ychoxylammo vegyul;t~k.. A fotodcsoxidáció melle~~ u_gyan.?-zon r~~d
szcrben oxidáció jelensége -is- meghg_yclheto ~;ngaml\us
vegyületek esetében, ahol az egyik vegyulct mmt
oxig"én acc~pior szerepel..
.. .
.
A vasvegyületekrick fén.yokozta 1 edukcw]a JS
cg\;idejű oxidációval kapcsolatos.
.
, ,
.) A dcsoxidációval rokon jelenség a .dchydml~s
Fény hatására a jódhidrogénsav, elen~cu<:- bon?hk,
H és J ionokra. Ammania nitrageme cs ludrogeme
f ormaldehyd szénoxiclra és vízre, . mn~ly rk. nem
megfordítható és napfény hatására ~s vcgbem~_gy
Photohydiolysist szenvednek, azo,n vc~yu~eteh:,
mclyeknek b omlása,, ille~ye e~::al~ozasa__ v,Iz~ Jelenlét~ben a vízmolckulak lwzben]ottevel tortemk ,
Ha a rk fény nélkül is lefC!l:yn~, ald-:_o~ a. ~cn:y
csak a- 1 eakció sebcsségét beiolya sol] a P?z.It:v. u anyban mint pl ecetéter lúgos-,. iz es hydrohsisenel.
'Az aethylJJiomid (Aether brom.) víz és reqil
jelenlétében kvarclámpa alatt gyorsan al~whol cs
brómhidrogénsavr-a hasad. , Kloroform, VIZ, vagy
alkohol jelenlétében fényhatasr.a h~ll~J-~a~avva bomlik, fényhatás nélkül phos~enn~ ox1dal?d]k. Ugyancsak hydrolytikusan bomhk feny batasara a, cel~,
a di- és triklórecetsav. Utóbbiból ldor6fo~m es C02
képződik, chloralhydratbó} for~a~deh:yd
+ C02.
A benzol halogénezett szarmazel\:amak photohJ-drolytikus bomlástermékei phenol,ok
..
Közelebblől éideke1ncl\: meg bennunket ~ peptonok és proteinek, melyek photohJ drol)'hkl:sa::
aminosavakra bomlanak, eze~ , ugyancsal1.
fenJ,
hatásra tovább bomlanak, azt:;n aldehJ:dckre es
aldehydsavakra 1\.J~nt látjuk, teh;;t, .enzym es horn~on
készítményeinket ajaniatos fenytol ava .. eltmtanunl~ .
A photooxydalia jelensége, a bennunket !eggJ-a,krabban érdeklő fotokémiai, j~lensé& . , M~,gh&yelt:k,
hogy rö\idhullámú fény hatasara oxigenboi b1zon;yos
organil\:US festék.,
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A
hányad ózon képződik.. A föl~ felületéi~
levegőréteg ózontartalma legfelJebb 1/10-e
légrétegekben találtnak, amit a föld felületén
matosan töJténő oxidáció jelensége magyaráz.
ből azon hatásáta H 2 0 2 képző\lik, amiért a ';
H~0 2 renelesen kim utalható. Ennek a je·leJJsi1.gr:ek i
ko-moly szerepe -y an ~vizes közeg~en
óxidációknál
Altalaban gyakon, hogy ~~;~~:~2~~-:
ciónál elsörlleges tmméknek egy peroxid :
mely azután elbomolva más !1l_?lekuJákat 0 U•••<U•O>,
)Jagy szercp jut még itt a katahzatoroknak es
zibilizátoroknak is
Ismeit fotooxidációk az anoiganil\:us kémiában
a klór os víz Jotooxidációja, . melJ nek
e:••;; '{,~j[{;.'
HCl, Cl OH, HCl0 3 és nyop1o,l~ban ~Cl 94 ; a
jódoldatok gJ,ors fotooxidacjo]a peqod1d
Az m ganikus kémiából az alábbi jellemző
kienielését cs;.:közöljük :
I-Ialo!!énezett Szénhid1ogének
Kim ofo1nl' phÓsgénné oxiclálódik, ami natkózi?,l
használhatóságát csökkenti. Különb~z(}, színu
üvegek nem ,;éclik meg az anyagot elcgge, dc homl:atlanul eltartható oxigénmcntcs térben
Telítetlen szénhicb o gének fotooXJ- dabilisek.
Ucr\;ancsak azok a benzolhomoJogok (toluol,
Al~feh\ d ek benzoil-:aibonsavak l\:épződnek
"
kevés" ,.íz' .ielenlétében. Az oldalláncok ~~~,~~.~~~~>
cmelkedésé,,el a fotoo:xiclabilis sajátság is
különösen két p-alkyl csoport esetében.
HogJ· itt is átmenetileg pCI oxs,dok kép z
annak
bizo nJ;fótooxidáei6val
ítéka egy éJ elekes
pe.Jda:I ;;'}.f'f;~~~~~::~
önmaaá])an
szemben
'
Toluol jelenlétébe-n ld1nnyen átalaku] r ö'. -..
·
fény .+ oxigén hatására phtalsav\-~, m_Jl~.o~b~n
reakciot J;;atalizálo toluol benzoesav"\a oxJdalodik.
Az aliphás alkoholok közül a m~thJ-'lall~ol~?l
oxidálható. Acthylall-íohol katalizator nelkul
fotoOXJ,dabilis, dc~ 0-t köz';"','t!Pít'"ó'",:taltr:J( i:,lenl<'tébCIL
alclehyd, aceton képződési L:
lizátorok: HNO~, Fe(NO:J:1,
nok stb . Hasonló megfigyelése}{
holok oxidációjánál
A phenolok etősen !ényér~_éken.J:ek.. Ismc1
hogyazAeid carbolic. n11lyen konnycn
fény hatására Ugyancsak fényérzékeny ek
karbonsavak és sóik
Az aldehydek fotooxyclahilisek.. Az _oxidáció
mékei katbonsavak. _Fontos illatan;y a~pmk
ken j· ségét többek köz?tt ez is magyara7:?'a,"~,iltl:\;~!iJ[,
nagvobh szénatomszammal n'.ndelk.~zo "
hyd~rom omás és aromás aldeh;ydek clsmcndu
illatalapan\ ag 1oh:
Keton~k ugyancsa]\: iotooxydabilis~k,
alaesonJ·abb szönatomszámú ycgyületekkc, manadikarbonsavakká alakulnak at
Az organikus savak közül az a~a~~sonJ'
sz3mú egybázisú savak csal~ 1,-:atahzatcnok
ben oxidálódnal\: fény hatasara. l\f
nösen tclí_tetlen zsírsavak küpny?bhen.
.sav nonylsavvá, azclair~savva, dwxystca:~n
alacsonyabb C-atomszamú l~,omologokl'-a
bázisú pl. elikarbonsavak clsosmban
jelenlé'tébcn fényérzékenJ-;ek és ox~-dab,
dáció }{övetkeztében egJ'ik ':agy mmdl<et
csopo1 tjuk C0 2 alakjában lehasad Ennek
fiziológiai jelentősége ·van: !lt;t~Pa1 N~ka;;;i!'~~~~,?~~;:
hatására részben dckarboxüalodva
alacsonvabb aciditású vegyületek kelet.kczr1
éjszaka~ folJ amán képződött di- és
savakból
Egyéb ,;együlc~e!,: .~?,z~l meg kell ·ernlt1k<"IIÜtjj{
az actberek fotooxidacwJarol : ~z acthJ
dációjánal-: _ termékei: _AethJ-:lvmJ lacthe!,
a ether, acetaldehyd, diox;acth) lperoxJ d es ur:aet.H)"
dendiperoxy d

1
oltlatta.
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200 ccm lefölözött ttjbő1 és 800 ccm 2%-os prplonoldatból késziti azt.
Ennek a táptalajnak csüátlanítása fori_alással
történik J{ét elfdrást ajánl a szat6 .:· 1. kétszer z fonalást 24 órai időközben egyenként 60 percig, 2. háromE. 1 Olyenyeva :
'>Zori forralás[ ugyancsak 24 órai idliközökben, egyenként
4/i percig . .A.z iirrs próbacsöveket megelőzőleg jeltétlr:niil
A víz közegészségügyi-bakteriológiai
1-llf2, ótdn át külön ki Aell főzni
Sznző thermostatja
a theirnos elvén alapszik.
vizsgálata helyszínen (a vízfonásnál)
Körülbelül 50 cm hosszú, ugyanilyen széles és 52 cm
4. Ztningrddi közegé~zségiigyi tudományos-kutató··
magas kockaalakú, kivül -6 mm falemrzzrl boritoll
intézet köz/eménye (Gigienia i Szanitmia (J\foszlwa)
hdrmds{alú bádogszekrény, mrlynek külső hi középső
]949 é~folyam I s.zám 15-19 oldd/)
falai közölt lévő 10--11 cm-nyi tér hőszigetdű anyaggal,
gyap;úvattával van sz01o.san kitültve, középső és bel~ő
Tekintve, hogy a viz . baldCiiol<;Jgiai vizsgálatát
fata{ közé egy nyíláson át melrgvizet kell önteni. A bd~ű
a szaltdsos módszer szer int csak mcgfetelően felszereJt
falon belül van a légkamra, 16-20 probac~ő_befogadá
[(1bOiatóriwnban lehet elvégezni, szeiző szükségesnek sdra stolqáló á[lvánnyal. A légkamrát jó hőszigeteléssei
[átla olyan leegyszerűsített módszer kidolgozását, melynek
ellátott fedő borítja, mdyre a légkamra hőmérsékletét
segitségével bármelyik hatósági orvo.s a hrlyszinen is
jelző hőmérő van szeu[Ve A. víz a szekrény oldalán lévő
végezhet egyszerű, de megbízható tájékoztató vizsgálatot.
kivezeW. csövön át boGsótható le Ahhoz, hogy a légkamra
. Ehhez szerzőnek 1. egyszaű, mindenütt beszerezhető hőmérséklete a 42 C 0 -ot-elérje, 47-49 C 0 -os vizzd lall
:táptalajt kellelt választania, 2. módot lallett találnia
a vízlartdlyt megtölleni. Ha a légkamra hőmérséklete
ennek a táptalajnak speeidlis felszerelése nélkül a
36 co-ra siillyed, 3-4 litrr viz előzetes kiboésátdsa után,
helyszínen lialó elkészítésére és stailizálására, 3 . olyan
ugyanazmyi forróvfzzd kell azt a kadő hfimérséklet
>"tlze"rmostatot kellett szi;rkesztenie,, melyel nem Aell
elérése céljdból feltölteni. A viztartály bejogadóképesállandóan meh_qíteni és megfigyelni..
<>ége 19 litr.r
.
Szcrző abból a jeltePésből indult ki, hogy a víz
Annak ellenőizé~e Géljdból, hogy vajjon a koagu!ácOli litaénr?k tájékoztató vizsgálatához a helyszfnrn
ciós.-próba ténylr:g kimutatja-e a viz felwliáld.. al való
csak koaqulációs próbd alkalma-s. Szuz{f a 1Vlinkwic<;<>zennyeződésél, .szerző kiilönböző lwtak vizét viz5gálla .
Rogozin-féle tef-koagulációs próbát választotta.. A tej- mfg h IwntrollképpeiÍ Bouliz-táptalajra i~ oltott.
peplan táptalaj elkészítése a leqegyszerűbb, legolcsóbb,
A. coli-tartalom min.a!iéf módsza szeTini párhuzamosan
mindcnült könnyen beszaezhctő é.s tdjrsen megjelel
volt kimutatható. A koagulciciós pióba 24-48 ófa
a kitíizöll célnak . .A. tej-pepton táptalajzwk azt a
után Qd eudményt. A. tej-peplan láptalaj jelhgzctu·;en
'""·"tdbl>i' módositásdt alkalmazta, melyet J'flnktvics é.s
gyors és tökéldes koagulációját a víz mikroflórdjából
jelöltek meg nwnkdjuk.bdn Ez kétféle
·(~Sllpán az enluobacillu<>ok és rnteiOcoccusok képesek
készül, 1. l c.cm é<; ennél lü'lnsebb víz
el!Jidézn.i, a víz kémiai tulafdonságai, krménysCge vagy
rit::l/t,is, á/l,oz 100 ccrn.lejölözöll tejből és 900 ccm 1%-os
r;zcrvts anyagok a koagulációra nincsenek bejul!)dssat
peptowoldalbol, 2 6 cnn é<; umél több viz átoltásához
(Népegésnégiigu, 30 . éPjoluam, 11 szám
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hogy külön savanyítás nélkül,

egyszerű felfőzéssei készíthető el

OTI-nál, MÁV-nál és közgyógyszerellátás terhére
szabadon rendelhető
Csomagolás :
1 dob 250 g
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Egy

szerkesztőbizottsági

Folyékony vaskészítrrlények*

értekezlet

tanulságai
A legutóbbi szerliesztöbizoUsági értekezleten több
kérdés tisztázódott, amelyre eddig nem tudtunk határozott feleletet adni. ELo;ösorban 1>A Gyógyszerész<j és a
I>Gyógyszerésztitdomán~·i Értesítő<( ludomÍUl!'OS lmpcsolatában.. l\:Iegállapodtunk abban és enneli külön
súl~·t adott R a j k a Tibor «11 .. -uak, az On:os-Egészségüm.ri Szalíszenezet tudományos lapjait irányító szerl.::esztőjénelí jelenléte és t~g!ri hozzászólása, hogy a
l>Gyóg!'szerésztudományi Et·tcsítö<(
hái'omhavonldut
í'og tnegjelenni. De ugyanalilwr az-t is eldöntöttülí,
hog!; az E1-tesítö csali önálló lmtatásolí alapján megírt
tudományos dolgozatokat liözölhet és hog~· függetlenill
attól, hog~' ,,alald melyili lap. részér'e liüldte be l{özlemén}'ét., a közös szerkesztöbizottság bínílja el, hog~
az eg~·es cildmk hol kapnali hel~'et"

1UDOMAJ\'YOS 1AJÉKOZóDAS

~

Ugyanezm1 a _szerlmsztőbizot.tsági értekezleten
sz ó esett arról is, hogy tudomán~'OS tájélwzódásunlmt
a Szovjetúnió és a népi demokrátiák felé itán~'Íísuk ..
l~rre liüli)nhen szaldapunl,ban niár töbhszHr rámutattunk, ahogyan rninden lehetőséget felhasználtunli a
Szovjetúnió és a né}d demoluáciák gyóg~'szerészi vonatlmzású tudományos életének az ism~rt.etésére. A
két latmak azonban ezen a téren is együtt lwll mű..
ködnie. Dolnnnent.ációs osztálvunli bevonásá'l>al és
minden egyéni buzgalmunklml 'íne!J lwll szerezniink a
s7;_ülíséges könyveket és folyóiratokat. l\lert. félmm~liál.
vegez min<len olyan tmlúsunk, ld t.udomán~'OS dolgo ..
z_ata ldmmikálásánál nem vesz tudon1ást a Szm:jetúnió
azonos kutatásainali.: nemesalí a mi, hanem az egész
\ 1ilág számára döntő eredményeiről.
:M:egtörl.ént tehát a liét tudomán~os lapnalí,
A G~rógyszerésznek és az Él'tesítőneli eJhatárolása,
l\-Ie,gállapítást nyert az is, hom' a 1udomán~'ÜS dolgo ..
zatolí · bizonyos .szemlJOBtokból Hirténő liiértélwlését
mind a líét Iapban azonos feltételeli meHCtt végzili eL
Valamineli azonban a jÜ\·őbcn men lwll sziinni{'"
I-Iomr a li ét tudomán;\10S lapot bárki és húJ"Il_lil~ cn \ 70IW•
Ion is -· szembe alnu·ja állítani cg~.mással.
A GYAKORT"Ó GYÓGYSZEHÉSZ MŰIIELYÍlllÖI"

!rta: Ligeti Viktor

szerész kérdezett és a szel'kesztőség felelt. 1\-[ost
fognali ':etni egye~ l<érdéseliet 1>A Gyóg~'szerész<< '"""''-'
vezetői is é-s azokra a g~ alwiló g~·úgyszerészek
meg a választ. ~\ rovatyezetők a gsógyszer·észi
lllállJo nlinden ágát kép\'iselik és ez biztosíték
hOfH' ez az új rovat az egész magyar
yyiijtóllel~'e lesz.. ne biztosíték egyúttal
színvonal megől'zésére~ ·sőt fokozatos
1 ermészetesen feltehetili a kérdést a
gyóm'szerészeli, IabOl'ánsok és technikáli
csak -ol~'au kérdéseJwt, amel!·Cli a IJ'Ó'•g)'sZ•eJtfir:;k
Iaboratóriumoli szűli ternietét
másul líell vennünli, hogy a tm·~~~~~f ~t~~~o~;:,~ ~i!á,rJ,~;
blémák egész sora merül fél báimil~'en
ntegalapozottságú gyakorlati munlm közben.
úgy elképzelhetetlen az is, hogy minduntalan
merüljön az- is: vajjon hogyan oldjáJi meg a hasm1JÓ
feladatoimf a Szovjet.únió gyalwrló g;\:ógyszer'észei.
tudósai?

1

1

Beállíthatjuk úgy is, hogy ez a rovat

eg~·szm· l>A. G~,;óg~-szmész<~·ben a maga\\~!;~ff:u~~g;~l~~'
teremteni. Egyhasábus eikkeliben \'ag~· 1"1
Ezzel is ol~rasmi oldódik meg, amelyet
kiiHizünk és régen 1neg almrtunli valósítani sz:aliíarmr1Ji;.;
ban. Ez azonban csak eg~~ fejlődési folwzat
vághat
t.~léje minél
l)A gyalwrló
g~'Óm'szeré!:z:~~:i:~i'~~~!:i~~
eímű 1'0\'a(
lllOZ!J3llllaSabb,
tudományos érdeldödésről tanuslwdtl
Nli magunk nem szalmuli irán~'t,
meg a !JJÓglszet'lári dolgozólí lmzét
KHztmlomású, hogy igen luunat' sor kerül
szerészi liüzép-liáder ldli:Í~JJzéséie,. Ezt

várJo~lgtl"~:t~u~n;I':~:~~~~;~~it~[t~

all.-:almas
é1·het.jük el,au;vagot,
ha azok aldli
Iíözm a
sil;:el'esen elvégeztt~l<.
hallmd, az ö kérdéseiJire is
lásulmt. is Ieközölni ebben a l"ovat.han.
ha eny-egy liiváló laboráns és techniiHl
maga lmmol~' nyakmla1i ziildienöit. és
Ez mind helefél' ebbe a rovatba,.

. G y ó g y s z e 1 é s z i M ú z e u m.
szerészi !Ylúzeumot a Centenál is Gn'ÓG1/SZei•es:zlit:l
keieiében, 1948. oldóbel 10-én
át a gyógysze1 észlái sailalomnak
múzeumnak a külön bizoltsága is
.semmit sen1 tudunk a múzeum
radástÍl ól, sőt meg an ól sem,
1ész i Múzeumot folwzotlabbim
hogy közelediJ, a Gyógysw ész i
sá11ak évfordulója, fenduljunk újla
komoly felhivással gyógyszei ész-szalitál sw•nf,cnoz,
hogy muzcális éi ti!liű gyógysze](!szi
emlekeila ől mund7anak le a kozösseg
ajándékozzák a Gyógyswészi Múzeumnalc
tosí/suk (llinden szaldáisunkban, hogy ami
magánembei billokában van, az elve<zell az
gyógyszeiész-táisadalom Iészéie, de ami a ~--·"""
szerészi klúzeumba kerül, az minden egyes
szeiész ÖIÖk éitéke mwad. Hisszük, hogy a
szelészi 11iúzeum első évjo1dulóján anm111
A GYÓGYSZilRÉSZI IUJJOMfu"\l MIXJJEl\ AGA
a 1egi magym gyógyszerészet hiteles ";,""nnh,,ml
Ennek az új I O\ at na li a \'ezet~je az egész szer .. hogy át };ell töini a falakat, hogy
ke-sztólJizottság, de felfétlenül minden J'OYUt\'ezetö.._
A célja sem az, mint eddig .. Eddig ·a Y!'almrló m·óy~-.. kerelet új helyiséggel bővítsüle

És éppen itt alaliult Jd az a lmmoly tanulság,
amel!ret ebből az első közös szerh:esztó'bizoUsági ülésből
le kellett vonnunk. Ez a tanulság f',bben az eselben
u\ Gyóm·szcrész<<--re vonatkozik. Abból Imll ldinduJ..nunlí, hogy nekünk enyetlen peret'e sem szahad elfelej..tenünli, hogy a Szakszervezet lapja vag~'unli és ho~n,-'
a tudománxos jelleg liidomborítása rnellett meg almrjul{
őrizni a legelevenebb lmpesolatunlmt fi~'Óg]7 szei'tári
dolgozó szaktársainldml. Ebből önként liövetkl~Zili,
hogy számról-számra úg~: khánjuk >>A Gyómrszerész<<
tudományos színvonalát.. emelni, hogy azt folwzottabban a. magáénak érezze minden Cfj~·CS gyóg:vszerláli
dolgozó .. Ezért határoztuk el, hogy új rovatot nyitun!{
meg, >>A gyakorló gyógyszerész műhelyéből« cím alatt.
l\Iindjárt 1neg líell mondanmd{ azt is, hogy ez az
új rovat nem almr fol~ tatása lenni a r-égi >>Kérdés és
felelet<<' vagy a >>Tudomány és gyalmrlat<< r'Ovatolmak.
1\lert ez az új cím új tartalmat és nem utolsósorban
új szellemet is jelent. l\fondhattuli l.:olna azt is, hogy
a gyakorló !Jl'tÍg~rszertári dolgozó műhel} éből, íg>r
azonban rÖ\·idebb és küejezőbb a meghatározás, mé-gis
minden g} ógyszertári dolgozónali a munliája liözllen
ldalalmlt problémája belefér.
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(Folytatás j
ÉS fiATASOS VJlSKÉSZIT-

.
.
'
rzeQ'Vá,!as:[a.sa [er en a legnagyobb éldemekel S l a lll st e 1 n
szerezle, aki munkatársaiual 1920
végzett kisé! letelu:t, Bebizonyította, hogy csak a
vaskeszztmenyeAnek van jain101Wtal•~Sl. w, továbbá azolm ak. a komplex 01 gasoluwk, amelyek feiio-wnolu a disszociálrz-v~gyületeket hatástalanoknak taitja,
Izatastalanok az oigalliku.s veJ keszilis
a I k e ll s t e i n szerillt a leghalásosabb
'I!Ískészilmt'niJ a fen o-klOI id, íne1 t li poidohban
felszívódása a legtökéletesebb
a megállapításokat áwgukéuá lettek a
farmokologwi műuek is, mint pL L
e y e 1 >>D w ElSen/Izera p ie und ilu e
J;rmu1/a,7m (1944), lovábbá ]{. Jvl ö ll e I-W~ ke 1 >~Phaimak?lopie.<: (l 947), amelye!,
a l J, e 11 sle 1 11 pubhkacw1 alapJán kiemeh~flll sz~u~ezetünk csak az anorganil<usan I-o.öketue!/yeitehű vasat hamiá/ja ki teljesen míg

oigamkman liölötl uas csak a gyomorsav Jwtáalalwll;al át disszociállzató vegyüle/I e és
Teilu/,·ál.<íd__ik feno-vasia. Ez utóbbi mű a /;ét
/elm vas-sók él[ékó ől is érdekes adala/wt
.. l.Tfel[Jilegá/lapítja, hogy az Oiganikus savai.
o-sm a l~ggy01 sabban oxidálódnak Igy például
Io-acelal ;e1nlege~ liözegben /ib. 10-sZCI gyoJ;.:whlum OX1(ialodrk m1ll/ a feno-szu/fát, ez pedig
10-szei gymsabban mint a feno-/dOiid
ivl o zs o n y i számolt be az els(íf,
uasvegylitetel< J,orszei li alhalmazásál ól Cs
a IV. GyógyszCI könyuben szo ep lő vaskés;:ítnrénuek éi ték ét.
S l a r k e n :' l e i n publikációi óta igen
es feno-klond lai/almú készítményeli jelenlek
(Fenostabll, Feno 66, Feirjensan, Feiio. 1< en oualzd,_ Fenocppiin stb), melyek 11
u/ol lwlonjele. ox1dac1ót gátló anyagoli/wi
'"utJ<ur, nun_t amrlye1~ az aszhol binsav, ciszzs os anyagali stb. E keszítmények hözé
so1 o/nunk a Fai n z. No zmalesben található
tiao~·..",;,feno chloiati-t is Ezek a készitmények
dr azsek alaliJaban kel ülnek fol galomba
m;,nnyii e is értékes gyóggszo elr, gyeifoleg_ hsebbekne/,. nem mindig lehet
allw1nzamz. Ilyenfaimán igen nagy szii/;~ég
;nulatAozU< egY: oly;!n folyékony vaskeszítményi e,
,'me/y ke!ve,qyCiteku va:at tai/almaz a lehelőség
zennt mmel tartosabb allap?Lban, továbbá amelyaz
gyeimelielulel alkaunazua, a kövemegfelel
· o~: o.n y i ene 'l ce/la a feno-1</0iidos
upotaJan/J a, amelyet Fen um sesquiclzloialunzvaspoiia/ való Ieduhálással állittat elő. Ez a
t· * Készült. az iÜlami Kezelésbe Vett GYógJ sze 1 ~
arak NV. ;>Jo Szív<í gyógyszertárában. · "

keszitmó1y. 5% feli oli/ai idot tar lalmaz, amely
val amiveitabb nJÍnl 2% vastaJ talomnal; fe/elmeg.
Ez a sw up magában foglalia mindazokat a
l~lajdo!JSágolwl, amelyekel egy. jó vashészitmenytol elvwun/i, mert a benne levő fen ok/ol id fiissen
1nver talt wkoi oldallal van vedve az esetleges
oxidáció tól. Egyediili há/I án y a csak az, Izogy lúln~agas vastal/ulmánál fogva ize igen fémes es a
6? 5% cukoifal[a/ma mel/e/1 sem eléggé édes
A Jugoszláv gyógyszo liönyvben hivatalos és
l;oi ábban ismei tetett népszel (í T i n c t u r a fe r r i •
a r om a t i c a, mivet felii-vasal taitalmaz és
iglf, a. /iorsZelÜ. kövelelmenveknek nem felel meg,
eloallztas1 modJa a mult ev folyamán Jendeleltel ·
meg lett v~.Ztoztatva, még pedig.oly módmi, hogy az
e1edel1 elouat szennt 100 resz 3%-os Feirumoxydatwn sau/nua/um helyett 30 1ész 10°/,-os
Liquo1 fen o stabilisatns és 70 részSolutio sacc'i~ari
tosti e/egyet kell a gyógyszerkönyvben előiit többi
anyag?klwz kevell)i A Liquoi ien o slabi/isalus
o~.szetetele valószín üle g szinten feli o/JOl id, a gyógqszeitái ak CI edet i Ül!egekben /d.szen kapják, a SÓZ
sacchan tostl ped1g az 1901-ben megjelent I I.
hol nál gy.ógyszei könyvben szel eplő /;aramell-oldal,
amely hwatl!a van a i<észilmény ei edet i sötétbaJ na színéL 1negadni

c a /; észülő I I jugoszláv gyógy1eszel~ eqy oastai tr:lmzí gyógybor elő
allztasrdwz szznten a fcnohlondot ajánlja aszlwrlnnsal! és táinicsgydlrt!T kivonat hozzáadásával.
D

s,ze~ kor:

T o,n' i

uv

A~HN'T

A

FENTIEKBŐL

LÁTJUK,
a korszerű galenusi keszíilnenj·ckbcn mindinkábh tert liódít n ieri< klmid. A IV. l\itwyar
Gyog~szerkönyvben szereplő Liquor feni aibunzznatl saecizaJatus es a Vinum dzinirziJ-jenatwn
mintán ferri-vasat ~hutalmaznak, az elm< ndcti
megállapitlisek alapján az uj V GyóQyszerkönyv részéreszámításba Hem jöhetnek Ezért ;:l
Liquo1 jei: i albuminali sacclwratus helyett azt
az V GyogyszerkUI)'\'be esetleg !eh eendő l<ilyekony 'askészít mény kid!Jgrzásí alapjának
O 3% vasat tartalmazo Liquo; fen o-ch/ol a ti
sacchala/us-t ajánlom, melynck előírasát a ki'' etkezőkhen közliim :
LIQUOH fEHHO·CHLORATI SACCHARAfUS
Eli x il fen o-ch lm aU Cuki os fen oldorid-olclat.
Vaslikő1.

,
Zöldes-sár,ga S7ÍllŰ kiss0 opalizáló, fűszcJCs, édes
es {.Sal;: enyhcn v~1sas, kissé szeszcs ízű folyadék.
, . ~mtalnwY: O G35-0·i2G% fenoldoridot (Fd] 2 =
126'7;J), vagyis 0·28--0"32~-u ,:asat (Fe = 55.'84-).
Készítése·
250 g egyszerű s'lüupban (SJ'Iupus simplex)
me1egítéssel feloldunk
1 g citromsavat (acidum citricum)
Kihűlés után hozzákeyerünk
50 g szeszes fahéj-vizet (aqua cinnamami spüituosa), továbbá,
94 g tömény szesz (spllitus concentratus),
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.ll Gyógyszerész
4
2
5
Ol
15

15
2

21
1000
0,05

./:1 Gyógyszerész

g nmancshéj--festvén,J.-- (tinctma áurantii),
g aromás festvény (tinctura aromatica),
esepp ecétsavas etilészter (aeíhylium acetlcum),
g vanillinből (vanillium) készült oldatot.
.Külön olQ_mlk száraz. kis lombikban
g kiistál~'os feni-kloridof (fenum sesquichloratum CIJ.·stalisatum)
g \:ízben (aqua destillata)
és apránként beleszárunk
g vasport (ferrum puh:eratum)
~\ lombikat addig rázzuk, amíg
az olelat
sár ga színe el nem tűnik :Majd ebből az
elegyből a fcnii szirupos oldat ba kis száJ ar.
sz ütőpapiron ker eszt ül belemérünk
g-ot, jól összerázzuk, vízzel
g-ra kiegésútjük és végül feloldunk benne
g réZszulfátot (cuprum sulfmicum).
2-i ór ai állás után papíroson megszű1 jük

AZONüSSAGI VIZSGÁLATA:
a) Vas:

3 csepp vaslikölt 5 ml vízzel i'i:dhígítunk
és az eleg~yet 2 csepp hígított sósavval megsa-''0-:
nyitjuk. 2 csepp kálium ferri-cianid-oldat hozza-aelására sötétkék színcződés 1\:elctkezik .
b) klorid: 3 csepp vaslikőrt 5 ml vízzel felhígítunk
és az elegyct 2 csepp_hígított salétromsavval mc~
savanyítjuk. 2 csepp ezüstnitrát-oldat hozzaadásánl .fehéi zavarosodás keletkezik, amely ammonia-oldattól· kitisztul

I'ISZIASÁGI VIZSGALATA:
3 cSC:PP- va'Slikőlt 5_ ml
:vízzel felhigítunk és ~lz elegyet 2 csepp higüott
sósavval megsavmrvítjul.;:.
2 csepp kálium feJro-cianid -oldat hozzáadásá1 a
csak halványkék színezőclés keletkezhet

a) binomvegyéltéldí ,.as:

fARl'AL:\H :VlEGHAfÁROZÁSA:
Üvegdugós Erlcnmeycr-lombikba hclemérünk ~O
g vaslikőit, hozzáadunk 10 g higított kénsavat, ma]d
annyi O 5%-os
kálium
hipennanganát oldatot
csey)cgtetünk hozzá, amíg az oldat rózsaszíne Jeg~
alább 5-10 másodpcH:ig megmarad. A rózsaszín eltüntével a folvadékba 1 g kálium jadidot
oldunk és a lombilwt "'júl bcUugaszolva, sötét helyre
tesszü!<. Fél óra elicllé\:el, keményítőoldat indildt··
tort használva, annyi 0·1 n~nátriunnioszuli~t··ol,dalot
csepegtetünk a lombikba, amíg a folyaelek cppcn
elszíiltelened ik
E célbúl 51-5 7 ml mérőoldat fogyhat el
( ~ 0·28-0 32% Fe).
1 ml 0·1 n Na 2 S 2 0 3 oldat 0··00558·1 g \-asat mél.
ELTARTÁSA:

Színig töltött 200 g-9s fehér üvegel;;bcn, világos
helyen
ÖSSZEFÉRHETETLEJ\:Sl~G:

Csersa,.tartalmú készítmén:yek, oxidálO
lúgos anyagok

szcrek,

KÖZEPES EGYSZERI ADAGJA:
20 g (~g) lilzőtös pohár)

A FENTI KÉSZliMÉNY
fenoklorid-tartalmánal fouva Slari<enstein által
lelállított kövelelmenycluÍ~k megfelel A benne
le,; ő ·.;,;·as neunyiség egyezik a IV:. G:yóg~y~zer:
könvvben hivatalos Liquor lern altummatr
saccÍ.matus-ev al Ettől csak színben különbczik. A készítmér,vbez színes anyagck hozzá··
adása kiküszöbCJné' azt a lehetőséget, hogy a
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helytelenül keszített, v'agy tárelás alatt
lá st szeD\ edett készítményben a fen
keletkezelt bamás színezőclést észllelhessiik.
citromsa\: neme::sak a cukorinvertáládá
elő, miáltal a keletkezett invertcukor a
vas oxidálását gátolja, hane;n sm an) u
hatást előidézv e, a gyornersav pH-ját is
lyazza, lni\ el köztudomású, h( gy a vi,rszegén:
Seggel többiYyire &Yon1orsa' hiány is SZ(
jelentkezni,, A kis n: enn} ísegben hozzáadett
só katalitikushatása fclytán a v as v ·
sát fokozza
A készÍtmény allwlwltmrta
szemben a Liqu. feni alb. sacchar
tartalmával kb l O%-ra lett felemeh e, en' "''o.;
!way tonizalő hatást lejtsen ki, másrészt,
ké~zítmény aromatikus anyagai\ al
· ··
nyál és az. e nésztőJnirigyekre
roha az élv,áQYal íckozza. Az ar
anyagcknak, ,~--alamint a cukortmcaJ'Cn1U>
emeJé-se a kCSzítménynek kellen1es likőr
zamatot kölcsönöz és ípy f) ennekek SZJV<''"'
fogyasztják

A VASTi1liTilLOM ELLENŐRZÉSÉRE
vizsgálatokai vegeztem abból a cClból, hogy a
szitmény ö"zvastm talmából mennyi es ik fen o-·
mennyi fei 1 i-uasi a
Pulfi ich-fele fotome/ei ben /;o/oi ime U·
meglwláiozva a feno-uas Lr;;aknem 100c;~-at
az össztaitalomllal>..
EllenőÍző viz!::!gálal soián, amiholi'l a l<
meny csak félig iöllöll üvegben sötét helyen,
1!0 oxidációnak legmegfelelőbb /; ÖI ülmcnye/;
voll hét hónapig tái ol oa, bebizonyosodol!,
h esziimen y foto-vas/aJ /alma csal; 5 %-lwl
kent

AZ

E~ILITETJ

INDOKOK
és 'izsgélatc k alapján a keszítmCnyt ~z V.
gy ar . Gy ógysze1 könyv he feh eend? ld?.
vaskeszítm-eny kidolgozásúra mnltaul nJa
azzal a niCgjegyzéssel, hogy 'asta1 talmát
leg emelni is lehetne
IRODAL01\I l•r . liichhollz: Lt.lub/l(h da
makologu' l!J39 Farm Glasnilc 1948. 10 s~
Gus:túu
Guóql]szer halá~ fan
.19 38. l
ll Cl
Dic Eiscnlil1Iapit und lhJe Gnmdlayrn 1fJ.JA .
Handbuch da Phmmaz. Purris. 192.5. Jvamts T(,iro,IU:
Az ú;abb vaskészílmén!]el.rűl
Chcm.
irat. 1.90 7.. 13 Kcdv(·ssy r: •. """" G;'~f{,!;"';!;~i::r,;;~~~~
1947. F. Litbl:'n.: T.citlinicn h/nel"''"";
Phmm. Zrit11nq, Rcichcnbcrg. Folge 5. ]. '
Ligeti Viktor.< .1_ hypophosphit s;:irupról . . --"·
szerész. 1948. 16. sz. kfeyu-Gottlleb--Prclc
makologú. 1936 j1fozsonyi Srint:!or·
'
vaskészitméngeJ, Gyógysz tud . Erhs
K.. .iliöller-0 1Faiker· P har makologie . 1947
Starkcnstein. lJie nharnwJ.;ologisch(n, klinlschPn
pha,rmazeutischen Gru'!dl~gtn f.iii di~
·
und fiir dic 1Vahl des nellllgen Rt<;;enpraparats.
Zcitllng, Reichcnbcrg. Folge 22. 1936~ .okt 24
Tomié: Liekovila vina. Farm. Glasnzl; 1948 .
sz. p, TuÍJdc hnbmg: Gr undiagen der aUgeme ·
spc::iellen _üzneiver ordnung 19 38
feld· Gyógyszertan 1,941.

Összehasonlító vizsgálatok a különhöző aprításfoku
Sapönariagyökér főzeteinek értékéről
Ítta: Molnár Albert dr egyetemi adjunkt;,s
_\ Sapanaliae radix l.:iilönhiiző ainítá-~i l"ounában Jetcsebinn Idulnitahi a hatóan~ an, min1 a Jlltl\is sub~
J;eriil iornalomha .. \ lt•gduncábhan apl'Íl.ott ú. n. sza- tilisből, me1·t a finom por mii.lt adsOI bens léJn'én Í{'.}~ a
mal.::romoleliulás sitponint hiden kolloid oldatából
lámi\ áyású u~·öké1 ~ me l~ et a forgárcsszedíen apríi..oH
,g,·iil;é-rrel ern-ütt !inomahh h~xtilholmili Illosására meokfHi,; A nte{fkötés mé1télíe fonón ldsebb, ·nieh~e
1úm~s~ amint ezt Um i kísérletei is igazolják. (G~ .. l',. J~ .
.SZoldak használni, valamint dunúbh Ya{n fi]lomabh
HHR.) 'Iehát mindo.:n küiülményel; !ij)zött líöve1nünl~
,
1tor iornul..iáhan,
l~dl a G~·ÓfiiSZerkün~ '' utasításait a szűrésre vou at·
)[iul,:: et ezúttal a pm í t ott g~ öké-1 érdekel, mh el a
kozóan, mert a szabál~ osaít előállítou D~c. saponariae
!H ö tn sZ{·re~ készítmén~ el.: hez ezt alkúlmazzuk
élettani hatása is nam'obb !esz . Természetesen uyyauaz
\ l,h, Hu. l V. a Sapónal"ia !1~ ö kér iőzeténel.-: elő
állítására a HI. szHilnal,; mr.gfelelő aprításfokot írja uem vonatimzik ~ pereolatio ,-ag~ alkoholos áztatás
út~án eWállított saponal'ia kh-onatoi;ra.
elő. J~egutóbh folgalomba került azonban C!J~' fladíx
SatJonariae puh· N subtilis je_lzésű dron is .. Ezzel dolgozni
(1\..özlcmény a Pázmán) Péter Tud. Egyetem Gyóg:ydecoetumkészítés közben meglehetősen liöi·ülményes,
szertáiának analitikai laboiatóriumáhól. Igazgató:
JÍlert az igen finom JWI t a készítmén.\ bői ellá\'olít.ani
a det:OtJtumok szűréséhez használni szokoU szűrő- CsiiJke Zoltán cll egyet címzetes rendkívüli tanár)
an~ anokk~l igen nehéz és es ak iHejlítés után l'a~n többszöri szíírésre h~het. töi.;:éter.e~wn..
·
liát HH l-ben foglall.-:oztam a Decoetum Saponmiat~ szíhése közheu előállh-ató hatóau~ agc~smil;enés··
seJ (Uolnár: G)·Ógyszerészdo!ílori értelmzés 19-1.1} és arra
a J~(i\:et.I.a~zh~tésre, ilL CI'Bdmén~:rt~ jutoHam, hog~r· a
Jel('n1JH~zzünk! Ellense.gc a saj81: Cs csasa}Joniuek, így l;iilönösCn a Saponaria HYi:iliér S:tiW ...
lúdja gondtalan ö1cgsége biztositásának, aki
.niuja, mint makromolelmlás anyag, alkalma~ adsmben~el; jelenlúíéhen erősen hajlamosak az adsoi"Jwáló..nem jelenti be önkéJ)tcs belépési szúndékát az
dúsra~ ÍtJ)· a SzűrihttQH{IHk, lllint Ila!Jyf~lüleiíí :tliYHfiOk
Állami
Vüllalatok Kozponli Nyugdíjpénztárúba
is, tridniél~·t.•s menn~iséw~t ki.iílwtnek men heHHe .
(Budapest,
Apponyi-tél 5) Aki 1949 oktober.
"\ finoma n porítuU fj.\ül.::h· esBti\hen is önl~ént iel\·Pgéig Lelep a Nyugdíjpénztárl;n, annak tény\'Ctődil;:: a J;::érdés, horn· 'ajjon az api"ítás bizonyos mél'lege~en eltöltött gyogysze1blri n1unkaidejéböl
tí~ken túfi allwlmazása nmn j(',}{~nt-e \·eszélrt a dr-on
h at úan~·:,otart alm im al;:: l<htonh a t úsán a szempontj{~ húl,
14 nyugdij-évct lJeszámitanak Ez nepi dehisZen a fl~ú!;;rszet!~ün~-v is a IH .. apritásf~)JW!. bja efö.
mokrflciánk
szociiJJis gondoskodüsa, - állami
;\ I~fn·M~s tisztúzására a lt:Gn•Uu~ző liiséi let.elwt
ajándék a gyógysz c rUn i dolgazok u~sz61 e
.\'éff("Zh~m t•J:
" J: :iO arán~ ú dt~toetumot l.::ú;.;zíteHem a HI.. atn·íKiiltinlen)"omat >):"\.G :y úgy Si': CI ész <<m unkatársainak
tásroldl íils a puh is suiitilis jelZúsii uyiH.::i~rhtil is és forrón
E(idipd megállapodásunk értelnu~bu1 mindtn sZalzValó SZÍÍI"ÚS . (srh[\SZt.~ti fj). HfWlpanmt.) U{{m llH'{]IWfálapunkban mq:jelent tudcmányos dolgozatrol szer~
I'OZLam a liihiiH- flt~t·oetmu ltamnnl~ films iJHh~xét Siirzóje 25 Id,·úgott cikkel kapott saját kü1.leménJ ébiiL
I'Pnstm pul"!'!'i' ó~ hhl..:a\·Út· alkalmazásá\-"al.. .Az t~redmt~ ...
Ez az intc'~.í ked és snddapunk július 1ti-i (13) S?úmát(ll
n~'Pk a l~Ü\·E"tlíezük YoHali:
ke-zdH~ mcg,8ltozott. Ez(ntúl ugyanis a cikkek írói
nem ki\úgctt (i!;: ke ket, lumem ..külünlcnyomatokat
1 táblúzal
kapnak lcközült dülgozatailnól OrömnH'l ujságoJjuk
munkatúi"Sainknak ennek az új eljárásnak a bn;ezelll. apiÍlás
Pulv. subUlis
tését, mert ezzel tégi kívánságot teljesítünk MegA cllug saponinjánuk
A drog saponinjának
teremt jük a lehetőséget, hogy íróink ne csak ))A Gyógyhány %-át tartalmazza
llánv %-áltattalmazza
szeiész<i--JJen .Qrizzélz meg tanulmányaikat, haninn a
a elecoeium
" a dccoctum
különlerh-omatokkal is számon tarthassák a maguk
(11%
81%
minőségi' ös mcnnyiségi tudomá1wos munkássúgukat
G~)% 62~{) középérték
S2% g 2 r;;~ középél ték
-··- szaklapunl~ éJetéhen
62%
&3%

l

'""

leljcsen szabál~osan eJjá1\a tt~hút JwLÓall)·awtsükkeués nem mutatl.::ozik Ez esetben azonhall n~ml..
kh iil nehhl,:és a sziírés, uwrt a diO!J iutm finom pol
alakjúba H \an jelen, Egészen másf~óp alalml azonhan
a dolog al~km·~ ha a sz'íírést ki.innp•hb{\ teend ö~ a ~h~c··nü
lunwt ülepítjük és ~dizben az Jd is hűl. Az i(t muía(~
lwzó eltérésel.;rt a 2 . sz,. táblúzat Hinteti fel .

II. táblázat
III. aprítás
Puh subtilis
-\. drog saponinjának
A drog sap01_1injának
hány %~ál Lartalmazza
hánv %-át tarlalmazza
a decoct,um
" a elecoetum
60%
58% .59% középérték
51·5 középérték
59%
Csökl~enés 1-i%

FUNGIN
PENICILLIN tartalmú magyar készítmény1 Penicillin érzékeny baktériumok
okozta genyedések h e l y i kezelésére
Forgalomba kerül:
3x5, 5X10, 10X5 és 1X50 kcm-es

üvegekben

PHYLAXIA
Állami Oltóanyagtermelő Intézet

:\z ei edmén)·ek össz~hasonlításáhóJ megállapít~·
ható, hog~ a III,, tehát dunáhb apritású droghól töké-
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.H Gy6gyszerész

·-~--·-·-_..;..,._,...

A Gyógyszertudományi Társ as á g azzal a kéréssel fordul az ország bármilyen munkaterilletén dolgozó okleveles gyógyszerészeihez, hogy Jépjenel< a tagjai sorába.
Ez a felhívás minden gyógyszerészhez szól. 1\li
azonban külön kérün!< minden munkavállaló
gyógyszerészt, mert éppen az anyagi lehetősé
günkhöz mértcn szabták meg a havi másfél
forintos tagsági díjat. l\lost már tel,jes .bizonysággal közölhetjük azt is, hogy a Gyógyszerésztudományi Értesítő a Jegmagasabb színvonalú
tartalommal minden három hónapban pontosan
megjelenik.. Aki szereti pályáját, aki azon iparkodik, hogy a magyar gyógyszerészet jelentősé
gét ne csak főként S c h u l e k professzor
Kossuth-díjas tudósunknak a munkásságával
mérjél< Je, hanem az egész szakma közreműködő
érdeklődésé,el, az belép a Tá1saságha. Igy aztán
nem~ is lesz olyan gyógyszerész, aki ne volna
tagja a Gyógyszerésztudományi Társaságnak.
A tiszaiöld Iicinusiiltetvény. A tavaszi szerző
déskötésck során a földmüvelésüg)i kormányzat
ldtolta a ricinustennelés határát Az eddigi termelési eredmények azt mutatták ugya~üs, hogy
Debrecen vonala felett is szép kilátáSokat ígér
a ricinus. Ebben az évben Szabolesban a tiszalöki
termelőszövetkezet kötött ricinuStermelési szerződést.
öt holdon virít a ricinus és az eddigiell: szerint Szép
e1 edményekkel kecsegtct. A jövő gazdasági évben
'--- a tiszalökick eredményeinek láttán - Szabolcs
többi részcin is intenzívebben }{ezdik meg a ricinus
term e szté'sét.

A maros,ásárhclyi Bólyai-Tudományegyetem orvos-gyogyszerészi fakultásának pharmacognosiai tanszékére Kopp Elemér dr.-t
'nyilvános rendes tanárrá kinevezték Kopp
professzor innen indult el Budapestről és a
pharmacognosia területén végzett kiváló munkásságát szakmai körökben nálunk is igen jól
ismerik és értékelik Reméljük, hogy ez a
kinevezés is segítségünkre lesz, hogy a román
népi demokrácia gyógyszerészi vonatkozásli
szakirodalmát minél alaposabban megismerhessük
Az Okleveleli iinnepélses átadása a"tudomáriyos
Sztalin-díj kitüntetettjeinek. Mosz1nában ünnepélye:..
sen átadták az okleveleket és jelvényeket a Sztálindijasok egy nagy csoportjánal{, akiket a tudomány
és a találmányok terén taval~)' végzett kiváló munkájukért tüntettek ki. N eszmejanov akadémikus, a Sztálin-díjak tudományos és találn1ányi bizottságának
elnöke adta át az okleveleket. Üdvözölte a kitiinte:.
tetteket és ldemelte, hogy ez kitüntetés is bizonysága
annak a figyelemnek és gondoskodásnak, amelyet a
szovjetkonnány, a Párt és személyszeri~1t Sztálin
tanusít a szavjet tudomány dolgozói, az ÚJ technika
úttörői ii á nt. Abban a csoportban, amelynek tagjai
most l{apták meg az okleveleket, hely~t foglalt
többek közt Liszenko akadémikus, akit a haladó
micsurini biológiai területén végzett tudományos
kutató munkájáért, Lavrantjev akadémikus, akit a
hvdrodinimil<:a területén végzett elméleti kutatásaiért
tÜntettek ki, továbbá Kazanszkij akadémikus, az
ismert veKyész, KuJdjumov, az akadémia levelező
tagja, ald a fémismeret terén végzett eredmén~yes
kutató munkát. Ez alkalommal UJ ujtották át az okIe-,, eleket a ))Sarló és Kalapács«-gyár mérnök-csoportjának is, amelynek tagjai különböző új gépek szerkesztésééit nyerték el a Szt~lin-díjat.

a
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1\la már minden gyógyszerész tudja, --· és
ezt nemcsak szaklapunkban közöltük, hanem
mindenki külön értesítést is kapott róla - ·
hogy a Kazay Endre Gyógyszerész Otthon
június elsejei torvényes hatállyal az OrvosEgészségügyi Szakszenezet tulajdonába ment
át De ugyanez a törvény arról is rendelkezik,
hogy a gyógyszerészek a Gyója"járulékok elmaradt és folytatólagos 20 %-át egyenesen az
Orvos-Egészségügyi Szakszervezethez (Budapest, Y, Nádor-u 32) !iz essék be, a beküldött.
összeg rendeltetésének megjelölésével. A gyógy- ·
szerésztársadalom a Gyója-járulék 20 %-ával
jámi hozzá mnnkában Jdöregedett szal<társaink
ellátásához és a Gyógyszerész-Otthon fenntartásához. Ennek az összegnek haladéktalan
küldését úgy tekintse mindenki erkölcsi és törvényes kötelességének, hogy a saját öregségére
gondoljon közben J\!ert e' a GyógyszerészOtthon, ha mi is támogatjuk, pontosan teljesítjük fizetési kötelezettségiinket, nündenkori
otthona mar ad 35 munkából kidőlt szaKwisunknak És ha erre gondolunk, akkor sem
most, sem a jövőben nem lesznek olyanok, akik
ezt a megállapított 20 %-ot hónapról-honapra
be nem kiildenék a - Szakszervezetnek
Rózsa_ Pál dr. közérde]{Ű Cikke .. A budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben a gyógyszerésztovábbképzést szolgáló llGyóg:yszeJész-napok« keretében· a tanév utolsó ülésén, június hó 17-én Rózsa
Pál dr az Országos Közegészségügyi Intézet gyó·gy~
szerész főfelügye1őjc tartott rendkivül nagy érdeklő
déssei kísért előadást a gyógyszcltárak ellenőr?:ő
vizsgálata alkalmával szerzett tapasztalatokról
Az előadáson mej!jelentek ana kérték az 91Öadót, hogy tájékoztatásul közölje a dolgozó gyógyszerészekkel azokat az előadásában is megemlített
fontosabb üányelvelj:et, amelyeknek érvényesítését
az Országos Közegészségügyi Intézet a gyógyszer.:.·
tárak ellenŐIZŐ vizsgálata smán különösen fonto-<
saknak tartja Ezt a kérést teljesíti Rózsa Pál dr.'
szaktársunk llA Gyógyszerész<( hasábjain

Gyógyszerészi könyvtár. Több érdeklődésre
adunk választ, amikor megírjuk,
Egyetemi Gyógyszerészi Intézet értékes könv,r- ·
tára bármelyik szaktársunk rendelkezésére
hogy tudományos búvárkodásához felhasználhassa az ottani forrásmunkákat Ennek a
gyógyszereszi könyvtárnak ez a kifejezett cé~ja
és nem az, hogy a könyveket féltékenyen önz- ·
zék és elzárják éppen azok elől, akik tudományos kutatásaikhoz igénybe óhajtják venni. .·~
Ezt éppen egyetemünk cáfolja meg, amikor
szélesre tárj a a könyvtár ajtaját minden eu"n'lődő számára. Közös célunk a magym gyógyszerésztudomány müvelése és ezt a célt első
sorban egyetemünknek, a gyógyszerészi könyvtárnak kell szolgálnia és elősegítenie.
>>A Gsógyszerésu szerkesztősége átmenetil e~
a Nádor-u 26 . 5 e n eletére költőzött ÚJ
telefonszámunk, ugyancsak átmenetileg~
127-752, 124-072 Kiadóhivatalunk .: Tudo- · ·
mányos Folyóiratkiadó N V. Szalay-u 4 ..
Telefon: 122-299.

.· Azulenol

___...______ ---

Kórházi csomagolások á1a
O 5 %, Palzk, k 300 g 92 . 60
kenőcs mite O 05 %__, Palik, k ~00 g
25 . 90
k~nőcs forte O 15 °~, Palik, k. 300 g 35 ..40
in]ectio 2%, P§Ilik, k 50 x 2 kcm 140 50
fagykenőcs

k

1949.)

~
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Alla tg! ógyászati ké-szítmériy forgalombahozatali
engedél~'ének visszavonása
·
A földmívelésügyi miniszter a _népjóléti minisz. ten el egyetértően a Mag~ ar Országos Szövetkezeti
Központ budapesti cég az· általa előállított )>Kincsem ll
elnevezésű
egységes összetételű szénsavas
takarmán}'mész-készítmény forgalombahozatalára a
162 227/1948. r. M. szám alatt ldadott engedélyt
visszavonta (8.620/6/1949. II/2 b F M szám.)

l

filendelet eli
A_ 10 575-90/1949 G F

~z.
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folytaiá~:;a.

A cikk megnevezése

Antiasthmatica

c-..

atropino
15 4ó

28.~~

918

15.--

211

2.:-13

3 80

6 65

7 36

12.-

9.41

10.40

17.-

4 93

5.45

8 90

+93

5.45

890

326

3 61

5 90

ri 22-

5 íR

8.60

i.---

4 42

7.20

7 35

8.13

12 1 o

309

3 43

5 60

3 99

j

41

7.20

8.8i

9.80

1 ll.~-

7.20

7 . 96

13.~~

F. N. 20 dib Wander
13.08
A qua bisdestillata in j 1 Ox G
ccm Richter , .
8 31
Aqua bisdestillata in j 1 x 10

ccm Richtc1
... \.
A quo bisdcsiill<üa in j 0 x 10
ccm Richter
A qua bisdestillata in j. 1 Ox 1 O
ccm Richter . . . . . . . . . .
Atropinsulfuric inj O·Ob%10Xl
ccm Egger . .
Atiopin su1furic inj O 1% 10X1
cem Eggcr
AtJopin sulfmic co pr bOX 1/ 3
mgEgcr . . . . . . . . . .
Azoph~n eoffcil~ cit ric. com pr n
F. r.;: . 20XO·.o g RiehU·r
Barbamidcompr F N 10xO 4g
Chinain
Barbamidccimpr F ~.20X0·4g
Chinain . . .
.
Calcium acetylosalicylic compr
10X O 5 g Richitr .
Calcium acciJ--losalicJ'liC compr

Richter ·

..

Calcium chioratum inj. 10%
10xGccmRichter . . . .
Caldum chioratum inj 10%
5X10 ccm Richter

~

A cikk megnevezé_se

00

~

'"

~"'
·.c:j
~

SQ)

100 x2.kcm 273 20

Kórházi csomagolás engedél~ ezésének visszavonása
Isz.
12.4.42 .Jod1enin sol., Hormon, k . 1 x100 kcm.
1 504 Pectolysin sol , Hormon pt 175 g (Ch 1734/

20 X O 5

A Gyógyszerész

f

Caldum chioratum inj 10%
10x10 ccm Richitr
Calcium gluco.nicum i I~ j ·1 O%
10X 5 ccm Richter
1:;: :n
Calcium gluconic.um i nj 1 O%
5X10 ccm Richter
11 96
Calcium gluconicum inj 1 O%
10X10 ccm Richter
1711
Calcium laeticum com pr 50 x O· 25
1.99
g \Vander
Carbamid. bromacthJlacetic
i. 81
compr.. 10X0 . 5 g Chinoin
Carhamid bromaethylaceiic.
compr. 20XO 5 g Chinain . 13.30
Carbamid bi omisovalerianic
4.. 0 4
comp1 10X0·5 g Chinain
Carbarn id br om isoval er ianic
com pr. 20 X Q...[) g Chinain
Carbo medic com pr 25 X 0··25
3 82
\'Van der
Carbo medic compr. .SO XO 25
"\"!!,"'ander
.. .
,
4.48
Chinin . hydrochlocic. compr.
2. 99
10 X O 15 g 'Richter
ChinhL hydrochloric. compr
20 XO 15 g Richter
Chinh1.. hyd'rochlor ic .. com pl.
L 71
10xo 25 g Richter
Chinin . hyctrochlmic. compr
20X025 g Hichter
6 93
Chinii1.. hydrochloric ~omp1
6 76
l OX O 5 g Richter
ChinhL hydrochloric compr
ll 08
20 X O 5 g Richter ..
Chinin. hydrochloric. 15 % c
urethan 15% inj 10X1 ccm
8 98
Richter
Chinin. hydrochlOiic. 15 Oj0 c
urethan 15% inj 10X2 ccm
Richter
1 3.02
Chinin . sulfmic pill 50X0 . 05 g
3 50
Richter
Chinin. sulfmic com pi 10 X 0 . 1
g Richter ·
1 67
Chinin sulfuric comp1 20x0·1
g Richter , .
2 76
Chinin. sulfuric. compr. lOXO 25
g Richter . .
.
1 Hi
Chinin . sulfuric . compr 20 X 0· 25
,g Hichter , . . . ..
6.10
Cninin sulfuric compr 10x0 . 5
g Richter
5 76
Chinin. sulfuric. com pr 20 x 0 . 5
g Hichter ... , ,
9.97
Chlorogenium compr 10X0.. 1 g
Chinain ...
404
Cocain hydrochloricum 1% c
,N atr. chlor·. 1% inj 10X1
ccm Richter

OBERLÁNDER GYULA
BUDAPEST, VII, NAGYATÁDI SZABÓ-U. 31
T e l ef o n: 2 2 2·c 8 8 5.

18 óO
1:l

lj.•,

22.:1(J

1:~.2:1

2LGO

18 92

30 UO

2 20

3 GO

8Gí

H10

14.70

2!.-

1 17
7 3.5

12

~~~

J 23

6 90

l. 96

8.10

3 31

5.10

J DO

8.-~

5 21

8[)()

7 66

12.:50
12 20

12 2S

20.~-

9 93

16 20

14.40

23.50

3.88
l 8]

lj

30

3-~

5 --

7. so
6 i

-J

6. 37
11 02

ll

~-.

1 O. 40
18

~-

4.47

i :30

8 39

13 iO

Állványedényzetet, gyógyszertári
és laboratóriumi

felszerelési

cikkeket raktárról szállít.
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.A Gy6gyszerés2

-·

.A cikk megnevezécse

A cikk megnevezése

A cikk meg1ievezése

o r i n
/Cocain h\·drochloricum l Ü,{1 c.
N atr. c:fíJor.2% inj. 10X1 ccm
Richle1
·
l 58
Cocain. hj drochlmicuni 1% c
N atr. chlor. ;)% inj 10X1 ccm
Richter
..
7 3S
Cocain. h\-Urochlmicum -1 ~;) c
Naú. ch'!or ·J~/; inj. 10Xl ccm
Richler
7 :_)8
CocailL hvclrochloricum :l%- c.
N atr . thlor. -S% inj. 1űX1 ccm
Richter
7 !18
Cocain., nciv hydr ii1j. 1% l OX 1
ccm Richtei.
ü Cl l
Cocain 1~ov h y dl. i nj Hl X 2 cc:m
Richtrr
7. J8
Cocainno\<lndr inj 1%10X10
ct:m Richte.r
.
1:-; 8~)
Cocain no Y. h y dr i nj 2% 10 X 1
ccm Richter
(J (H
Coeain nov. hyclJ inj 2% 1 OX 2
ecm Richter
.
7 58
Cocain nov,_ hj dr inj. 2% 10X 1 O
ccm Richtn .
1-1- DG
Cocain nov . 1_rydr ini 4-% 10X1
cem RichtPl
8 81
Cocain nov. h y dr i nj 1 % 1 OX 2
eém Richl(T
11 07
Cocain nov hydi ini 4% 1 fl X 1 O
ccm RichLijli
22 27
Cocain nov. hydr l% c. arlHnalin 0·0025% inj 10X1 ecm
Hkh'ttr
G. 70
Coeain no\. ln dr 1% c. _a dz t-:
_nalin 0·002G0;;_) ini 10X2 ccm
Hicliter
.
7 8()
Cocain nm,. Ji)- dr '2% c. n dl cnalin O 002.1)% inj 10X1 ccm
Richter
... .
G. 70
Cocain nov .. h y dr 2% c. adJ cnalin 0·002.5% inj 10X2 ccm
78G

-Ric:htc1

Cocain no\;. h y dr 4 °~, c. adr cnalin 0.002:1% in j 10X 1 c cm
Hieh tcr
8. 0.3
Cocain nov . h' rlr 4~'(·) e. a<lunalin O·O();,~;'l·~·ó inj l OX 2 Cell!
Richte1
801
Co(hin hydroddoric. colllJH
1 Ox O Ol g Hiclll cr
1 IR
Codein Jl\ droehloric. com pr.
20 x O ()1 g Hichtci·
Codein h.)- drochloric. com pl
10X0·02 g Richter
2 71
Codein 1ndrochlork. COlllJH
20 x

o. o':J. g

H ich ü' I

Codcin ln drúchlmie
lOxO·O;? g Rielllu
Codein hYdrochloric
20 xo 03 g Hichlc1
Col'fein. nat r. benznic
10::><1 cun P..iclJter.
Coffein. na tr benzole
1 Ox l ccm R ichtel
Coffein n atr saliC\ I
10xl ccm Richte~r
Coffein. na tr saliej 1
1 Ox 1 ccm Riclller

com pr
coinpr
in j

.1

O ?·u

in j. 20 ~-O
in ,j
i nj

~O%

20%

'i (:i\J

'

>

-,
l'

·1 88

t 71
l 88

8 30

13.70

Dextro1'e inj
Oda n
Dextrose inj
Oetnn

10% 5X10 ccm

-1fiö1o

1Ó)<1ci ec.m

4%10::<1
8 26

fl. l:)

14 02

l ö. .30

6%10xl

Dextrosa inj 20% 5X10 cem
Octan
0.17 10.:18
Dextrose inj 20% TOX10 ccm
Oc tan
1 S 78 17.39
8 39 1:3 70
Dextrose inj. iOC:·~ i'>X10 ccm
Oc.tan
1 O G2 11 G3
Dextrosc in j 40% 1 O x 10 cc:m
8 39 1:3 70
Octan
18 01 19 91 :J2 50
Ephedrin hydrochlo.ric compr
1üx0·05 g Chinain
G G8 1 O 90
3 88
7.-F phedrin hydrochloric com pl
20 x O 05 g Chinain
.
8 80 1 :-s. 70
G.8.8
7. 60
Hcxameth~ylentCtramin in j 40%
5X10 ccm Hichter
0 _73 10 78
1 :) :-;2 2s --Hex<~methj lcntc'.Liamin inj. 40%
10X 10 ccm Richter
1(-j 51
Ci. f-i 8 1 O. no
29.80
Hrxameth)-lcmteliRmin comp
20
X
O·
C)
g
Riehtcr
1
90
8 ;39 13 70
2 ::o
3.60
Kalimn joclatum comp1 F N
·30
xO
2
g
Richte1
t
11
16 ~)t 27 __ _ :_
j 91
7.30
Laxanlia compr F ~. 1.!'5 xü·18
g
\\
and
cr
.
.
:l
20
:n1
n.' -l- l:') no Laxanlia com pr F :\ :lO xo 18
g\Yander.
5 DG
12 2:1 20-6 5D
l\Io1phin hj-·droChloric ini O -1%
10
x1
ccm
Richter.
:1:31
21 (U W. :20
G.-.
''lforphin. hj-cho~hlork inj 1 ~O
10 x1 ccm H1eh!eJ
1:18
'1 8·1
7 80
7 D
12 10 1\lorphin hyclroehlark ini 2%
1 O x-1 c cm Ri ch t c1
l. 62
:í D 1
9 70
Morphin hydrochloric inj. ~)%
10x1ccmHichlcr.
G.-J8
7~6 1170
8 nn 11-.20
l\:lo1phin. hydrochlmic inj "1 r\)
1 O x 1 e cm Riehtc1.
7. 26
g ();{ 1:11 W
7. 1-1
12 1 O _\forphin hjidioehloric 2% c
ailopin sulfm. O 0:')% inj
lOxl cc:m Richter.
.
'7 G8
8 :-{D JG 70
hydrochloric. 2% c.
sun 11.2o .\Iorphin.
atropin. sulfur O l% ini l O x 1
enn Richter .
.
l 38
8. 89
~ 88
1 J. 50 .:\lorphin.. h y cll ochloric. 2%_ c
senpolamin hydt obi om. O· 05%
inj 10 x l ccm Richter
/_.!);~
8:1:1
n.8G 1()10 N atrium dlloratum in j 0·8G ~ó
1)2/
10xlcemHtchtcr
·111
8
:\atrium ehloratum inj 0·85%
1 DG
10 x 2 cem R ichteJ.
7. /G
S 58
:\atiium chioratum il' i O 83%
')
1
o
:l 12
10Xlccin-Richtel
88/'
fi80
Xalliurn
chioratum
inj
O
85~{)
j. !)0
.lxlOccmRichtcr.
221
215
4--N'atrinm chioratum in j 0·83%
S x 1 ü ccm Ric h t er
7 21
i .96
:\atrium chlüratum inj. 08:)u·o
1 (l()
8-lOXlO ccm Richter
1025 113:3 1850
:\atrium clllmatum iJ;j, 10%
l:l 90
öxlOc:emRichter
/.21
7.98 13.::\atJium clllmatum inj. 10%
J. 21
8. 50
10x10conRichter.
1021 1133 1850.
:\atrium nitrosum inj.1% 10Xl
·)39
8. so
ccm Eg ger.
ij 6-JG. 2:!
l O -20
nitrosum inj 2%10 ;<l
6 21
s. ,;o )\atriurn
5 61
6.2--!
10.20
cc.m Eggcr . .
-:\atrium nitrosum inj 3%10 x1
i 39
8 . 80
ccm F:.gger
:;-G!·
L'.t
G."'
10.20
8.39

8%10 X l

13. i O

nitrosum iuj 10%
cCln Egger
salic:ylieum inj
ccm Chinoin
salicylicum eompr
5 g Chinain
... .
salieylicum alkalisolF N 20 xO 5 g
t h y osulimieum in j
x 1 O ccm Ch in o in
compr F
)J
0005 g Eggc.r ..
camphorcttum InJ 20%
2 ecm R ichtel.
camphoraturn InJ. 20%
ccm Richtu . . .
..
compr F 2\f.
n

'

ancenh e. hom~tropino
F :\ l20 x 0 2:1 g Chihydrochloric inj 'l%
ccm Chirwin
in h\ drochlOiic in j :1%
ccm' Chinoin ..
in hj·drochlm ic eampr
ú1 g Chinoin.
· h:ydrochlmic compr
:J- g Chinoin
...
in c:ombin Compr. P N
2:1 g Chinoin
obcnzolsulfamid com pr
g Chinain.
ohenzolsu!Jamid cam1n
g Chinoin
COll1J)l
10X0.5 g
20x0·5 g
20xO.j g

o r i n t
Theabramin
j
adat.
com
pr
F
N
5 64
6'. 24 10.20.
20 xO 5 g Wander.
3.95
U 7
6 50
Theobromin j odat. c. papaverina
5. 76
63! 1040
com pr. F . N. 20 X0·53 ~(V\' an der 6.08
6 . 72 10-Theobromin natr salicyl com pr.
5. 76
6.3i 10.40
10 xO 5 g Wander
. . 1 93
2.14
350
Theobromin na tr. salicyl compr.
5 /6
6.3'7 10.10
20 x O 5 g \V and cr..
3 32
3 68 . 6-Vitamin »B 1 <( inj ~'"10 mg 5 X l
16 17 26.90
eem Chinoin
9. 97 11 03 18Vitam ih l>B 1<!in j mg 1 O x l ccm
27i
30.6
5Chinain
18 83 20 83 34.Vitamin J>B 1<<Ü1J 50mg6 xlecm
Chinain
..
. .. 29.30 32 40 52 90
3. 95
4:li
6.50
Vitamin. J>B 1 << hlj 50 10 X l cem
Chinain
52.64 5819 95 . 13 45 11.88 2-t 30
Vitamin llB 1 << inj 150 mg 3x2
ccm Chinain
29 ..52 32.64 53 80
4 19 16:3
6.90
Vitamiri !>B 1<< inj 150 mg 10 x 2
ccm Chinain
7'7. 56 8172 110 . 6. 70
7.11 1210
Vitamin 1>B 1 <~ com pr 20 x1 mg
Chinain
3 549 41 1041 173 02
640
Vitamin >>B 1 (< camp r. 20 x 3 mg
5 41
Chinoin
138
4 81
7. 90
5 98
8 90
Vitamin J>B 1 << compr 20 x .5 mg
Chinoin
4. 99
5 50
9.Vitamin llB 1 << compr 20 x12 mg
6 71
7.45 11 10
Chinain . . ..
12 58 n 90 22 70
Vitamin 1>C<( inj 10% .5 X l cc:m
i 76
8 cr8 1-1 -\Vander
fl7.5 1078 1760
Vitamin 1>C<<inj. 10%10 x1 ccm
11.08 18 -Wandel...
1~35 1387 2500
Vitamin 1>C<1 inj 10% 5 x 2 ccm
:l 68
6"ander
1:118 1158 2:380
:).88
6 50 1 o 60
Vitamin llC<<inj 10%10 x 2 ecm
Wander
22 66 25.05 10.90
~ 8 7 l 3 20
Vitamin 1>C<< i11j 10% 3 x:J ecm
Wander
..
17lB 81 :JO 70
l Ol
G 60
Vitamin 1>C<< com pr. 20 x0·05 g
1
\ \ ander
... ..
OOO 10ü5 16.'10
.5.5'7
910
Vitamin J>C<< compr 10 xO·l g
Wandm .
. .. ..
909 10.05 1610
1 47
2 40
\Venckebaéh compr F N
:30x0·1·1 g \Vandel
623
685 1020
220
3.60

8 Hí
eompr

l 60

:-:..08

8 :10

8.12

9 31

15 20

20 xO 5

eom pr. 20 X O 2
c:ompr.1QxG5g

10 xO OL.)

1 í8

1 9G

:J.20

l 'l

1.90

310

6.6Cl

/:::l:)

12-

(300 gr-os zöldszfnű bádog doboz csomagolásban)

D3

(), 5ü

l o '70

;) 93

G 5G

1 O /O

6 56

10 . 70

5. 93

6.06

1 o 70

Egy évnél idősebb gyermekek és felnőtlek általános tápszere. melyből
vízben egyszerű felfőzéssel, minden
egyéb anyag hozzáadása nélkü!
készíthető 1 azonnal fogyaszható, kellemes ízű, tehéntejes táplá!ék

3 33

3 GS

6.-

1 98

5

.j

ü·Oö%
0·025%

o 05 ~ó
g
pastilla 1 O x 1 O g Ric h-

l.'

UJ.

5~
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Cy6gyszer~s:t

A népjóléti nilDiszter 168.825/1949.. (145) N.. l\1. számú
rendelete
!Vanda gyógyszer- ts _tqpsze~gyá~; !l· cég által
A_D_tPTA.. elnevezcsu csecsem?taps;ernek . a
közgyógy-szer ellátás-, ille~ő.{tg _az , államkmcstar terhere
renddese targyaban.
(Közigazgatási rendszám : 3. 18~.)
1
.-Az 1942: XII. tc. 15. §-ában, valamm~ a 6.000;
193.1. J\L E. szánni rendelet (Rendelete~, Tara 1490~
oldal) 26. §-a első bckezdéséJ~_ek ej P.?ntJaban foglal~
felhatalmazás alapján a kovctkezoket rend~lem ·.
1.. §. A közg\ógyszer_ ~llátás, illetőle g az all_am~
kincstár terhére
202.110/1948 . (163) N1 .. NL szamu
rendelet 4 . szám ú mellékletében felsorolt ta.I?szerek~n
felül' a dr. \VancJer, gyógysZer-- és tápsz~r~yar rt.. c~.g
által előállított A D- A P T A elnevczesu csecsemotápszer js rendelhető, éspedig 25'0., grammos esomagolásban..
. .. ,
-- 1 •
2 . §. A jelen rendelet lnlurdetescnek nappn ep
hatá! 0 ba.
Bu,d"apcSt, 1949 évi július hó 8-án
a dr

előállitott

a

DEMALCiON.(HINOI~
_.,_

Ratkó Anna s. l<
népJóléti !Jliniszter.

A néJljó!ét.i mlnisztcr 167.. 913/1949 .. (1·i.l) N.. ]\[.. számú
Jendelete
TVander gyó(JY.sza- és t.i:ips~ergyár rt. c~[! á_ltal.
előátlitott. p T 1 1\1 A L
késutmenyek
a lwzgyogv·
szerellátch, illr:tőleg az államkincstár terhére tendelese
tárgyában.
(Közjgazgatási renelszárn : 3. 183.) , Az 1942: XII. te. 15. §·ában, valamint a 6.~00/
1931 l\T K. számú rendelet
(Rendeletek _';tara
1-490. oldal) 26 §~a első. !Jekez~lésének" c) pont]aba~
foglalt felhatalmaza.s alapJan ~ 1\ovc~kezykct 1 en~ elem._
1 § A közgyogJ-- szerelJai as~. Illet ole? az all.am~
kincstár terhére a 202.110/194-8. (163) N . M. sz~~ u
rendelet 2. számú mcllékletében felsorolt nem hivatalos gy ógyszcreken és g_:yógy~zerkülöll~l{~ssé_geke~l
felül a P T l 1\1 _A L dragee gyogyszcrkeszümeny lS
1 endelhető.
·
, , .
2. § A jelen rendelet kihildetesonek napján lép
hatál:vba.
Budapest, 1949. évi június hó 22-én,
Ratkó Anna s. k
népjóléti minisz;ter

Fejlnőttnek és gyermeknek egyaránt adható

a dl.

O TABLETTÁS
SO MAGOLÁS

Dunántúli gyógyszertár ama t bérbe
randa" jeligén:! 3: kiadQhivata.l továbbit.
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TUDOMANYOS FOLYOIRATKIADO N. V.

Vidéki gyórmszeré?z .: ;\ bekü1dö~t~ d~szkötésü >)~

nagy háború ír~sban ~s kepb~~1_« címu tOJtene1_e~1ha~I ...
sítványt nem JuttatJuk el ore& _gJ~?gyszere_sz sz.tk;
társainknak, hanem mcgscmmisttJuk. ?edig, }-Y!a~o
talán alkalmasabb lett volna egy effele tűziJátek
megrendezésére
összefoglalás »_A G_yógyszerés~(( s~etkesztösége
kéri mindazokat n szaktarsakai, akik akar egyenesen
hozzánk yagy a'z egyes ro-vatvezetőkh~.z tuq_om~nyos
dolgozatok.at küldenek be, hogy kozlemenye!.khe~
rövid összefoglalást is mellékeljenek. EzeJ.;:et az oss7:efoglalásokat a,szerkes:itőség lefordíttatja üiosz, franci~,
némeL, olasz es angol ny~lvre Hogy azonban ez meg-

l

Szerkeszt6ség: V, . Nádor-utca 26" Tel..: 12_7-7.52,
Tudományos Folyóiratkiadó NV.
V . , Szalay-utca 4-· ~elefon: 122-~99. _125-288,
Magyar Nemzeti Bank egyszamlaszám

Kiadásában jelennek meg a miíszaki, természettudományi,
orvostudományi és társadalomtudományi folyóiratök.

Főszerkesztő: SZEKEL Y JENÖ

Felelős szerkes~tő.: LOSONC~Y GYÖRGY
Felelős kiadó: TúRI PÁI: dr.
495486 -

Telefon: 122-299, 310-135, *125-288, -128-986

Athenaeum Nyomda N V. (Fv : Sopron·i

Előfizetési megrendeléseket [Budapest, V., Szalay-utca 4. címre
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szabadon

rendelhe

E l ő fi z e t és i d í j ak a t pedig a Magyar NemzetiiBank 936~515. számu
egyszámlánkra kérjük beküldeni.

