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A NÉP ALKOTMÁNYA 
A magyar népköztársaság alkotmánya 

népünk történetében az első alkotmány, Az 
»ezer éves alkotmányról« szóló fecsegés nem tar
talmazott több igazságot, mint mikor Iraza
áruló uraink nemzeti függetlenségről vagy szent
istváni birodalomról beszéltek .. A feudális jog
szokások kusza szövevényét, Verbőczy nép

a jobbágyat rabszolgasorba bajtó tör
vénykönyvét, csak népbolondító demagógia 
nevezhette alkotmánynak. 

Alkotmányt szinte kizárólag győztes for
radalmak teremtettek. A forradalmi osztály 
a hatalom birtokában, a régi reakciós rend
szer szétzúzása után a kivívott jogait, elért 
eredményeit rögzíti Je, az ország társadalmi 
rendszer ét, szervezetét és igazgatási módját 
níeghatározó alaptörvéuyben, alkotmányban .. 
Alkotmányt tehát győztes forradalmak adnak, 
Ezért nem volt nekünk alkotmányunk és ezért 
van végr e 1nost .. 

· Történelmünk legdicsőbb, legeredménye .. 
sebb korszaka -a Vörös Hadsereg felszabadu-

" lást hozó győzelme, a Szovjetúnió által támo
gatott nagyszerű újjáépítés, népünk gazdasági 
és politikaifelszabadulása - az új honfoglalás, 
a szocializmust építő proletárdiktatura ad tar
talmat alkotmányunk minden szavának, min
den paragrafusának 

· >>A magyar népköztár saságban minden ha-
talom a dolgozó népé .. , .. A Magyar Nép
köztársaság állama védi a magyar dolgozó nép 
szabadságát és hatalmát, az ország független
ségét, har col az ember kizsákmányolásának 
minden formája ellen, szervezi a társadalom 
eróit a szacialista építésre .. << 

Munkához való jog. Tervgazdálkodás .. 
Pihenéshez és üdüléshez való j o g. Művelődés
hez való j o g.. És még annyi más bizonyítj a, 

hogy ez az alkotmány nem egyszerűen alkot
mány, nem akármilyen alkotmány, hanem a 
szocializmus építésének alkotmánya, mely a 
nagyszerű Sztálini Alkotmány nyomdokain ját, 
melyet a Sztálini Alkotmány szelleme hat át 

Lehetne-e különben ilyen paragrafusa az 
alkotmánynak, mint a 47 .. §: >>A Magyar Nép
köztársaság védi a dolgozók egészségét és segíti 
a dolgozókat munkaképtelenség esetén. A 
Magyar Nép,köztársaság ezt a védelmet és segít
séget sz.éleskörű társadalombiztosítással és az 
orvosi ellátás megszervezésével valósítja meg.'' 

Vagy az 53. §. >>A Magyar Népköztársaság 
Irathatósan támogatja a dolgozó nép ügyét 
szolgáló tudományos munkát, valamint a nép 
életét, harcait, a valóságot ábrázoló, a nép 
győzelmét hirdető művészetet, s minden ren
delkezésére álló eszközzel elősegíti a néphez 
hű értelmiség kifejl6dését. << 

Az alkotmány eddigi küzdelmeink és ország
építő munkánk eredményeit, országunk gaz
dasági és társadalmi szerkezetében végbement 
alapvető változásokat fejezi ki, de megjelöli 
a további fejl6dés útját is. 

Számunkra, a magyar orvosok, a tudomány 
dolgozói számára, különleges megbecsülés, hogy 
népünk első alkotmánya számít ránk, a mi 
munkánkra a dolgozók egészségének megvédé
sében, a széleskörű mvosi ellátás megszerve
zésében,. 

Minden erőnkkel a szavjet orvosok és 
kutatók nagyszerű példáját követve, nagy 
Pártunk és Rákosi elvtárs irányításával szal
gáljuk népünk, a dolgozó magyar nép ügyét 
és kiérdemeljük a >>néphez hű értelmiség<< min
dennél megtisztelőbb cimet. 

Weil Emil 
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JI Gyógyszerész 

Beszámoló a szovjet kémiai folyóiratokról 

. .. A S~ovj ~tunió művészeti, kultm á lis, ipari 
es foldmuvelesi eredményeivel a magyar olvasó
~özönségnek napról-napra alkalma' van meg
iSmerkedni. Napilapjainkban olvashattunk azok
ról a besiámolókról, ame1yeket különböző kiil
d?ttsé~~ink a Szavjetunióban tett látogatásai
JOl kazaltek. Legutóbb földműves-küldöttsé
g~nk tagja}_~z~m~ltak be a szavjet mezőgazda
~ag munka.Jarol es eredményeiről; a szavjet 
nodalom nagyjainak írásait magyar nyelven 
olvashatjuk, a művészet magas színvonaláról 
pedig színházainkban és mozgókép-színházainkc 
b~n gy_ő~ődh_et_ünk me~ A tudomány és tech
mka feJI~deserol tudomanyos lapJaink rendszere
sen beszamolnak.. 

Szerkesztőségünkbe nap-mint-nap érkeznek 
be kívánságok, hogy a szavjet gyógyszerészettel 
es a vele kapcsolatos tudományágakkal mi is 
gyakrabban foglalkozzunk.. Lapunk a multban 
is, a lehetőségekhez képest, igyekezett ezeknek 
:"Z óhaj oknak eleget tenni. Egy tankönyv alap
Ján is~er~e!ést kö~öltünk a szavjet gyógyszeré
s~eti kemrm oktata.s magas színvonaláról, majd 
IOViden rsmertettnk a VIIL kiadású szavjet 
gyógyszerkönyveL Ezeket az ismertetéseket a 
jövőben fokozottabb mértékben óhajtjuk foly
tatm .. 

Legutóbb néhány kémiai folyóira tot olvas
tunk, amelyek a Szavjetunióban folyó tervszerű 
hatalmas kutatómunka bizonyságával szolgál
nak.. SaJnos, a lapok nem gyógyszeresd jelle
gűek, de újr endszel ű gyógyszerész-képzésünk 
olyan alapos kémiai és természettúdományi 
ismeretekkellátta el fiatal kartársainkat, hogy 
méltán számíthatunk érdeklődésükre és a lapok 
ismertetését fontosnak tartjuk.. 

SZOVJET KÉMIAI FOL YÖIRATOK 

Mielőtt rátérnénk a szavjet kémiai kuta
tások ismertetésére, szükségesnek tartjuk rövi
den bemutatni azokat a szaklapokat, amelyek 
ezeket a kutatásokat tartalmazzák.: 

Az első ezek közül az »Uszpehi himii<< 
(A kémia eredményei) .. Megjelenik a Szavjet
unió Tudományos Akadémiájának kiadásában 
Moszkvában. Terjedelme példányonként k.b. 
140 oldal. Főszerkesztője: R M .. Ber kenheim,. 
Jelenleg a 18. évfolyam jelenik meg .. Tartalmaz 
számonként 4-8 kutatómunkát, majd az utolsó 
3-4 oldalon a legújabb szakkönyvek rövid 
ismertetését. 

Mivel a birtokunkban levő példányokban 
megjelent munkák kivanatát csak folytatólago
san közölhetjük, mármost sz eretnénk olvasóink
nak ízelítőt adni a lapok tartalmáróL E célból 
közöljük az eddig megjelent lapszámok teljes 
tartalomjegyzékét. Jelen cikkünk keretébe be
illesztünk ugyan néhány referátumot, de amennyi-
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ben olvasóinkat a most nem ismertetett m<tilKUk 
közül valamelyik érdekli, közöljék 
kesztöségünlikel, hogy azt a }öv!! 
leközölhessük.. ·'' 

Uszpehi himii, 1949 .. évf. J. szám:· 

A. M .. Rubinstein.: Alexej Alexandrovics 
din, akadémikus 

A .. N. F1unkin.: Adszmpció és oxidációs 
matok 

A. J . .Jakubovic.s és V .. A Ginszburg; 
eredményei monomér sziliko-organikus ve,ovillet 
körében 

· V. I. Kuznecov.:· Csapadékkiválással kapc<;ol:üo1;; 
színes reakeiók. 

R. F.. Boya és R. S. Spencer: Másodreen~~d~ű1~;~k~~~' átalakulása kaucsukká és egyéb magas p 
(Fordítás angolból ) 

Uszpehi himii, 1949 évf 2 szám.: 

K. A. Andrianov, A. A. Zsdanov, Sz. 
cov, M.. V Szobolwszkij.:· SZiliko-organikus 
letek. 

M. M. Szenjavin: 
analízis. 

N. A. Fuksz.:· A kromatografiás módszer e 
ményei az organikus kémiában 

G. R .. 1\iikluhin: Deutérium alkalmazása a o7P>UP< 

reakciók üinulmán) ozásánál 

U.szpehi himii, 1949. évf. 3. szám· 

A .. F. Platje: V. V, Markovnikov élete és 
mányos munkálkodása. 

V. V. Razumovszkij.· Az atómok em mooro. 
hatása a molckulákon belül.. (l\.farkovnikov 
jának 80 éves évfordulója alkalmával.) 

F .. F. Volkensttin.:· Nem fémes luistálJok elelktr<o
mos vezetőképe·ssége 

Sz V. Zagorodnij; A bólfluorid 
való alkalmazása szerves kémiában 

A. I Buszev: Bizmut és ólom et~'a~~~~,;,"d\~. 
A. A. Zsuhovickij.: A termodinamika 

tételének ismertetése 

BIOHIMIJA (BIOKÉMIA) 

a második lap, amelyet olvasóinknak be akarunk 
mutatni. Ez is a Szavjetunió Tudományos 
Akadémiájának kiadásában jelenik meg Maszk
vában évenként hatszor .. Terjedelme kb .. 100 
oldaL Alapította Bach, a híres or osz biokémikus. 
Főszerkesztője : V. A .. Engelhardt; szerkesztésé
ben résztvesz a nálunk is ismert O parin profesz
szor. Jelenleg a 14 .. évfolyama jelenik ,meg. 
Egyes szám több önálló közleményt tartalmaz" 
maj d a legúj abb biokémiai szakkönyvek ismer· 
tetését. 

Biohimija, 1949 évf .. 1. szám.: 

V .. G. Klimenko.: A kén mikro··meghatározása 
biológiai anyagokban. 

K. D. Sztoev.: A szőlőbokorban levő keményítő 
képződési és bomlási útjairól. . 

L. M . .Jakobszon, A .. Sz. Konikova, Af. G. Knc
man és Sz. Sz. Mtlik-Szarkiszján: Aminosavak szii~-. 
tézise ammaniából és keiosavakból külünféle bakte';' 
riumok segítségével 

Bergolc, A .. A .. Ilyina, V. V. Bazilevics· 

:,,:~i~~t~~;~y'!~k~i·~m~:utatása élő szervezetben fiuo-segítségéveL 
· és V. I. Rozdevics.: Keményítő 

· amilázok hatására .. 
és E. I. Koroleva.: Vizsgálat 

•---·'"'" "rra1 omr á diéta alkalmazá-
. elölt atómok 

111ardasev, L. A. Szemina, R. N . .Jeiingof 
A. I .. Baljasznája: Az l-aszparaginsav bomlásá

mechanizmusa bakteriális aszpartiko-dekarboxi
hatására 
N. A. Judaev:. A béka izmainak krunozin és 

,_.,,tin tartalmáról .. 
111.. Ejdr:Iman és F J Go1don.:· A vérben levő 

aszkorbinsavróJ 
. Af. Kuzin, Sz. N .. Babadzsanov és 0. I .. Polya

bélféreg antigénjének kémiai t~laJ-

Zahmova és V .. I. Rózengart A diizopropil
"n11órof<JSZlát hatása a glikolizisre izomszövetekben 

Agatov.: A zein savanyú és bázisos tulaj
: donságai ' c: A. Samsikova és A. L. .Joffe; Az 1-piuolidon

felhasználódása a glutation bioszi:qtézi
sében állati szövetekben. 

N. Sz. Gelyman: A búza csírájának dehidrá-
zéjáról. 

N. M. Sziszakján és A 1"vl. Kobjakova: A proto-
. strukturájának fermentatív aktivitás~. 

Biolzimija, 1949. évf 2 .. .szám: 

A .. I Judickája: A retikulin kémiai vizsgála
tairóL 

A. O. Vojnár és A K;;, Ruszanov· A nagy agy 
milnoelemcinek kémiai topografiája spektrumana~f
zissel kimutatva .. 

Sz. E . .Jepelbaum, G .. Sz. Seuesz és A A. J{obilin: 
,Az agy adenozintrifoszfátázéja 

G. V. Szamszonov: A hidrogénion-koncentráció 
és a pufferok természetének befolyása térfogatnöve
kedésre a proteinek hidrolizisinél.. 

Sz R . .Aiardasev, R V .. Jetingof és A. I. Bd.Ija
sznája: Aminosavak oxidázéja néhány dekarboxiláló 
baktériumban 

R. A .. Kolesznikov.: Organikus peroxidok és a 
glioxálsav hatása a klor o fill oxidációjánáL 

Sz. Káplánszkij és Sz. Káplánszkája.:· Fehérje
hiány befolyása a fenil-alanin és a tirozin oxidáció
jára fehérpatkányok májában 

I. F. Szeic.: A kálium és ammonium ionok sze
repe a foszfát átvitelében foszfo-piroszőlősavról az 
adenil rendszene 

D. M .. Miillin és K. V .. P.senova.:· Aminosavak 
oxidációja lipooxidázés rendszerek segitségével 

A. l' Kotclynikova.: Az; állati szövetekben levő 
adenozin-elifoszforsav foszfoimutázéjáról, 

A N. Petrova.:· Az izom izomér amilózéjának 
kémiai tulajdonságairól és elkülönítési módszerei
ről 

A. .. E. Braunstein és E V. Gorjacsenkova: Alanin 
enzimatikus képződéséről 1.-kinureninből és 1-tripto

"' fánhól és a B 6-vitamin szerepéről ebben a folya
matban 

Sz. E. Breszlel' Globuláris fehérjék képződése 
és egymásrahatása 

Biohzmzja, 1949. évf 3 .szám.: 

M .. P. Pjatntckij és A. F. Jurjeva:· Az almasav 
lllf':ghatározása fumarát módszerrel. 

F. T Szuhenk.o és O. L. Szemovszkih: Nitrogén
tartalmú anyagok átalakulása és a gelatin bomlása 
táptalajokban Fuzarium-családhoz tar Lozó gombák 
·befolvására. 

·v N. Nikitin:· Újabb ada.~ok a laktáció bio
kémiájához 
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E. V Szapozsnikova.: Különböző .lisztféleségek 
diasztatikus aktivitásáról. 
~ A .. Sz .. ·Konikova, M .. G. Kricman, L. 111. Jakob-
szan és O. R.· Szamar ina; Individuális aminosavak -
szintézise ammaniából és ketosavakból különböző 
baktérium fajokn8.1. . . , 

A N. Ginszburg és L Sz. Klt]menova: A hidraJt 
kodehidráZ I és az N-metil-dihidro:-nikotinsavamid 
reakcióJa mctiljodiddal és dimetiJ.:.sziilfáttal 

T. V. Venksztern.:· A szem receháriyájának fosz .. 
forvegyületei és termenturnai 

M. I. Kjaginicsev;· A karbohidráz tvlajdon
ságai érő búzaszemben és a keményítő szintézise 
élő sejtben. ' 

F. I. Korcsemkin.:· A fenyő kambiális nedv~nek 
metilvegyülete 

P. V. Afana.szjev.:· A fennenthatás termé10ze-
téről. 

V. L Kretovic.s és .. Z. G. Evsztigneva: Glutam'in 
jelenléte cukonépában 

V .. M. Bergolc, A. A .. Hyna és V. V Bazilevics; 
A 3,4-bcnzpirén sorsa a szövetekben és kimutatása 
az általa előidézett daganatokban . 

I. B .. Zbarszldj és N .. A. Briszker.: Patk8nyok és 
egerek egészséges szöveteiből nyert kivonatok és 
a vízben oldhatatlan részeknek adenozintlifoszfátázés 
aktivitásár:ól .. 

A .. I. Oparin és E N. Bezinger: A bor nitlogén
tartalmú anyagairól 

A HARMADIK SZAKLAP, 

amely kémiai kutatások eredményeit tartal
mazza, a Szavjetunió Tudományos Akadémiájá
nak Értesítője (Izvesztija Akademii Na uk SSSR). 
Kiadja az Akadémia Kémiai Szakosztálya .. Meg
jelenik Moszkvában 2 havonként. Terjedelme 
kb. 100-120 oldaL Első része anorganikus és 
fiziko-kémiai, második része organikus es bio
kémiai kutatásokat tartalmaz Tartalom-jegy· 
zéke a következő : 

Izve.sztifa Akademii Na uk, 1940.. évf. 1. .szám· 

A.. .. I.. Brodszkij: Néhány kémiai reákció mechaniz
musának tanulmányozása izotóp módszerrel 

A .. I. Beseisztova és A. B. Sehter.: Nagy diszper
zitású szilárd testek strukturájának változásai elek·
tron-mikroszkóppal tanulmányozva. 

I. V. Krotov és T. M Hacsadurova.: Az aluminium 
csepP· korróziójának folyamatai. I. Az aluminium 
korróziója sóoldatok cseppjeivel való érintkezés foly
tán szabad sav hozzáadása nélkül: 

'N .. P. Luzsnája.:· Mikwdiszpcrz szi1árd oldatok 
NH

4
Cl ·--· FeC1 2 --· H 20 rendszerben. 
L. M. Nazarova és .J. K. Szirkin: A furán~csoport 

vegyületeinek dipolái is momentumai.. 
1J I. Rjabc.sikov és E. A. Terntyeva: Ritka-föld

fémek komplex vegyületképzéséről 
M .. I. Kabacsnik és E. Sz .. Sepeleva Szerves 

foszfor-vegyületek vizsgálat ai. XI Or g. magné?.ium .. 
vegyületek szintézisének rendellenes lefolyásai 

B. A. Kazanszkij, E. M. Terentyeva és M. I 
Batuev: Ciklopentán-szénhidrogének katalitikus hidrá
lása.. XII Izopropil-ciklopentán hidrálása. 

I. N. Nazarou, V. J.. Rajgorodszkája_, V. A. 
Rudenko: A~..cetilén-származékok. 86. közlernény Hete
wdklikus vegyületek vizsgálata. 

A .. N. Neszmejá.nov és N K. Kocsetkov: Orga
nikus higanyvegyü!efek,. 42:. köZlernény Acetilén
alkoholok vegyületei szuDlimáttal. 

A. N Pudovnik:· Az aliil-gyök átcsoportosítása 
8 .. köz1emény. 

Sz R. Rafikov, V. V.. Korsak és G N. Cse/no
kova.: Kutatások a makromolekuláris vegyületek 
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körébe11.. 18_ .. közlemény. PoUrnér-homológok keve
rékeinek hiolekulasúly-középértéke. 

Sz. R. Szergienko és N. D. Zelin.szkij.:· A 2-orto
tolilbutén-2 katalitikus átalakulása. 

L H Frejdlin, A. A. Ba/andin és N. M .. Nru:a
roua.:· _ Vizsgálatok egyszerű fenoléterek éterkötései
nek hasadása tárgyában.. 1. közlemény. 

J .. T. Jejdusz, N. D. Zelinszkij és K .. V~ Puzickij.: 
A szérrmonoxid olefikekkel való katalitikus hidro
kondenzációjt)ról. 1. közlemény. A · szénmonoxid 
hidrokondenzációja etilénnel 

Izvesztija Akadernit Nauk, 1949 .. évf, 2 . . szám.: 
A. M. Borzgyika.: Az ausztenit öntvények szem

csenagysága mint hővezetési tényező .. 
E .. K Gerling és N. E .. Titov.~ A kálium K-hom-

liu · 
V. I. Tananaev és E. N. Defcsman.:· A berillium

fluorid néhány tulajdonsága oldatokban. 
V. I. Levin és Sz .. z. Roqinszldj:· Kantakt reak~ 

dók kinetikája. 
N. D. TomosGV~ V. Sz .... R iszelev és· M. M .. Gold~ 

berg: Fémek kOrróziója színes lakkokhártyája alatt .. 
B M. Mihaj/ov és A.. N.. Blohina: Policiklikus

vegyületek szinté2:ise. 
I. N. Nazarov és I. l, Zareckdja:· Acetilén szár~ 

mazékok. 87 .. közlemé~ny. A dieuinek hidratációs 
és_ c:iklizációs mehanizmusa (5··propil-1, 5-oktadién 
3-m) .. 

. I. N .. Nazwov és I. I. Zareckdja: Acetilén szár
mazékok, 88 közlernény. A dieuinek hidratációs 
és ciklizációs mehanizmusa (5-metil-1, 5-tetrade
kadién-3-in). 

V .. N. Szelkina és D. N .. Kurszanov.: Kvaternér 
ammoniumsók hasadá si és cserebomlási reakciói. 
2. közlemény. 

L H. Frejdlin, A. A. Bawndin és N. M. Naza
r·ova.:· Vizsgálatok egyszerű fenoléterek éterkötései
nek hasadása tárgyában .. 2 .. közlemény. 

G. N .. Cse[nokova, Sz. R. Rajikav és V .. V. Korsak.:· 
Makromolekuláris vegyületek köréből 19.. közle
mény .. 

M. F. Sostakovszlcij,l N. A .. Gerstein és A. K .. 
Gorbdny: Viniléterek és haloidhidrinek egymásra
hatása 

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS TANULSÁGOK 

Végigolvasva az említett szovjet kémiai 
folyóüatokat, érdekes következtetéseket és ta
nulságokat sz űr hetünk le. Elsősor ban sze
münkbe ötlik a témák sokfélesége és mégis terv
szerűsége. Meg!igyelhetjük, hogy a kutató
munka egyidőben több területen is folyik. 
A sz er zők a fizikokémia, az organikus kémia 
és .a biokémia legjáratlanabb területeinek fehér 
foltjait igyekeznek eltüntetni. új szerves vegyü
letek előállítása úgy aL ipar, mint a gyógyászat 
terén hatalmas lehetőségeket nyujt.. Organikus 
s7ilicium vegyületek az úgynevezett sólánok a 
szerves kémiában még egés2en új fejezetet nyi
tottak. Előállításuk és tulajdonságaiknak meg
ismerése több országban foglalkoztatja a vegyé
szeket, mert értékes és igen jól használható 
műanyagokat szolgáltatnak.. A nagymoleku
lájú po lim ér termékek előtt szintén beláthatatlan 
lehetőségek állanak. Ugyanez vonatko<ik orvosi 
szempontból az élő szervezetekben lejátszódó 
enzimatikus folyamatokra is .. Ismeretes, hogy a 
Szovjetunióban a rákkutatás terén milyen ha
talmas munka folyik. A munkából, am;nt lát· 
juk, a vegyészek is derekasan kiveszik a rés.ü-
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ket.. A rákkeltő ú .. n .. katcinegén 
kémiai és biológiai tulajdonságainak m<egísm1e2 
résén az 01 vosok katöltve dolgoznak 
szekkeL A fehérjék, poliszahatidák, 
st~. kut~tásai mind azt biz_onyítják, hogy 
altg 30 eves szov]et tudomany színvonala 
érte a legmagasabb !okot. 

A SZOVJEI KUTATÖMUNKA 
JELLEGZETESSÉGEI 

Ha a felsorolt folyóiratok terjedelmét 
tartalomjegy2ékét összehasonlítj uk, arra a 
lepő megállapításra jutunk, hogy egy lvv--r"-"' 
oldalas füzet (kevés kivételével) 
néhány közleményt tartalmaz, ami 
hogy a munkák igen ter j edeimesek és aurpc,salt; 
Ezt a meglepő alaposságet bizonyítja az 
lapban leközölt "Acetilén-származékok<< 
munka, amely már a 88 .. közlemény. 
elképzelhetetlenül óriási munkát kellett 
geznie annak a néhány tudósnak, akik 
88 .. közleménynél tartanak ! Ha 
vesszük, hogy egy organikus 
tása hány fázison keresztül t;;,· +1-,n; 

kristályosítást, olvadáspont meghatár o zá st, 
tést és molekulasúly meghatározást kell 
gezni, nem szólva egy egész csomó apróbb 
veletrő l, a legnagyob]} elismer és se! kell 
nunk a szovjet kutatókuak. 

Nézzük meg, hogyan lehetseges egy 
teriileten ilyen alapos munkát elvégezni. 
már több tudósításban oluasltattuk, a 
únióban a tudomány nem egyes személyek 
ldsajátított ter ii/et, Itanem társadalmi ügy .. Kutató
mrmkában mindenki 'észtuehet, akiben lelemé
nyesség és rátermettség ua n. Az a fiatal, aki 
iskoláit eloégezve tudományos pályái a akai 
nem kényszer ül kenuélgondok miatt IW'lU.[m,~- · 
nyait abbahagyva akármilyen állásba 
hanem ha tehetséges, az állam költségén vé~rezlreti 
el az egyetemet .. Azt a munkást pedig, aid munka
helyén nagyobb ügyességével és tudásával kieme/ke- ' 
dik, azt maga a gyá1 kiildi tanulni, 
arról, hogy tanulmányi ideje alatt sem neki, 
csalúdjának gondjai ne legyenek Egy ilyen mun~ , 
kás, aki életének felél mondjuk, esztergapad mel
lett töliölle, gyakorlati tapasztalalait felhasználva, 
Jzátralevő éveit teljes odaadással a tudomángos 
munkának szenieilteti, Igy tehát mindenki arra 
a helyie lwül, ahol tudását legmegfelelőbben ér
vényre juttathalJO 

.4z aedmények elélésének másik titka a kol· 
leklív kutalómunka.. Ha a felsololt lapok tarc 
talomJegyzékeit álnézziik, megfigyelhetjük, hogy 
legtöbb cikk szeizője nem egy személy, haneni 
kelten-hár man, SŐl négyen is köu eműködlek a 
kitűzött cél elér és e éi dekében. M int ahogy a gyá
rakban a munkások biigádokat alakítva, egymás 
kezéJejátszva és egymás munkáját kiegészítve vég
zik feladatu/wt, a kutatómunka is kollekiíven 
töllénik A szavjet kutalótudósok mái Jégen túl
jutottak az egyéni dicsőseg- és elisnwés-hajhá· 
szás kicsinyességein F ő a k ö z ös s é g é r-

kében végzett munka és annak 
nél Ciedményesebb végichaJ
s a. 

Még egy ésueuéreliinket kell megemlítenünk.. 
felsorolt kutatások szeiZói közölt me g l e p ő e n 
k a n ő. Megtaláljuk őket nem csak egyéni 

szel zői között, hanem kutatóbi igádok 
is Ez a tény is az említett tételt 

korÍa és nem1e való tekintet nél
oda van állítva, ahol a közösség 

ügyét leglökelelesebben előmozdíthatja .. 
. . Az alábbiakban néhány cikk Iövid ismerte
tését közöljük, a Iefeiátumok közlését következő 

folytatjuk .: 
V. G. Klímenko .: A kén miki o meghatáJ o
biológiai angagokban. (Biohimija 1949, L 

1 old . .) 
Növényi és állati eredetű anyagok kén

tartalmának meghatározására több módszer is 
áll rendelkezésünkre. Ezek többé-kevésbbé pon
tatlanok, kivitelül> pedig nehézkes. A szerző 
egyszerű és könnyen elvégezhető mikio-mód" 
szert ajánl, amellyel 0,01 mg ként is meg lehet 
határozni. A módszer nemcsak szi!árd növényi 
és állati szervek kéntattalmának megállapítá
sára alkalmas, hanem a belőlük készült kivona
toknál is alkalmazható. Az eljárás lényege ab'
ban áll, hogy a fehérjékben illetve szövetek-
ben levő ként Iriggal szulfiddá és hidroszuifiddá 
alakítják át .. Ennél a műveletnél az amino
savak részben dezaminálva és demeti!álva lesz
nek. A lúgos hidrolizátumot salétromsav és sósav 
keverékével kezelik, miáltal a szulfid szul
fáttá oxidálódik Az oldatban lévő szulfátok 
savanyú közegben bárium kroruáttal lesznek ki
csapva, így krómsav szabadul fel. Jódkáli 
hozzáadására egyenérteleü mennyiségben jód 
szabadul fel, melyet tioszullát oldattal !ebet 
megtitrálni. l ml 0,01 n-tíoszulfátoldat 0,1067 
mg-ként mér. A továbbiakban táblázatokban 
foglalja össze eredményeit, melyeket cisztin, 
bab, borsó, haj, hús, tojásfehérje és kazein 
kéntartalmának meghatározásainál kapott. 

K D .. Szloev .: A szőlőbokoiban lévő kemé
nyítő képződési és bomlási útjairól. (Biohimija, 
1949, l sz 5. old . .) 

A növenyfiziologiában és biokémiában a 
keményítő keletkelé.sének és bomlásának kér
dése mindinkább előtérbe kerül. Bármennyit 
is foglalkoztak már ezzel a folyamattal, a rneg
allapítások nem tekinthetők >églegeseknek és 

. meg vita tárgyát képezile Különösen vonatko
zik ez a keményítő lebontási mechanizmusának 
kérdésére .. A szerző e célból a szőlőbokoi ágait 
vizsgálta és megállapította, hogy a vegetáció 
kezdeti fázisaiban a növény inkább redukáló 
culn okat tartalmaz, míg az őszi periódusban 
a cukor és a keményítő közötti arány a kemé
nyítő p vár a dől el. A keményítő szintézisének 
közbeeső terméke szaharóz. A lebontás viszont 
maitózon keresztül történik. Az őszi és téli 
nyugalmi idős.zakban sok rrialtóz halmozódik 
Jel, míg más cukmféleségek csökkennek A 
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maltóznak van fontos szerepe, rnert egyéb 
monoszaharidák szaporodása a maltóz rovására 
történik · 

Szer inte a keményítő keletkezését és lebon
tását a szőlőágban a következli séma szerint 
lehet kifejez ni : monózák - szahar ó z -- kemé
nyítő - maltóz - monózák. 

L .. M. J akobszon A. Sz. Konikooa, 111 .. G. 
K1icman és Sz. Sz .. Melik-Szmkiszján.: Amino· 
savak szintézise ammaniából és ketosavakból 
különféle baktéJiumok segitségével.. (Biohimia, 
1949. L sz .. 14 .. old.) 

lVIiután a szerzők egy korábbi munkájuk
kal bebizonyították, hogy Eae.. subtiás.-bő! 
készült szuszpenziók és enzim-készítmények 
ammóniából továbbá piroszőlősavból, fenil
piroszőlősavból, keto-gintár és· almasavból in
tenzíven aminosavakat szintetizálnak, további 
vizsgálatokat végeztek és bebizonyították, hogy 
ez a folyamat úgy a patogén, mint az apatogen 
baktér iumoknál igen el van terjedve. Bebizo
nyították, bogy az általuk használt a-keto
savakoúl a Eae.. subtilis és az ázsiai vibrio 
choler ae legintenzívebben szintetizálnak amino
savakat .. Az ázsiai vibrio cholerae eltérűen más 
koleratípusú vibrióktól és baktérinmfajtáktól 
azzal a tulajdonsággal tűnik ki, hogy az a-keto
adipinsavból amm o nia j elenlétében aminocso
portoka t· tartalmazó vegyületeket épít feL A 
fermentációs folyamat a fent említett savakkal 
igen jellemző. Piroszőlősav és a-ketoglutár
sav alkalmazásánál az aminósav-szintézis fer~ 
mentatív folyamata acetonnal szemben igen 
ellenálló, míg fenil-piroszőlősav és almasavnál 
a fermentációs aktivitás acetonhatására erősen 
csökken. A továbbiakban a szcrzők megemlí
tik, hogy egyes fermentatív folyamatoknál 
glukóz és kozimáz jelenléte sziikséges, másoknál 
viszont a szintézis ezek nélkül is lefolyik, majd 
utalnak a fermentatív folyamatok pH-jára. 

V .. M. Bergolc, A A .. Ilyina és V. V Bazi
levics .: A 3, 4 benzpiT én kimutalása élő szel ue
zetben fluoieszcenciás spe/iiiUm''segítségéuel. (Bio
himija, 1949, L sz. 20 old.)· 

A legtöbb karcinogén anyagnak fluor esz
káló tulajdonsága van és ezáltal kimutatható 
és tanulmányozható. Egyike a legerősebb kar
cinogén tulajdonságokkal rendelkező anyagok 
nak a 3,4-benzpirén. A szerzök fotoelektromos 
spektr ofotométer segítségével először különféle 
oldószerekben, majd élő egerek szervezetében 
vizsgálták és bebizonyították, hogy a 3,4-benz· 
pirént a bőr 'alá fecskendezés helye körül bom-· 
latlanul 17 nap mulva is ki lehet mutatni, 
belső szervekben ellenben nem .. 

D .. E. G1ozdenszkij és E I. K01elova.: Vizs
gálatok foszfoitaitalomia fehé/jeszegény diéta 
alkalmazásánál megjelölt atómok módszerével. 
tBiohimija, 1949, l .. sz . .) 

Rádióaktív foszfor segítségével kimutat
ták, hogy fejlődő patkányok máj ában, amelyek 
fehér j eszegén y diétára lettek fogva, a fos;;;for·
anyagcsere meggyorsuL Er. a gyorsulási folya-
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mat további fehérje elvonással fokozódik, miál
tal a foszfmtartalmri lipoidok szintézise fokozó-
dik, a foszfortartaimri fehérjék képződése pedig 
csökken. 

A. I. Judickája .: A retilmlin kémiai vizsgá-
lata .. (Biohimija, 1949. 2 .. sz.) . 

A retikulin egyike az állati szervék rost-
szerű fehérjeinek Már 50 éve ismeretes, azon
ban kémiai tulajdonságai és összetétele még alig 
van kikutatva.· A szerző borjúembriók bőré
ből izolált r etikulint és azt vizsgálat alá vetette .. 
Megállapította, hogy összetételét es aminosav
tartalmát illetőleg élesen különbözik az állati 
'"ervekben található egyéb rostszerÍJ fehérjék
től, mint amilyenek a kollagén, elasztin és 
keratin. Vizsgálatai szerint a retikulin 14,8% 
nitrogént, 1,1% ként és 6,6% cisztint tartal
maz. Ezeken kívül tartalmaz ·még hisztidint, 
aszparagint, de ihozin és cisztéin nincs benne. 

_A. O. Vojnár és A .. I{ Ru.szanov.: A nagy 
agy mikr oelemeinek kémiai topográfiája spektrum
analizi.ssel kimulatua (Biohimij a, 1949. 2 sz ) 

Hogy az agyban levő mikroelemek elhe-
lyezkedéseit tarmlmányozzák, a szerzők több 

emberi agy hamuját spektrumanalízis 
szerével megvizsgáltak Megállapították, 
a nagyagyban a makroelemeken (Na, K, 
Fe) kívül a következő mikroelemek találhatók 
Ag Al, Bi, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Si, Sn 
Ti, V, Z n Meghatár oz ták mennyiségüket é~ 
az agy különböző részeiben való elhelyezkedé- :' 
süket. Kimutatták, hogy az agy különbözö 
funkciókat végző részeiben nlás és 1nás mikr0:..
elemek találhatók. 

M. P .. Pjatnickij és A.. F. J w jeuuá_3: ioh~~i~: 
sav meghatározása fumarál módszeiJel. (l 
1949. 3 sz .. ) 

A szerzők Stotz módszerét ml)d<JSÍitottál< 
amely abban áll, hogy az almasavat 
segítségével fumársavvá alakitják, ez 
mercuronitráttal higany-fumarátot ad .. 
l\'H4CNS-el titrál ják. Módszerük alkalmas 
sav meghatározására növényi 
Ezzel a módszen el különféle do há 
vizsgáltak és megállapították, 
dohány 5,5-13 8%, a fermentált 
- 8,8%, a zöld mahorka 11,06%, 
mentált mahorka kb 5% almasavat tartalmaz.-?: 

Ligeti 

A propiltiouracil új fluoreszcenciás 
és mikroanalitikai azonossági reakciói 

Közlemény a Pázmány Péter Tudományegyetem G,_IÓI!Vf;zeréf;zeti 
IntézetébőL Igazgató : Mozsonyi Sándor dr .. egyet. 

Ir ta: Kedvessy György dr.. egyetemi ma?;ántanáÍ: 

A ti or aci l t 1943-ban Astwoo d (L) alkal
mazta először a Basedow-kór gyógyítására. 
Megállapítást nyert, hogy a tiouracil és még 
néhány kentartalmú vegyület (tiokarbamid, 
tiobarbital, aminotiazol, stb . .) gátolják a pajzs
mil igy jódfelvevő és megkötőképességét és 
ezáltal fokozatosan megszünik a tiroxin-terme
lés, aminek következtében a hyperthyreodismus 
tünetei - az exophthalmus és a struma kivéte
lével -visszafejlődnek (2., 3.). 

A tioutacil Basedow-ellenes hatása növel
hető egyes álkil-gyököknek a molekulához kap
csolásávaL Igy már erősebb hatást fejt ki a 
nietiltiouracil, de különösen az etil- és propil
tiouracil, amely utóbbi származék hatása az 
alapvegyületénél tízs.zer nagyobb (4 , 5 . .), a 
metiltiour aciinál pedig négyszer hatásosabb. (2.) 

A tiouraci! (4-oximerkaptopirimidin: 
C,H,ON2S) prizmákban kristályosodó, kissé 
sárgás színü por, vízben, etilalkoholban nehezen, 
alkáliákban és ammaniában könnyen oldódó 
vegyület. Kloroformban oldhatatlan. Olvadás
pontja 340° (szétesés közben) .. (6.) Telített vizes 
oldatának hidrogenionkoncentáció_ja 4 8-5 5. 
(7.) 
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A 4-metil 2-tiouracil (C5I-l60N2S) színtelen 
kr istalyos, vagy fehér amorf por. Szagtalan, ' 
keser ü. l liter vízben 21 C0-on o 54 g oldódik~ 
(8 . .) Melegvízben l : 130 arányban oldható. · 
Nagyon nehezen oldódik etilalkoholban és 
éterben, könnyebben oldható Irigokban és 
ammoniában. (8.) 

1NI-l-6CO NI-l-CO 
l l 

2CS 'CI-l 
l l 

CS CH 
3~H-4~H l ll 

NH-C-C,H, 
2-tiomacil 4-propil, 2-tiom acil 

A propiltiouracilt Andason állította elő 
1945-ben oxoeszterből és tioureábóL (l O.) Fehéf 
por, amely vízben nehezen oldódik (l literben 
1·45 g), acetonban jobban oldható. Vízből 
átkristályosítva, olvadáspontja 217-218 c•, 
kéntartalma 18 62% (l L) 

A tiouraCil-származékok azonosságának 
megállapítására szokásos eljárás az olvadás
pont, ill. a kén- és nitrogéntartalom meglilal'á
rozása. (12) A metiltiouracil ezüstnitr fehér 
alaktalan csapadékot ad, amely csak kevéssé 
fényérzékeny. (8.) (Ag2C5H,Ol'\2S) .. A tionracil 

vegyülete sárgaszmu A tionracil réz
vízben oldhatatlan, sár gaszínű csa padé

ad. (CuC,I--I,ON2S + H,O). (6.) 
Canblick Th. (11) Boie (13.) teobromin 

.rn1egbavu ozásához hasonlóan metil-- és pr apil
aciiból ezüstnitTát hatására keletkező sa-

'rMrorasavat méri. Chr istensen (14 . .), Hoffmann 
(15) a tiouracil és származékainak 

,~~~;-~;,~~~~~~s~~ kénvegyületekre jellemző 
'; (nátriumnitroprussziát, hidra--

"' nátriumhídr okarbonáttal semlege
brómmal oxidál va) keletkező szineződés 
végzik, amely a tiouracil származékok 

zöldeskék. Ez a szím eakció - meg
'áJlapításuk szerint - 'kolorimetriás mérésekre 
js alkalmas. 

Vizsgálataimhoz metil- és pr opiltionracilt 
használ tam.* Oldádásuk a már leírt ad~tokkal 
megegyező volt.. A proprltrouracrl olvadasponte 

·· 214 c•-nak találtam .. ~* A metiltionr aci! szem-
csés fehér por, a propiltiouracil pedig finom, 
tapadó fehér por volt .. 

Kísérleteim első részében a metil-, ill 
pr opiltiour ac il kristálymikr oanalizisével fog
lalkoztam és mikroszkóppal vizsgáltam e vegyü
Ieteknek különböző oldószerből . kiválott 
kristályalakját .. Kiterjesztettem a vizsgálatai
rnat továbbá az egyes reagensek hatására kelet·· 
kező csapadékok mikr oszkópos vizsgálatár a is .. 
A vizsgálatokat a mikr oszkópos gyakor latban 
használatos tárgylemezen végeztem úgy, hogy 
minden alkalommal egy csepp oldatot, lehető
ség szerirrt lassan (alacsony szobahőmérsélde
ten) párologtattam be, ill. egy csepp oldath~z 

, adtam ugyancsak egy csepp reagens-oldatot es 
összekeverés után száritottam be az elegyet. 
A mikroszkópos vizsgálatokat általában száz-
szor os nagyítással vegeztem. . 

A metiltiouracil éteres, kloroformos, etrl
és pr o pil-aikohol os oldatból bepár ologtatva, 
alaktalan vagy kevéssé jellemző, igen apró 
kr istályos képleteket mutatott. Minthogy a 
metiltiouracil az említett szerves oldószerekben 
még melegen is csak kis részben oldható, a 
telített oldat egy cseppjeben termész.etesen 
igen kis mennyiség volt... Am~1oniában és 
nátroningban ugyan a vegyulet ma~ lenyege~en 
jobban oldódik, de az oldat beparologtatasa 
után nem jellemző, alaktalan képleteket k~p
tam. O l n ezüstnitrát-, l %-os kuprrszulfat-, 
ilL pikrinsav-oldattal keletkező csapadék ki
szárítása után az ellenőrző próbaként beszárí
tott reagens-oldattól eltérő alakú, de vélemé
nyem szerint nem jellemző, szabálytalan képle
teket mutatott 

A pr opiltiouracil szerves oldószer ekben, 
különösen acetonhan elég könnyen és jól oldó
dik. '\.cetonos oldatból végzett beszárítással a 
koncentrácíótól és a bepárologtatás hőmérsék-

* A kisérletianyagat (Basethyrin és Neobase:
th:p in) a Richter G.~ vegyészeti gyár R. T· volt sz i~ 
Ves rendelkezésemre bocsátani, amiért ezuton is há
lás köszönetet mondok. 

"'* .A Richter gyár közlése sze r int 212-214 ca 
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l etetől függő en változó nagyságú, de egyfor ma 
alaku, igen szép, ágas-bogas képleteket kap
tam (L sz .. ábra.) A képletekben jellemzőnek 
találtam a sugar as, dc excentrikus elrendezést 
(az első elágazások a nagyjábólköralakú k~plet 
középpontján kívül eső pontból indulnak ki), 
továbbá a nagyfokú elágazást. Az egyes elága
zások számos kisebb, egyre vékonyabbá, fino
mabbá váló elágazásokra diver gálódnak, úgy
hogy a képlet végeredményben bokorszerűnek 
is mondhatö. A képlet szélén az ágacskák széle 
gyakran pontszerűen megduzzadt. 

Ha a majdnem telített acetonos-oldat egy 
cseppjét párologtattam be, akkor ugyan az 
előbbihez hasonló, de mintegy oldalról összec 
nyomott tömör képleteket kaptam, amelyek 
azonban a szomszédos alaktól keskeny szabadon 
maradt vonallal vannak elbatárolva (2. sz .. 
ábra . .) Kcm-ként kb. O l mg pr opiltiour aci! t 
tartalmazó oldatot beszárítva, az L sz ábrán 
látható képletnél lényegesen kisebb, de elren
dezésében és alakjában megegyező for mát 
kaptam 

A vizsgálatoknál lényeges, hogy a tár gy
lemez tökéletesen tiszta legyen. A tömény
oldat cseppj ét célszer ü s~étkenni 

1 ábra. 2 ábra. 

Etilalkoholos-oldatból a pr opiltiour aci! 
több, vastag es hosszú tűkristályból álló, suga .. 
ras elrendezésű nagy kötegeken kívül, számos 
kisebb és csak néhány tükr istályból összetett 
képletekben válik ki'. A kis kristálytű vége 
gyakran iaágszer űen elágazó. A beszárított 
csepp szélén több, erősen elágazó, kis képlet is 
látható .. A kristályok fénytörő tulajdonságúak 

Acetorros és szeszcs együttes oldatból a 
beszárítással kapott maradék mikroszkópos 
képe apró, vékony ágakból álló, erősen elágazó, 
csipkeszerű r ajzolatú 

Propilalkoholos -.agy kl or ol or mos oldathól 
a szeszcs oldatnál lényegesen kisebb es véko
nyabb, tüalakű kristályokat figyeltem meg, 
amelyek néha koncentrikus elr endeződésüek. 
Az éteres oldat beszárított maradéka kevés, 
csillagalakban elhelyezkedő tűkristály mellett 
nagyobbrészt nem jellemző amorf tömegnek 
látszik. 

A metil- és propiltiouracil mikroszkópos 
kimutatására végzett kisér letekben az ezüst
nitráttal, kupriszulfáttal és pikrinsavval kapott 
beszilrított maradékokat megvizsgáltam anali
tikai kvarclámpa fényében és azt vettem észre, 
hogy a propiltiouracil rézvegyülete vörös szfnc 
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ben fluoreszkáL A j elenség megvizsgálására 
porcelláutálban kb. 10 mg propiltionracilt 5 
kcm acetonban. oldva elegyítettem nehány 
kcm l %-os knpriszulfát-oldattal Néhány perc 
mulva lassan előtünt a fényjelen ség, mégpedig 
elöszőr a tál szélén volt megfigyelhető, maj d a 
tál alján is láthatóvá lett a világító, kissé sár
gás árnyalatú vörös színű (parázs-sún) fluoresz
cencia .. A floureszkáló rész világosságon kékes
zöld színű, a tál falához tapadó csapadék 
A fluoreszkáló csapadékról leöntve a nem 
fluoreszkáló folyadékot, megszáradás után a 
fluoreszcencia intenútása lényegesen növeke
dett.. A beszáradt csapadék fluoreszcenciája 
még hetek multán sem csökkent és színe sem 
változott .. Megjegyzem, hogy az oldáshoz fel
használt aceton gyengén kékes színben fluoresz
kált, azonban ez a fluoreszcenciás reakCiót 
egyáltalában nem zavarta, mert az aceton 
fluoreszcenciája a kupriszulfát-oldattal való 
elegyítéskor eltünt, de a keletkező· vörös fluo
reszcencia inienzitása az aceton fluoreszcenciá
j ánál lényegesen nagyobb.. 

A most leírt fluoreszcenciás jelenséget a 
metiltiour aci! egyáltalában nem adta. 

A továbbiakban ellenőrzésképpen megvizs
gáltam a reakció részleteit A metil- és a 
propiltiouracil ultraibolya sugárban igen gyenge 
szürkéskék színben fluoreszkál. Acetant kupri
szulfát-oldattal elegyítve, majd azt bepárolog
tatva, flo ur eszceuciát nem tapasztaltam Meg
kíséreltem a kupriszulfát-oldat helyett más 
fémsó vizes oldatát használni, úgymint ezüst
nitrát, kalciumklorid, házisos ólomacetát, fer
riklorid, merkuriklorid, báriumklorid. Ezek 
r észben kioltották az acetonos-oldat gyenge 
kékes fluoreszcenciáját, részben nem okoztak 
változást, azonban a kupriszulfáttal keletkező 
vörös szími fluoreszcenciát egyikkel sem kap
tam meg .. 

Annak megállapításár a, hogy az acetonnak 
a reakcióban milyen szerepe van, a propil
tiour aci! külőnféle oldószell el készített oldatát 
reagáltattam kupriszulfát-oldattaL A kl or ofor·
mos oldatban kezdetben nincs fl nm eszcencia, 
kb. 15 perc mulva azonban a tál szélén gyenge 
színű fluoreszcencia jelent meg, amely beszá
radás után élénk lett. Hasonló eredményt kap
tam a szeszes oldattal végzett kísérlet során is. 
Ha az acetonus oldat bepárologtatott maradé
kára, vagy közvetlenül a propiltiuracilra csep
pentettem a kupriszullát-oldatot, akkor a las
sán megjelenő fluoreszcencia intenútása lénye
gesen kisebb, mint az oldatban végzett próba 
során .. 

kb .. 15-20 perc mulva jelent meg az eléiszi5r 
gyenge, később a beszárítás után 
zivebb fluoreszcencia, arr a követk<oztetl1el:tenl;' 
hogy a fluoreszkáló vegyület elsősorbau sz:íro,~ 
állapotban mutatj a a fényjelenség et 

Ebből a megfigyelésből kiindulva, a kö11et. 
kező kísérleteket úgy végeztem, 
papirost itattam át l %-os ré:~szu!J'áT~oJ,daict~J 
és err e cseppentettem l csepp szeszes 
ti o ur acil-olda tot.. A nedves 

bot 60.-70 CO-on megszárítottanm~,~~~::~:~~ 
megjelent a csepp alakjának és n 
megfelelő, élénk vörös színbennihl;~;J: e!!~~~~& 
folt. A kupriszulfát-oldattal l 
papiros ultraibolya sugárban sötét 
fekete színűnek látszik (nem fluore>;,ceoucmJ 
ez a sötét alap még élénkíti a vör 
fluoreszcenciát.. Végeztem olyan kísér 
hogy a kupriszulfát-oldattal átitatott 
papír darabkát előbb megszárítottarn 
azután cseppentettem rá a szeszcs 
amikoris a beszáradás gyorsabb lévén, 
sabban jelenik meg a fluoreszcencia is. A nr·nniic 
tiouracil hígításával végzett kísérletel<llwl 
ban megállapítottam, hogy ilyeumódon a 
akció veszít érzékenységébőL 

A reakció ér zékenységénue;k:~sz:f:~'f!~r~:~~~(i~ sár a 50 mg-ot oldottam 5 kcm s: 
melegítve tökéletesen oldaható) és 
törzsoldatból készítettem hígításokat .. 
tokat fínom pipettitval adagoltam, a~~~:~~L 
54 csepp volt l kcm. A rézszulfáttal á 
sz űr őpapírr a cseppentettem egy csepp ( = 
kcm) szeszcs oldatot és a papiros 
tása után figyeltem a fluoreszcenciát A z.s
oldat egy eseppje, amely O 185 mg-ot tartal
mazott, igen élénk fluor eszcenciát adott. 
hígítás növelésével, kisebb mennyiség alkal
mazásával a fluoreszcencia intenzítása foko- , 
zatosan csökkent.. O. 025 mg ( = 25 J) esetében 
még határozott volt, de 20y már nem ad 
tosan megfigyelhető fluor eszcenciát. 

Elvégeztem a reakció érz~:~;;;~Y;ié~(~~~~····· 
vizsgálatát tárgylemezen is úgy, hogy 
szeszcs oldatot elegyítettem ugyancsak l 
l %-os kupriszulfát-oldattal és lassú beszár 
után figyeltem a beszáradt maradék fluoresz-. 
cenciáját.. Az üveglemezen a Jluoreszcencia 
rá- és áteső sugárzásban lényegesen jobban 
figyelhető meg, mint a szürőpapiroson és ez
által a reakció érzékenysége is növelhető .. 
állapítottam, hogy ilyeumódon még 3, 
4 1 propiltiouracil határozottan kimutat
ható, de l l már nem fluoreszkál. A fluoresz
cenciás reakció tehát alkalmas a propiltiouracil 
mikroméretekben történő jellemző kimutatá
sára is .. 

Mindezek alapján bizonyítottnakvehető, 
hogy a pr opiltiour aci! oldatából (acetonos, 
szeszes, kl or o for mos) kupriszulfát-oldat hatá
sára keletkező csapadék mutatja a szóbanlévő 
fényjelenséget. Abból a megfigyelésből, hogy 
az acetonus oldattal már néhány perc mulva, 
a magasabb forráspontú etilalkohollal, illetve 
kloroformmal készített oldattal pedig csak 

Összefoglalva kísér Jeti er edményeimet, · 
meg(lllapítottam, hogy acetonos oldatból a pro
piltiouracil jellemző alakú~ ágas-bogas képlet 
alakjában kristályosodik, rézvegyülete pedig 
élénk, kissé sárgás árnyalatú vörös színű fluo
reszcenciát mutat, amely fényjelenség még 

esetében ís elég jól meg
Mindkét reakció jellemző a propil

:;~::nocih a. 
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A pacsuli gyűjtéséről, feldolgozásáról és hamisításáról 
Az Indiából érkező esecsebeesék, legyezök, 

szőnyegek, selyemholmík stb. sajátságos, tar
tós finom illatukkal mentek át a köztu
datba. Ez az illat volt mintegy könnyen 
felismerhető j ele az indiai áru cr edetének, ;; alódi
.ságának, jóságának.. A kereskedelemben év
századok óta begyökerezett az a tudat, hogy 
csak az a holmi valódi eredeti indiai, amelyik 
ezzel a közelebbről még nem ismert, de finom, 
rejtélves illattal rendelkezik.. Ennek az illat
nák az eredete Európában évszázadokon át 
sötét rejtély maradt, erről a rejtélyről a fátyol 
csak 1844-ben lebbent fel, amikor egy világ
kiállításra először érkezett Indiából patclwuli 
levél Több évszázados keresés után, akkor 
állapították meg, hogy az indiai illatok hor
dozója és okozója a yatchouli-olaj. Amikor ~z 
közismert lett, akkor itt Európában is ket 
iránvban használták fel ezt az ismeretet.. Az 
egyik vonal az volt, hogy patchauli levelet 
tettek or gan ti n zacskó ba és ezt a zacskót tet
ték a ruhás és fehérneműs szejnenybe .. 

· Magam is ·emlékszem, hogy nagyanyám egy 
kb .. 20 g-nvi patchauli leveles zacskót tett 
ilymódon aÍehérneműs szekrénybe, annak már 
30 éve, de az az illat úgy belevette magát a 
szekrény faalkatrészeibe, hogy a fehérnemű, 
ha néhány hétig állt abban a szekrényben, 
még 30 év után is megkapja azt a sajátságos, 
diszkrét, érdekes illatot. Nőolvasóinknak fi
gyelmébe ajánljuk, amennyiben be tudnak még 
szerezni valahol patchauli levelet, próbálják 
ki illatát, tartósságát.. A másik vonal, amire 
azután a patchauli olajat felhasználják, az 
indiai áruk hamisítására, utánzására vezetett .. 
Európában nagy ar á nyakbau kezdték gyár
tani az indiai jellegű selyemkcndőket, takaró-

. !;at, legyezőket stb., majd megillatosították 
Patehonli-olajjal és mint eredeti indiai árut 
hozták for gal omba, uriután rendelkezett is. az 
áruk egyéb külleme mellett, az indiai áruk Jel
legzetes finom illatávaL Nezzük meg, mrt 
tudunk magáról a növényről, kikészítéséről, 

.lepárlásáról, illóolajáról stb. 

A PATCHOULI-OLAJ NYERÉSÉRE 

az ajakosok (Labiatae) családjába tartozó Po
gostemon Patchauli (ejtsd: pacsuli) növény 
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szolgál, melyet Jáván, Szumatrán, a Fülöp 
szigeteken, kiterjedten termesztenek. Itt említ
jük meg, mint érdekességet, hogy a budapesti 
Botanikus keTtben sikerült a palchauli növény 
termesztése.. .\ Botanikus kert cserepéldány
ként Singapurból kapott néhány patchauli 
magot, ezeket a magokat azután Schneida 
József főfelügyelő az ismert, kíváló termesztő 
szakemberünk el ültette, felszaporította stb. A nö
vény anatómiájával, botanikai viszonyaival rész
letesen de Barg foglalkozott, az ő eredményeit 
ismertetjük itt.. A patchouli-olaj, ketsejtií, az 
ajakosokra jellemző, mirígyszőrökben helyez
kedik eL Az olajat megszárított levelből is 
illiuden nehézség nélkül lehet lep ár olni, ez sze
riute azért van, mert a mirígyszőrök a levél 
epidermiszén helyezl<ednek eL A mirígyszőr 
külső sejtje gömbalakú, ennek c:elulóze fala 
és cuticulája között halmozódik fel a mirígy
szőrben képződött illóolaj (lásd: ábra) {}jah-

ban E.. Guenlher számolt be részletesen erről 
az érdekes illóolaj ról. Cikkében először tör té
nelmi visszapillantást vet az olaj gyár tá sára, 
termesztésére, alkalmazására, stb .. majd a to
vábbiakban rámutat arra, hogy tulajdonkép
pen hol is termesztik, hol párolják le az olajat, 
hogyan kerűl a kereskedelembe stb.. Ha neve
zett cikke alapján közelebbről megnézzük a 
helyzetet, akkor a 'al óság, miirt az már rende
sen Szakott lenni, mindig bonyolultabb, mint 
ahogy azt gondolnánk Nézzük meg először 
is az irodalmi adatok szerint tulajdonképpen 
hol is termesztik ezt a növényt. Kezdetben 
a brit maláji szigeteken így Pinangon és Sin
gapurban termesztették, Ma már Pinangon 
jóformán semmi patchauli levelet nem ál
litanak elő és nem hoznak forgalomba, 
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hanem Johore, Kluang, Segamat, Pahang he
lyeken termesztik A XX. század .elején észak 
Sumatrában Atjeh környéké? indult meg a 
nagyba'rn patchouh termesztes, az itt nyert 
leveleket azután reszben Európába, részben 
pedig Pinangba és Singaptuba szállították 
1921-ben ind_ult m:g na;zyhan Atjehben a pat
ehouh leparlas, megpedrg erdekes külső körűl
mények hatásár a. Ugyanis, nagymennyiségü 
levéláru gyűlt Ftjehhen össze, és ezt az árut 
nem tudták értékesíteni, így kénytelenek vol
tak lepárolni, mert az olajat mint ipari termé
ket mindig könnyebben lehet értékesíteni .. Igy 
mdult meg_ Atjehben a nagybani lepárlás, ugy
hogy a mm kereskedelmi patchauli olaj 900/-a 
atjehi lepárlásból ered. A 30-as évek végén 
ezzel At]eh, a legnagyobb olajlepárló hely is 
lett, és brit lVIalája az eddig élvezett monopó
hmnot elvesztette .. Sumatra, Guenther szerint 
évente 15~-20 tonna patchauli olajat gyárt é~ 
hoz ker eskedeimr for gal omba, míg Singap ur ban 
most már csak kis tételeket gyártanak. Ahol 
még patchauli lepárlás folyik, az' is rendesen su
:natr ai . eredetű nyersanyagból készül. Ha 
uodalmr adatokat nezünk, akkor azt találjuk, 
hogy a legjobb minőségíí olaj a Jáván termesz
tett növényekből állítható elő, melyet ott 
Dilem neven ism el nek Guenther rámutat 
arra is, hogyan került Java a kőztudatba .. 
Holland- India ugyanis 1936-ban 13 tonna 
1937-ben 22 tonna, 1938-ban 17 . .7 tonna pat~ 
chauli-olajat szállított ki külföldre. A hallan·· 
dok a patchauli olajokat vizsgálat és ellenőrzés 
céljából, a Jáva szigetén lévő Buiien.zorg vá .. 
r osba irányílják és onnan is hozzák forgalomba. 
A drog-kereskedelemben az nagyon gyakori 
eset, mint mindnyájan tudjuk, hogy a drogo· 
kat a for galomba hozó helységről nevezik el. 
Guenther sz er int leszögezhetjük, hogy a su
matr ai olaj ok is vizsgálati:a, ellenőJ z és re, ólom· 
zárolásra a Jáva szigetén lévő Bnitenzorgba 
kerülnek, a vizsgálat és megfelelő minőség 
esetén onnan bocsájtják őket a kereskeddmi 
forgalomba. Ugyanez a helyzet más államok· 
han is, így a buZgár rózsaolaja!, a jávai citro
nellaolajat ólomzárolva, állami biztosítékkal el
látva, indítják cl a kereskedelembe. Meg kel
lene ezt nálunk is valósítani, a magyar illóolajok 
külföldi for galmahan, hogy csak ólomzárral 
ellátott és vizsgalati bizonyítvánnyal rendelkező 
illóolaj tételek kerülhessenek kivitelre. Su
matJilhan az Atjeh körüli északnyugati par
tok mentén folyik a Patchauli ter mcsztés, ahon
nan a leveleket Sumatra nyugati partjaira szál
lítják Tampat, Toean, Tjalang, Meulaba ki
kötőkőn keresztüL Atjeh partjain is működ
nek kis lepárlók, az ott használt berendezések 
azopban vasból készültek, az ezekkel gyártott 
olajok nem zöld színűek, mert általában a 
rézberendezésekkel gyártott olajok zöld szí
nüek lesznek. Az atjehi olajok fajsulya is ren .. 
d esen ala c sonyabh, mert dir ekt-tüzelésű be-
r end ezesekben párolják le azokat, tehát külön 
gőzfejlesztő berendezés nincsen .. Snmatr án kívül 
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a Seychellen szig.eteken, Madagaszkár]1an 
Reumonban rs gyartanak kis 
j ~t. Mada?aszkür on ~ Mor a:na:rga ki'>zeléherr 
levo Lac Floatra fensrkon 3.0-- :,oi 
gyártják az olajat. iO 

A KERESKEDELEMBEK LLÖFOIWULO 

Patchauli olajok színe legtöbbször sároa 
barnás-sárga, ritkán zöldes színü. m:i't~k 
legzetes, tartós és nagyon átható. Faj · 
0.966-0 .. 995, törésmutató : L507-L513 
holhan oldódik Ha megnézzük az ir uuaurr1 

adatokat úgy a Patchauli olaj',1~h·~·~z~ik~·:a[1r:·~ q~:r~~;~: sza.marra vonatkozólag nagyon eltérő 
tal~lunk. A szerzők egy része 
a ]avar Dilem-olajat, melynek sií' rflf;po•P v"''~-~ 
O. 995 legyen .. Más szerzók viszont az 
han nyert olaj r a adnak meg különböző adat<J!o1t;, 
E~ből az~ l~hetne következtetni; hogy a 
szrm lepariassal nyel t olaj ok adatlia~:iu ~~~10~~· mmt az Em ópában nyertek é, az E 
gyártott olajok fajsúlya és optikai for 
alacsonyabb legyen .. Az olaj eszterszáma "--1 ,, • 

amiből adódik, hogy eszterek 
benne. Más szerzők benz- és 
engenolt, lúgos kémhatású nitrogéntartalmú 
vegyületeket sőt még azulént is találtak. 
Patchorüi olaj ennyire eltérő sajatságait 
magyarazhat]nk, hogy a lepárlandó nv. ers-' 
anyagba, mint említettük, idegen illatos nnvenv• 
részeket k~v~rn~k bele, .szándékosan vagy 
kul, a lepariasnal azutan ezek illóolajai is he
kerülnek a Patchpnli olajba, es annak saját
ságait ennyire megváltoztatjálc Em ó p ai 
párlás esetéhen a préshálába préselt nyersmJV[lQ' 
kiválogatása teljesen lehetetlen, mert 
nagyon eltérő növényi részeket is 
nehézségekkel lehet présbála árukhól 
gatni, különösen ugyanabba a 
tozó, hasonló termetű és küllemű 
kiválogatása egészen remenytclen feladat. 
ismételhetjük meg a vegyiipar klasszikus 
tételét : a nyersanyagat kell 
kiválogatni, mert ha a szennyezések 
tek már a gyártmányha, azok onnan 
nem távolíthatók el Ismerjük az anoorre~[~~:~~·· 
kémiából is ar, arzénnel fel tőziitt k 
amely azután arzéntartalmúvá tesz 
Tekint vc, hogy a Patchauli ter mesztésr 
éghajlati viszonyok folytán csakis a erl,ces .. • 
pár ás melcg, tJ ópusoli.on van lehctiiség, 
Európába érkező lcpáriandó nyersanyagat 
lehetetlen kiválogatni, bele kell tehá t ""'"'no
nunk abba, hogy a Patchauli olaj csak r 
található idegen hozzákever ed ett, illóolajo 
mentes állapotban. 

A PATCHOULI-OLAJ 

pedig a modern parfömériának egyik 
értékes, nagyratartott alap.anyaga. 
hogy a modern pmlöméria ma máJ 
növényvilághól nyer t illoolajj al 
nek a lavandula-, bergamott-, cédrus-, 

citi om-~ olaj sth .. , ezek közt is vezető 
'"ereiJer tölt he a Patehonli-olaj .. Nezzük meg 

nülyen hatások elérésére használ
feL 
Általánossághan megállapíthatjuk, hogy a 

ouli-o!aj a modern illatkeverékcknek sa
;_iótsá.aos édes, hódító j elleget ad, amelyet más 
''~'][t;:tt;~-k;még megközelíteni sem leheL Mint 
e illata nagyon átható és tartós, ezért 

agolásánál igen óvatosan kell eljárni, 
sokat véve belőle, előtör az illathól a 

?'iagyon sze r c tik alkalmazni 
Chypre, FongeJe és más jól ismert fan

. illatoknáL L\'yomai már a virágillatok 
előállításánál is kiválo hatást váltanak ki Jel
legzetes sajátsága, hogy az egyéb illatokat 
rögzíti (lixálj a), ezért óvatosan adagolva, mint 

· illatrögzítőt, fixálót is kiterjedten alkalmazzák 
A híres francia pmlőmökhen majdnem mindig 
.megtaláljuk a Patchouli-olajat, egyesek szerirlt 

francia illatok tmtósság:\nak, finomsá g ának 
hódító illatá'nak éppen a Patehonli-olaj 

az egyik titka. 
A Patchauli anyanővenye, mint említet

tük, az ajakosok (Labiatae) családjába tar
tozó, Pogosternon Patchouli, melyet Sumatrán, 
Singapurban sttJ. termesztenek. Ezeken a helyc
ken régebben a termesztés célja a levelek nye
tése volt, később pedig az értékesítési nehéz-
ségek fe.lmerülésével lett csak cél az illóolaj 
előállítása. Újabhan Patchauli leveleket 
Emópába is S>á!lítják, ahol korszerű berende
zésekkel párolnak azokból illóolajat. l\1íg a 
termesztes helyén magán 15-2.5% a hozam, 
addig a korszerit hercndezésscl dolgozó gyárak 
4% illóolajat is ki tudnak nyemi a nyersanyag
hóL A termesztés helyén már., J é gót a tudj ál,, 
hogy a növóny szárai úgyszólván sem.1ni illó
olajat nem tartalmaznak, azért a szánészeket 
eltholítják, mégpedig úgy, hogy a leveleJcet 
lefosztják Ezt a tényt ísmei jiik a borsosmentá .. 
nál, a nálunk is nagyban termeszleli ajakos 
növénynél is A hor sosmenta száJ ai ugyanis 

. csak nyomokban, vagy egyáltalán nem tartal
maznak illóolajat, ezért a gyógyszerkönyvek
ben mindenütt a borsosmentalevél (Menthae 
piperit,ae folium) hivatalos, nem pedig a horsos
mentafű 

A PATCHOULI KIKÉSZrTÉSE 

minden resz1etében n1Cg ma scn1 isinerelcs. 
Ha az itt nálunk termesztett fTiss leveleket 
megnézzük, uijaink közt clny01nkodjuk, úgy 
megállapíthatjuk, hogy azoknak semmi illa
tuk nincs, csak a jellegzetes zöld levél szaggal 
rendelkeznek Az irodalmi adatok szerint a 
lefosztott lev eleket a trópusokon ár ny as helye
ken, kereteken megszárítják, mielőtt azonhan 
egészen megszáradtak volna, halmalcha rak
Jak őket össze, amikori~ jelentős hőfejlődés 
közben, egy erjedesi folyamat zajlik le. Ezen 
folyamat alatt képződik a Patchauli levélnek 
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ar. a sajátságos finom, de egyu\tal gyengén 
dohasságra emlékeztető illata Az erjedési 
folyamat követleezteben az olajhozam is emel
kedik Az erjcsztes befejeztével a levelekét 
mégegyszer kiterítik, megszárítják, préshálába 
pr eselik és így hozzak forgalomba. 

HAMISUÁSOK 

A pr és ha lába kikeszitett dr o g ot megvizs
gálva kétféle szennyezést találhatunk abban, 
az egyik az idegen növényi r ész ek, a másik a 
hozzákevert hamisítások l\ézzük meg elő
ször az utóbbiakat. Az il odalom szelint vizs
gáltak már olyan Patchauli drogot is, mclyben 
50% homok volt, továbbá olyan drogot is, 
melybcn 35% nedvesség volt Már most mi 
adódik ebből? Az, hogy a levelekhez mint 
dm va hamisítást, homokot kevernek vagy ala
posan megper mctezik víe<zel, vagy mindkettő
vel. Craveri szelint sokkal kellemetlenebbek a 
Patehoniihoz hasonló és hazájában található 
idegen nővényi részek, így az Ocimum hasili
cum var. Pilasum (Lahiatae) továb há a mályva
félek családjába tmtozó Urena lohata vm. Sínn
ata, azonkívül az Indiában kertekben termesztett 
Pogostemon Heymanus, az Assamhan és Bir
maniában termesztett Microtaena cymosa, a 
Kínában termesztett Microtaena J ohnsta részei 
kerülnek bele a Patchauli levéláruha. Ezeknek 
a növényi r észeknek az illata sz er z ő szelint 
)lasonlít valamennyiié a Patehonli-olaj illa
tára, azonban a pontos vizsgálat és megkülön
höztetcs azéi t nagyon nehéz, mert he kell 
vallani, hogy a Patehonli-olaj jellegzetes, finom 
illatát okozó anyagról semmi közelebbit még 
nem tudunk. Egy időben azt hitték, hogy ar, 
olajból kiváló szilárd, kristályos vegyület az 
illat okozója, ezt el is nevezték Patchauli-kám
for nak. Walladr az illóolajok híres ismerője 
szerkezetüknck felderítője, enől a kámfonál 
kinintatta, hogy ar, sesquiterpén-alkohol C15H 260 
és elnevezte Patchouli-alkoholnak.. Vízelvonás
sal ebből a Patehonlen nevezetű, C151-I24 nevíí 
szénhidr o gén lesz. Találtak azonkívül az olaj
han sesquiterpéneket és kis mennyiségű szí
nező anyagot, me! y et többen azulénnek tar· 
t anak. 

A Patehonli-olajat ker eseUsege, fontossága, 
pótolhatatlansága sth. miatt eléggé gyakran 
hamisítják, mégpedig az irodalom szerint a 
bazsalikom, a sassafras, a cnheha és a cédrus 
olajjal szakták hamisítani KéZzük meg ezek
nek az olajoknak a jellemző számait és pró
bálj uk megállapítani, hogyan lehet azokból a 
hamisításw következtetést '\Omri. A bazsali
komolajai az ajakosok (Lahiatae) családjába 
tartozó Ocimum Basilicum nö'\ény, földlelcUi 
részeiből nyerik, Franciaországban, Spanyol
országban és gyarmataikon A bazsalikom
olajok színe sárga, illatuk jellegzetes, a tár
konyra emlékeztető, fajsúlyuk 0.945-0 .. 987 
között van, a ker eskedelemben azonhan ezek-

427 



.R Gyógyszerész 

nel· lényegesen alacsonyabb O 904-0.930 faj
súlyú olaj ok is elófm dulnak. Optikai for ga
tásuk is nagyou eltérő (-6) - (-22)-től egész 
+12-ig is terjed, ugyanez vonatkozik a törés
ruutatóra is, arnelv 1.481·-1.495, a' francia 
gyarmati olajoké pedig L515-L518 között 
van. Érdekes sajátságuk, hogy alkoholban 
jól oldódnak, l trf olaj 1-:3 trf 80%-os alko
holban feloldódik. A modern parfömériában 
ezt az olajat keresik, ameunyiben linaloolt, 
methylchavicolt, eineolt tartalmaz.. A sas
safras olajat az Észak Amerikában honos sassa
frasia (Sassafras officiriale, Lauraceae család) 
felaprított gyökereiből l %-os hozammal nve
r ik. A sassafr asolaj sár ga, illetve vöröses sáTga 
színű, fajsúlya 1070-1.080 tehát jellegzetes 
sajátsága, hogy a víznél nagyobb fajsúlyú 
Optikai forgatása is +2-+4, törésmutatÓja 
1.530, l tr! sassafras-olaj, 1--2 trf 90'70-os 
alkoholban oldódik.. A sassafrasolajok újabban 
nagyon kere.settek, mintán 80%-ban safrolból 
állanak, s az olaj innen is kapta nevét. A 
safrol C10H 100 2, az allylkatechol methylénétere 
233 fokon fmr', optikailag inaktív, jellegzetes 
sajátsága. hogy alkoholos kálival melegítve 
rsosafr ollá alakul át. Az isosafrol a modern 
parföméria egyik igen fontos nyersanyaga, 
mert krómsavval oxidálva nyerik belőle a 
piperouált, vagy a parfömériában ismertebb 
néven a hcliotropint. A sassafrasolajokat vi
szont a hasonló összetételú kámforolaj fr akciók· 
kal szekták megvágni, amiből adódik, hogy a 
patehonli-olaj okat tulajdonképpen kámforolaj 
frakciókkal is hamisítják.. A harmadik gyakran 
észlelt hamisítás a cubebaolaj, a errbehabors 
(Piper Cubeba, Piperaceae család) felaprított 
terméseiből Ceylon és a Sunda szigeteken 10--
18%-os hozammal nyert illóolaj .. A cubebaolaj 
fajsúlya O 915-0.930 ,optikai forgatása ( .. 25)'-
-43, törésmutatója 1.4938-1.4958, l trf cube
ba-olaj feloldására l O trf 90 %-os alkohol szük
séges.. A cubeba-olajat alacsony ára miatt 
általában nagyon gyakran használják fel, más, 
értéke.sebb illóolaj ok hamisításár a, megvágá
sár~, Jellegzetes alkatrészei főleg terpének. Az 
olaJat magát a likőr és a fűszeriparban is 
használják Leggyakrabban talán mégis a céd
rus-olajjal hamhitják A cédrus-olajat a Juni
perus virginiana (Pinaceae család) fájából nye
nk, mégpedig főleg abból a hulladékból, amely 
cigarettás dobozok, ceruzák stb .. leldolgozásá
nál miut fíírészpor, fal or gá cs visszamar ad, a 
cédrusfa vízgőzlepár lássa! 2 5-4 5% illóolajat 
ad.. A cédrusolajat magát, a paffömériában 
kiterjedten használják, miután illata enyhe, 
kellemes, de amellett nagyon tartós.. Fajsúlya 
0.94.3-0. 961 optikai forgatása : (-25) (-42,) 
törésmutatója 1.504 körül van, legjellegze
tesebb sajátsága azonban az, hogy ltrf céd
rus-olaj feloldására leggyakrabban még 6 trf 
95 %-os alkohol is szükséges és még néha kevés 
is.. A cédrusolaj tehát elárulja magát azzal, 
hogy alkoholban r osszu! oldódik, magas a faj-
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sulya és a forráspontja, továbbá erő,en 
forgat. Lebütéskor gyakran kristálvok 
ki belőle, ezt régebben cédruskámfornak 
ták, újabban cedrolnak. Besűrített «Haumt,on 

rnint ismeretes, a mikrószkópiában ís "'"'!"'"-· 
ten használják. 

Talán részletesebben soroltuk fel a pa·csulV 
olaj hanúsításár a használt illóolaj okat, azok 
ismerését stb.. I ettük ezt azonban azér t, 
mutatis mutandis, mindig ezek szerepeinek 
értékesebb illóolajok megvágásánál mint 11a1u1" 
sítások vagyis másszóval ezek a 
hamisítószerek, áruk olcsó, nagy 
kaphatók stb.. · 

A Gyógyszerész eddigi számaiban 
dula, a kakukfíí stb. illóolaj aival! ~~;y};:~k~~~·~~·~~··< 
illintegy példán! mutatván be a. az 
olaj okat, mdyek hatóanyagai, értékmérő i 
r etesek A Pat('houli-olajban azonban 
illóolajat látunk, mclynek összetétele, 
nak hordozója teljesen ismeretlen .. 

Rom 

Hozzászólás a lengyel gyógyszerész
kiképzési tervhez 

A lengyel úf gyógyszerész-kiképzési tavezetet 
tanulmányozva, Be'nedek Pál cikke jutott eszembe 
»Teimészet és technika<< júliusi számáb6l. Itt a 
megállapit já, hogy szei inte azéi t van hiány tudományos 
kutatókban és munkatársakban, mert hazánkban a:': 
tudomángos specializálódás nem megfelelő értéAű, jól~ 

lehet ez a lwladószellemű tudományos munka1 u~;:~::,~:~~ 
fellétele Ugyanez vonatkozik .szer intem a a; 

pályákr a, igy a gyóggszaész.eii e is. N em polihisifor 
gyógyszaé.szelae van szüksége a nép államának, hahem 
jó .szakembere/ae, Schulek piofesszor szavai .sza int, 
gyógyszerszakértókie, akiket a 'gyógyszer táJ ak és a gyár~ 
ipar i.s egyaránt jól fel tud 1használni. A_ 
mái mindezt megértették és alkalmazták is, példa rá 
az a kiképzé.si tewezet, melyet a szaksajtóban olvas~ 
hallunk .. 

Ezen a tervezeten lál5zik, hogy népi de,mokr.1tiJ•msc .; 
OI.szágban születetl, ahol tuvgazdállcodás folyik, ahol 
jó szakembat akm nak a nép Jendtlkezésért bocsájtani. 
Ennek a célnak a szalgálafában a negyediA évben sza
konként folyó oktatást javasolnak Ez az oktatás 
azonban a levegőben lógna, ha lallően nem táma~ztanák 
alá az előstudiumok során. A mi újrends:::uű kikép~ 
zésünkhöz viszonyitva határozott fejlődés látlwló már 
az előtanulmányok tr imeszter eiben is. Ai i is tanultunk 
ugyan az organiAus kémiában az égetésiől, szintézi~ 

sekről, de a gyalwilali megvalósításza csak 
keiült sor Az embai anatómjával, fiziológiával az 
állattanban és a qyógyszeihatá.stanban .szintén 
koztunk, de részletes iáigyalásról nem lehetett .szó, nem 
féli el a táigyban. Az idegen, főként az orosz nyelv 
oktatását is helyesnek találom, inat evvel a hallgató 
látóköre bővül, könnyebben tud elmélyedni a külföldi 
kutatásokban, ami .sokszor nagy előnyt jelent a mun~ 

Elengedhetetlen kövelelmény a demokrácia mun
számára, hogy szociológiai iránytűvel rendel~ 

•~;fj~::;~,;~'\;:~ a tévutaktól megőiZi őket, ··-· ennek '>.tilk.<>éges 
tárgyhoz tudnék néhány gondolatot 

a lényegesebbek kiemelésével i.s 
bi:;~;,~;~;:,do'::,'á~';,; hogy komoly, milydenie kiterjedő 
te s képesitéssel mennek a hallgatók 

a hallgatók magasabb fokú kiképzést kapnak 

; ~;':e~,~tet'a tárgyakból, melyekhez nagyobb hajlandóságot, 
érezne/c. Ennek ellenére nem kell attól tarta

hagg hátha nem jó szakot vála.sztottal(, jobb lett 
a tnásik, mert akármelyik szakon végzett is a 

gyógyszertári működésre egyaránt feljogosit-
szakonkénti oktatás, azt hiszem, n maga adott-

ság,aiv•7l (speciális fejezetek) hasonló lehet a disz
évhez a mi viszonyaink szerint. A kémtili 

;techn;olóqta oktatása Jagadta meg legjobban a figyel
enélkül kémileus nem is létezhet. 

érdekességet kölcsönöz még a szakasitás 
évének, hogy a gyógynövénytani, növénytan( rész mint 
önálló, külön szak szerepel.. Nem kell azonban azt 
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hinnünk, hogy ez csak a lenifyeleknél van így, mert 
pl.. Romániában a maro.svá~árhelyi egyetemen a jmma
kognózia egyetemi nyilvános rendes tanárt kapott, 
Csehszlovákiában pedig az új kiképzést rendszerben 
változatlanul megtalállwtó a tantárgyak közölt Hazánk 
gyógynövény-exportja jelentős volt és mint a közel
multban halwttak, ismét fokozni szerelnék gyógynövény
kereskedelmünket. Ehhez azonban megint csak jó irá
nyitó szakembere/ae lesz szükség. Valószinűleg Lengyel
országban is hasonló okok veZették a kiképzés il y en 
átalakítását. L i g e t i Viidor szaktársam írta mult
kori hozzászólásában, a továbbképzésben a gyógynövény
lannak is helyet kell biztositani és mint ő is mondja, 
ú j köntö .s b e n. Ez is amellett szál, hogy a gyógy
szeiészet gyógynövények nélkül el sem képzelhető 

Reformról, új kiképzési rendszerről beszélve, Ge1ő 
elvtárs szavaival kell befejeznem: ..... a szocializmusban 
minden haladás, a természet erőinek minden további 
meghóditása a felszabadult kétkezi és értelmiségi dol-.: 
gozó anyagi és kulturális felemelkedésél__swlgálja<1, Úgy 
érzem, igy van a lengyel kiképzés-i reform esetében és 
igy lesz a mi lefoimtewezetünknél is 

Kolos Ede dr .. 

A gyógyszertárak berendezése, felszerelése 
és a gyógyszerek szakszerű eltartása 

Közlemény az Országos Közegészségügyi Intézet Chemiai osztályárOl 

lrta: Rózsa Pál dr. gyógyszerész főfelügyelő 

A LABORATÖRIUM 
L Helgisége (260.520/1934. 8. §.)világos, száraz, 

JÓl szellőztethető, könnyen tisztítható, résnélküli 
padlóval ellátott, tűz:rendészeti szempontból kifogás
talan legyen. Falai legalább 1 és fél méter magas
ságban könnyen tisztíthat ó anyaggal (olaJfesték, 
csempe) legyenek fedve. Ahol vízmű van, a labo
ratóriumban vízvezeték is legyen .. A dolgozóhelyiség 
más célra (pl. hálóhelyiségül) nem használható .. 

2. Berendezése: a) Könnyen tisztítható, mcshaló 
felső lappal ellátott munkaasztal. 

b) A használt edények mosogatására szolgáló 
medence. (8 §.) 

. c) Polcos állványok, vagy a munkaasztal alsó 
részébe beépített szekrény a gyógyszerek készítéséhez 
szükséges eszközök és edények részére .. (9. § .. ) 

d) A gyógyszmek vizsgálatához és egyéb vizsgá
lathoz szükséges kémszerek, műszerek és eszközök 
elhelyezésére szolgáló polcos állványok, vagy. szekré
nyele és fiókkal ellátott reagens asztal. Ez kivételes 
esetekben {helyszűke miatt) a gyógyszertár egyéb 
heJ, iségében is elhehezhető. (9. § .. ) 

·3 .. A laboialOiiu~m felszerelése (10 .. §.) ;· 
Vízdesztilláló készülék {ha fémből van, tiszta 

ónból, vagy belül ónnal jól bevont vörösrézből 
készült gőzelvezetővel és hűtőcsővelleg:yen felsze~. 
relve} ; 

kis kézi tablettasajtoló gép ; 
nagj·-obb gáz- vagy szeszégö, esetleg tűzhely ; 
gőzfürdő· 
Szárftószdkrény ; 
forrázatole és egyéb főzetek készítéséhez alk_al

mas készülék (gőzfürdőbe helyezhető fedeles porcellan
edén) ) ; 

sterilező }{észülék (gőzfazék); 
festvénysajtó; 
teljes szita- és rostakészlet: 

I. sz. rosta fonalközeinek átrrtérője 6 mm 
II. sz. rosta fonalközeinek átmérője 4 mm 

III.. sz. rosta fonalközeinek átmérője 2 mm 

IV. sz rosta fonalközeinek átmérője O 75 mm 
V .. sz. rosta fonalközein~k átmérője O 30 mm 

VI. sz .. 10sta fonalközeinek átmérője 0·15 mm 
nagyobb kézimérleg, 
asztali tizedesmérleg (legalább 25 kg-ot mérő) 

hozzávaló súlyokkal, 
nagyobb sárgarér.ből vagy kőből készült mozsár, 

tör ővel, 
nagyobb porcellá:n dörzscsésze piszti1lussal, 
különböző tél'fogatú, jól elzárható áztatóedények, 
különböző méretű porcellán bepárolócsészék, 
legalább két zománcos fémüst, egy a szirupok, 

egy a kenöcsök és tapaszak készitéséhez, 
különböző térfogatú nagyobb szűiőpohár, 
kisebb-nagyobb üvegtölcsér, 
keverő üvegpálcák és spatulák, 
legalább két nagyobb lombik az Oldatok készí~ 
téséhez, 
legalább 250, illetőleg 500 gr porított dróg 

befogadására alkalmas egy-egy percolaior, 
egy kisebb és egy nag)Obb kőedény vagy por

celián keverőtál, 
különböző ürtartalmú porcellán mérőedény és 

néhány kisebb szűrőpohár a forr·ázatok és főzetek 
készítéséhez, 

zárt helyen eltartott tiszta szűrőszövetek (flanell, 
muszlin, organ~in), gyapot és fehér szűrőpapír, 

nagyobb femkanál. 
Ha a fiókgyógyszertárt az an~ragyógyszertár 

látja el gyógyszerekkel, akkor a felszerelésből csak a 
*-gal jelölteket kell az előbbinek okvetlenül tartania .. 

4. KémszeJek .: 
a) közeiltőleg ötszöi· normál kémlőszerek .:· Acid, 

acetic, Acid. hydrochloric, Acid .. nitric, Acid. sulfuric, 
N atruirri' hydroxyd, solut, SoL ammoniae .. 

b) Közelítőleg egyszer és félszer normál kémlősz ei ek 
Am.mon .. Chlorat. solut., Ar gent. nitric. solu t.; Barium 
chiorat f:CTlut.., Barium nitric solut., Ferr sesquichlorat 
solut.., KaL 'ferricyanat soluL, Kal. fenocyanat.. 
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solut. Magn. sulfuric solut.., Natr phosphoric solut, 
Plnmb. ac'etic solut , Sol. jodi et kal.. jodati 

c) Nem noimál l<émlőszeiCk · 
Acid. h) drochloiic conctis~, Acid nitt ic. conc., 

Acid nitric. fumans, Acid sulfmic. COifC .. , Acid. 
tannic., Add tarlaric. pulv., Aet?er aceticus~ Aether 
dep .. , Alkohol abs .. , Alkohol butyhcus, Alkohol propy
liens Ammon molybdenic Ammdon. rhodanat.., 
Kal.' chloric .. , Kal.~ diclun~nk., Kai. ferricyanat, 
Kal. ferrocyanat, Kal. hydrocmbonic, Kal hyqrox:y
dat., Kal. hypermanganic., Kal. j odat., Kal natr.. 
tartmic., Kal. oxalic., Lapis pumicis gran., 1\Tethylen 
coeruJ, Methylium aurant , Methylium rubr. solub .. 
Amylum, Aqua brornata, Aqua calcis, Aqua chlo~at_a, 
Arena mmina, Baryum chlorat, Baryum rntnc, 
Benzinurn, Cal c. cl1lorat.. cr v st., Calc. oxydat., 
Carboneum sulf ur at, CarbonemU teir achlorat, Casein. 
puL, Charte expdt. caerulea, Charta exptr. lutea, 
Charta e .. ph. rubra, Chinin. sulfuri c.,, Choloroform_iu~, 
Collodium simpl., Cuprum sulfunc., Ferr .. mtnc 
oxydat, Fen. pulv., Ferr. sulfmic .. ?x-ydul.,, G.Jycer~
num, Hydrarg. biehl. corros, Indrgocarmm .. pul.ti
forme Jodeosinum Kal acetic. solut.., Kal. biJOdrc., 
Kal. bromat., Kal. 'bromic, Naphtol um, N atr. acetic, 
NatL carbonic, N atr. chiorat pur., N~tr: cobalti
nitros. N atr hvdrocarbonic., Nati.. mtnc, Natr. 
ni-lrop~ussic, Nafr. ni-Lrcis, Natr phosphoric .. cryst, 
Natr sulfurat., Natr sulfuric. anhydr., N atr. cory st., 
Natr. ihiosulfuric, Pheno1phtaleinum, Sol calc. 
chioraL cone., Sol. hydr. bijodat.. c .. kal b r omat., 
Sol. Hg .. sulfuric .. aeidul., Sol. indici, Sol. jodeosin~·: 
Sol. kal. oxalie , Sol. methylen ca er ul., Sol. meihyln 
aurant., Sol. methylii rubr., Sol. natr. nitric. satur., 
SoL nalr. sulfuraL gl-yc., S.ol. phenolphtaleini, Sol 
stamL chlorat. aeid. hyrocbl. par., Spir.. conc, Stann. 
chlorat. Zinc., chlorat.., Zinc. oxydat., Zinc .. raspat. 

Ha' a fiókgyógyszertárt az anyagyógy~zertár 
látja eJ gyógyszerekkel, al<kor a kémlőszerekbol csak 
az azonosság megáUapitásához valók tartandák 

d) Volwnetrids oldatok.: 
Solutio acidimetrica nm malis (normál nátionlúg), 

Solutio aJkaiimetrica nonnalis (nprmál sósav), So]utio 
annnonii rhodanati decinormalis (tizeclnormál ammo
niumrhodanid-olclat). Solutio argenti decinormalis 
(tized normál ezüstnibát·-olclat), Solutio. baryi chlorati 
deciummalis (tizednonnál bmyumchloncl-oldat), Solu
tio l<alii bijodici decinormaUs '(tizednonnál kálium
hijoel at~oldat )_,Solutio kali i b rom ici decinormalis (ti~ ed
normál káliumbromát-oldat)_. ~olutio kalii hydroxydati 
seminormalis, Solutio alkoholc propylico parata (lj2 -
szer nmmál . propylalkoholos kálilúg), Solutio kalii 
hJpe!mangani,ci decinormalis. ~(tizedn~rmál. kálim~1: 
hypermanganat-oldat), Solutio natn1 tlnosulfunCI 
decinormalis (tizednormál nátriumthioszulfátoldat). 

5. Vizsrjdlati eszközök : 
Kisebb és nagyobb kémlőcsövek, 50 és 100 

kcm-·es lombik titráláshoz, laposfenekű főzőlombik ok, 
50-100 és 200 kcm-es Erlenmeyei-lombik, 100 
és 200 kcm-es jcnai üvegdugós Eilenmeyer-lombik, 
100 és 200 kcm-es választótölcsér, Liebig-hűtő, 
0·1 kcm-ekre beosztott 30 és 50 kc:nl .. es csapos mérő
cső, 0·1 (esetleg 0·05) kcm-re beosztott csapos 10 
kcm-es fínom mérőcső, amelyen az 1 kcm-t ielző 
osztálvrész hossza 30-35 mm, 200 kcm-es Than
féle sú.lunérő cső, 20 kcm-es csapos pipetta, amelynek 
felső sz?ua a O jelzés alatt 10 cm-es hosszgságban 
3 kcm-nek megfelelően O 1 kcm-ekre van beosztva, 
(sav-szappanszám . pipetta), köbcentiméterckre 
osztott 10 és 25 kcm-es mérőhenger, 100 és 1000 
kern-es ellenőrzött üvegdugós mérőlombik, pipetták, 
sűrűségmérő lombik, szűknyakú 100 kcm-es mérő
lombik (bonizsgálathoz), a forráspont megá1lapitására 
szükséges pormái-üvegből készült forralócsövek az 
oh adáspont megállapításához való készülék és igen 
\ékon y (O 3) mm fal ú, mintcKy 25 cm hosszúságú 
és 5 mm belső átmérőjű olvasztócsö-'.'ek, O 1 kcm-ekre 
beosztott Ü'';egdugós 10 és 2.5 kcm-es mérőhenger 
(utóbbi 0--25 kcm beosztásig 12 cm hosszú legye~), 
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aethCI-kémlőcső 25 kern-es 0·1 kcm-es 
hengerpoharak, kisebb por.celláncsészék, 5 és 
kcm-es könnyű lapos üvegcsészék, 10 kcm-es 
tégelv fedővel, 5 kcm-es kvarc (viücosil) tégelv 
nagyÖbb nikkcltégely, kisebb szűrőtölcsérek, óra_~ 
üvegek, üvegpálcák, üvegcsövek, porcellán izzító-
lemezkék p1atinadrót üvegbe forraszha, ellenőrzött 
hő1ilérő ~20°-tól, 100°-i'g és 0°-tól -250°-ig, hitele
sített szeszfokmérő hozzávaló táblázatokkal és 
mas üveghengerrel, chlorgázfejlesztö készülék, 
ratóiiumi állvány felszereléssel, Bunsen-égő, vagY: 
izzításra. alkalmas szesr.égő, tégely-fogó, drótháló 
aszbesztt.el bevonva, porce1Iánnal borított drót
háromszögek, szárító szelence, kis 
égetett meszes exsiccator, vízfür 

rőjű síma és keményítet~ kerek ~J~::~·;~;~lit~d~~tfi~ anai:ytikai mérleg legalabb 1 mg 
50 ·g megterhelésig, Súlysmozattal, 
1 x 1 cm látómezővel, nagyítóüveg ötszörös 
tással legalább háromszáz-szoros nagyítású miikr•o- ' 
szkóp' szCmlencse mikrométerrel és mikrométer to'm"
lemez~el mikroszkópos vizsgálatokhoz szükséges 
közök, Ú. m borotva, bontótűk, szü:e, o1ló, 
csipesz, tár gy- és fedőlCmezek, bodzab él, kézi satu 
vagy mikrotom. 

A MATERIALIS (herbarium). (IZ. §.J 

1. Helyi.;;ége .: A gyóg~yszertár forgalmának meg:
felelő nagvságú, száraz, jól szellőztethető helyiség 
használhat'ó er re a célra 

2. Felszerelése ;· Az anyagkészlet elhelyezésére 
szolgáló polcok, fiókos áUványok szekJénnyel és 
impleálásra szolgáló asztal, mérőkanalakkal és törlő
ruhákkal. 

Az edényzetre az officinánál előútak irányadók, 
a taitalmuk azonban lakkozott papiros címkével is 
jelölhető .. A növényi anyagok fából, vagy erős papír
lemezből készült tartálvokban is tarthatók. Gyágy
szeit főképpen nedvsZívókat, papírzacskóban 
engedjünk táwlni. A gyógyszerek elkülönítésére, 
eltartására ugyanazok a szabályok érvényesek, mint 
az officinában. 

Ha a drogok küJön helyiségben (herb 
vannak, an a ugyanazok a követelmények állnak fenn, 
mint a mateiiálisra 

A GYÓGYSZERES PINCE. (13 .. §J 

1 Hel~]isége · Fagymentes, szá1az, jól szellőr.
tethctő, lehetőleg világos, tégla-, cement- vagy 
vastag rétegben homokozott padléJjú földalatti helyi
ség használható erre a célra .. 

2. Felszerelése: Polcos áll"\'ányok, az erős hatású 
szerek tartásáia zá1ható sZekrény, a betöltéshez 
szükséges-·könnycn tisztítható asztal. 

3. Az anyagok eltartdsa. Az officinánál említett 
7. oldal i) és i) fejezetckben felsorolt gyóg:yszer
félék tmtandók főként a pincében Eltartásukra 
üveg, illetőleg porcelJán vagy zománcos köedények 
szalgálnak A taitályok tisztántartottak legyenek 
(ezért célszerű pl az üvegek nyakát, illeh-e dugóját 
papil:os-, vagy más anyagból készített kis fedővel 
a beporozódástól megvédeni) .. A tartályok jelzésére 
legalkalmasabbak a beégetett eimkék mellett kis 
bádoglapokra lakkfestékkel írt és a tartályokra 
dr úttal ráerősített táblácskák 

A gy·úlékony és robbanó anyagok, elsősorban 
és főként a benzin és acther biztonsági tartál~yban 
ra:ktározandók. A tömén~y sa\;ak részére ú. n. sav
szekrény használandó (ettől a legtávolabb cső helyen 
álljon az ammónia oldat). Az e1ős hatású szerek 
(itt kivételesen az egy és két keresztesek együtt) 
zárt sze ki ényben tartandák A Phosphor tartálya 
megfelelő legyen. 

Ol j. an épületben, ahol pince nincs, \:agy valamí 
oknál fogva nem használható, tűzrendészeti szempont
ból is megfelelő, lehetőleg hűvös, föld feletti helyiség 
használható erre a célr a 

A gvógyszeres pince a háztartási célokra szolgáló 
,-pincétől"' teljes~n elkülönítendő és zárva tartandó .. 

. .AZ JNSPECTIÓS SZOBA (14.. §) 
In,spc,ctlós szabaként a gyógyszeitári helyiséggel 

száraz, világos, jól sze1Jőztethető és 
padlózott, a szabad levegő felé ablakkal 

;c!:~~~;:~]t megfele1ően bútorozott és éjjeli csengővel 
> helviség használható. Az ilodán kívül 

_:más helyiségCt nem lehet ügyeletes szoba céljára 
felhasználni.. Ahol az éjjeli szalgálatot a felelős 
vezető állandóan egyedül végzi, ott külön inspectiós 
szoba nem szükséges 

.A GYÓGYSZERTARBAN TARTANDÓ 
KÖNYVEK (16 §.] 

1. Az ér.vényben levő gyógyszerkönyv. 
2 A hivatalos és egyesített gyógyszer ár szabás. 
3 Az liEgészségügyre vonatkozó törvények és 

rendeletek gyüjteménye<(, vagy a gyógyszeiészetre 
vo11atkozó hatályos ,jogszabályok. 
' 4 .. Valamely gyógy-szerészi, vegyészeti, gyógyszer
ismercti, növénytani gyakorlati kézikönyv (például : 
llA gyógyszerészet tankönyve<<). 

5. Az új abb gyógysze1ek. is:ri1ertetését magába 
foglaló valamely munka és azok a szakkönyvek, 
arnelvek tartását valamely későbbi jogszabály köte,. 
Jezőell előírta (pl törzskönyvezett készítmények 
jegyzéke 245/1937 B. M.) 

6. Gyakornoktartási engedéllyel bíró gyógyszer
tárakban kötelező a gyógynövényeket megfelelően 
ábrázoló szakmunka tartása is. 

7. ))Személyzcti nyilvántartási napló<<, amelybe 
a gyógyszmtár tulajdonosa vagy felelős vezetője 
köteles a gyógyszertárban mŰ}{ödő állandó vagy 
kisegítő szalgálatot teljesítő gyógyszerészek, gyógy
szerészjelöltek és gyakornokok személyi adatait 
bevezetni (amelyhez a tényleges alkalmazásban álló 
személyzet képesítési okmányai eredetiben vagy 
hiteles másolatban me1lékelendők .. 16 .. § .. ) .. 

8. A gyógyszeltár felelős vezetője köteles azokat 
az okmányol\at, amelyek a jog adományozására, 
átruházására (bérbeadására) vagy áthelyezésére vonat
koznak, továbbá a gyógyszerek beszerzésére vonat
kozó számlákat (legalább egy évre visszamenőleg) 
olyan helyen megőrizni, hogy azok a gyógyszertár
vizsgálat alkalmával könnyen előadhatók legyenek 

A lavandula termesztéséről 
A Gyógyszerész folyó évi 11. számában olvas

hatluk Dr. Rom Pá l, egyet. m. tanár tanulságos 
fejlegelésél, hogy melyik lavandulaolaj is legben 
hivatalos, készülő új, V. Gyógyszakönyvünkben? 
Mielőlt ene a kéidéSTe válaszo/nánk, a leimeszlés 
szemszögéből nézve vessünk visszapillantást Ha
zánkban a Zavandu/ater meszlés történetére .. ~Meg
illlapillwljuk, hogy a lavandulatermesztésnek Ha
zánkban, már több évszázados mullja van. Az 
egész u!gi ir odaimat nem véve figyelembe, a leg
tanulságosabb Lippai János, a Fosoni-kert 1753-
ban megjelent könyve .. Lippai itt már több fajta 
laúandulát különbözfel meg, szeiinte a lavandu/a 
egy rendkivül soko/daluan hasznáUwló, áldásos 
hatású, gyógyfű. Ezt a megállapitását azzal iga
zolja, hogymint a legfontosabb gyógyfüvek egyikét, 
már nagyon r égen a kolostorok kertjeiben ültették, 
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A GYÓGYSZER'L{RBAN VEZETENDŐ 
KÖNYVEK (16 §) 

1 Defektus könyv I artalmazza a rendelendő 
anyagok nevét, mennyiségét, a megrendelés keltét 
és a cég nevét, akitől a rendelés történt. 

2 .. Laboratóriumi könyv. Tartalmazza a házilag 
készített gyógysze1ek nevét és menüyiségét, vala
mint a készítés keltét, ugyanide (célszerűen a könyv 
utolsó lapjáw illesztett jegyzékbe) vezetendők be 
a házilag· készített nem hivatalos gyóg:y sz erek pontos 
előirat ai. 

3. Vizsgálati napló Tartalmazza a beérkezett 
vagy készített és megvizsgált hivatalos gyógyszerek 
nevét, a szállító cég megjelölését, a vizsgálat keltét 
és eredményét . 

4. Méregkönyv A méregkönyvbe beirandák az 
ember-, továbbá az állatgyógJ-ászati belsőleges 
használati a való ++-·es sz erek vényei, valamint a 
méregengedélyre, illetve tudományos vagy taninté
zeti megrendelésre kiadott ++-es anyagok, a külső
leges ++-es sze1ek közül pedig a cylindri hydr .. ar g. 
bichlorati eorrosivi, a cyanati és oxycyanati. A ká_biló 
szeTekre vonatkozóan - minthogy erré külön Jog
szabály nincs ·-a K .. E. K. Sz., illetve a tisztifőorvos 
utasítása az irányadó (V. ö .. 2222/934 l\1. E rendelet 
7. § 2 .. pontjai ..... a kábítószerek kiszolgáltatása 
alkalmával - . . az általános rendelkezéseken felül 
a legnagyobb körültekintést és gondosságot kell 
tanusítani stb.) (Kábítószerek jegyzéke 262/934. 
B lVI. sz ) A mé1 egkö~1yvhöz azok az eredeti vények 
mellékelendők, melyekben a kétkeresztes szer a napi 
maximális adagot meghaladja, továbbá a hatósági 
méiegengedélyek. 

5. Gy. O. J A. napló., 1\Iinden magisírális vény 
bevezetendő a kiszolgáltatáskor. Kivételt képeznek 
a különböző betegségi biztosító intézeti" vények, 
amelyek hónap végén egy tételben számohmdák el. 
(309/1935 .. B. M. 2. és 4 §.) A belizetést lgazoló 
esek nyugtaszelvényt a nyilvántartó naplóba be 
kell ragasztani. A befizetésnek a hónap 5-ig kell 
megtörténnie. (U. e. 1end. 7 .. §.)Az újabban megjelent 
rendelet értelmében. a gyógyszerészek a Gy. 0. J. A.-t 
át_alánybi}n_ fi~~tji{ .. A betegsé~~ bizto_sító" i~lié~eti 
venyek utan Jaro osszeget pemg az 11leto mtezet 
küJdi be a Gy O. J. A -hoz. A pessárium ok orvosi 
rendelvényre való kiadását, a méregkönyvhöz hason
lóan vezetett feljegyzésben, az eJcdeti vénJ-t mellé.
kelve kell feltűntetni. A közgyógyszeiellátás terhére 
renelelt gyógyszerel< a lehctő<:ég -zerint napon~a 
taxálamlók (75 461/1893 .. B M.) 

nevéliélc és bocs á jtotlák az aTI a 1 ász o I ulólmak r en
delkezésére. Lippai kitünő megfigyelő 'is voll, 
leír ja · van egy alacsony termetű lavand u/a .. amil ő, 
nőstény lavandu/ának nevezell el. .H imlavandulá
nak nevezi a magas, boluos nüvé.sűt, ennek levelei 
szélesebbek illala áthatóbb .. erősebb. Megemlékezik 
már a fehérvirágú lavandu/áról is Szentendrén is 
találhatunk meg elvadu/va lavandu/a ,!öveket, 
amelyek életkora az ott lal<ók szeríni igen magas 
legyen, a népmonda sz er int még a l ö I ök ök telepi
tették oda .. 

Ezen rövid történeti ismeilelés után legyen 
szabad a hazai viszonyokT a vonatkozólag évtizedes 
megfigyeléseimet és tapasztalataimat r ö u iden ismer
tetni. Fr a n c i a l a v a n d u l a ( Lavandu/a 
officina/is) név alatt ismert fajta jellegzetes 
sajátsága, hogy alacsony ter me/ú, tömött fűz ér ű, 
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virágai ibolya-kékek, csészéje is kék és müígyesen 
szőrös. Arról ismerhetjük jól fel, hogy legkoráb
ban virágzik. Az a n g o l l a ú a n d u l a (La
uandula spica) a franci& lavandu/ával ellentélben 
magas termetű, virágai világoskék színűek, laza 
fűzéreket alkotnak, csészéje mirigyesen szőrös és 
kékes-zö/d súnű, levelei szür késen bolyhos ak. 
Virágzási ideje a francia lavandu/a után Muet
kezik A ke 1 t í l a v a n d u l a (Lavw>dula 
vera) Mzépmagas. tömött növésű, levelei hamvas 
szürke szinűek, virágai az angol lavandu/ához 
hasonlítanak, azonban csészéje kék színű, ebben 
tér el az angol lavandulától, viszont éppen úgy 
mirigyesen szőrös. Jellegzetes sajátsága hogy a 
legkésőbben virágzik. A kerti lavandu/át kertek
ben és szőlőkben már nagyon r égen ültették és 
kedve/ték, szerelték az utak mentét szeqélyezni vele. 

Az egyes lavandulaféleségek közti különbsége
ker én az előadottakban mutattam be .. 

Az utóbbi évtizedekben a hazai illóolajgyártás 
fokozalosan és erőteljesen fejlődött, ennek eFed
ményekép pen az ország különböző vidékein kisebb
nagyobb terüleleken intenzíven kezdtek a lavandu/a 
temiesztésével foglalkozni.. A termesztéssei foglal
kozók külföldl ől szereztek be angol és francia néven 
ismereles és kilengésztett fajtákat, ezeket aztán 
felszaporítottálc volt aki szaporltóanyagot is 
árusított és így Iétesiili azután nálunk a nagyobb 
ar án y ú lavandulateJ mesztés.. Ezek a lm andula
féleségek a mi éghajlati viszonyaink sikenel teJ
meszthetők. Nézzük meg, hogyan történhetik a 
lavandu/a termesztése, elsősorban azonbanmelyek a 
lavandu/a t a l a j i g é n y e í .. A lavandu/a ter
mesztésénel a főszempont az legyen, hogy a be
telepítendő leiiile/ napos fekuésű legyen .. Igyeliez
zünk déli, délke!Pti, vagy delnyugati fekvés ű ter ü
letre elültetni .. Magában a t a l a j tekintetében 
nem igényes, azonban a z,izenyős ter ületet feltét
lenül el kell kerülni. Telepítés előtt célszerű a 
talajt még lehetőleg ősszel alaposan megműrelni. 
A sz a p o r í t á s törlénhetik maYJól is. azon
ban cé lsz er ű bb a fajtaazonosság biztosítása szem 
pontjából virágzás előtt, májusban vegetatív úton, 
tehát dugványozá.s1al, ·melegágyban szaporítani .. 
Az idősebb töveket ősszel ok .ó ber első felében, vagy 
tavasszal. március vlgén szétoszthatjuk, vagyis a 
lavandu/át tőosztással is eredményesen szaporít
hatjrrk Az ültetés, illetve telepítés l x Iméter sor 
és lőtávolságban kora ősszel vagy kora tavasszal 
történhetik. A növényeket ősszel ajánlatos földdel 
bakhátszerűen feltölteni.. A fiatal lavandu/a nö
vények közé védő, illetve köztes növénynek, lm/w
rica, bab, stb .. kapásnövény vethető. A lavandu/a 
kemény, száraz, csapadékmentes télben rendszer int 
oisszafagy, szakszerű tawszi melszés után azon
ban erősen regenerálódik. A talaj rendszeres 
művelésével, ami alatt főleg a lwpálást értjük, 
továbbá három évenkénti trágyázással és tavaszi 
metszéssel ápolva 10-15 évig is bőséges virágzást 
biztosít .. 

Ezek lennének az általános termesztési szem
pontok, már most. hogy melyik lavandulaolaj az 
értékesebb, azt a laboratóriumi és gyógyszerhatás
tani vizsgálatoknak kell eldönteniök. Amelyik 
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lavandulafajta az értékesebb, annak a termesztését 
kell előmozdítani. Véleményem szeJim a leg
értékesebb lavandulafajtát kell termeszteni. es le
pároZni, hogy a legértékesebb lavandulaolaj kerül
jön a forgalomba és az új V. gyógyszCI könyvbe. 

* * * 
Schneider József. 

A hazai illóolajgyártás fokozása mind a bez-, 
földi ellátás, mind az export szempontjából első
rendű nemzetgazdasági feladat. A nagy szavjet 
biológusok, M i cs u r i n és L i sz e n k o út
mutatása és tanítása nyomán hazánkban is foly
nak kísérletek, amelyek a haszonnövények termesz
tésének fellételeit tanulmányozzák.. A haladó 
biológia elveit és módszereit alkalmazva, a lavan
dula- és egyéb ipari növénytermesztés terüle/én, 
népgazdaságunk fejlesztése során, az eddigi ered-
mények megsokszorozásár a ~an kilátás unk. . 

(SzCik.) 

, 
Ujító.fi 'iOetata 

>>A gyakorló gyógyszerész műhelyéb61« 
című r avat külön jelentőséget nyerhet azzal, 
ha azt az újítások számára is megnyitjuk. 
Gondoljuk csak el, hogy az évtizedek, gyakran 
évszázadok óta használatban levő változatlan 
gyógyszertári segédeszközök mennyi újításra 
szorulnának. Ennek az államosított gyógyszer
tár akból kell ltiindnlnia. Belefér ebbe a r avatha 
az új és tisztultabb munkamódszer átadása és 
a szaeialista munkaerkölcs nem eléggé kihang
súlyozható irányító szerepe. 

Legyen ez a rovat gyűjtőhelye minden 
újító megmozdulásnak és a közüsségi munká
ban hasznosítható tapasztalat-cserénele A Nem
zeti Vállalat gyógyszertár ait említettük, ame
lyek egy eredménnyel lezajlott munkaverseny
nyel már példát mutattak; hogy a közásségért 
dolgozó gyógyszertár akban is bőséges alkalom 
nyílik a munkamódszer megjavítására .. 

FÉLTVE ŐRZÖTT MANUALISOK 

Az említett tapasztalateserét elsősorban 
az szolgálná, ha szaktársaink azokat a féltve 
őr zött manuálisokat is megnyitnák, átenged
nék a közilsség számára Nagyon jól tudjuk, 
hogy ezeket az egyéni múhclytitkokat azért 
gyűjtötték évtizedeken keresztül, hogy kézi-" 
könyveikben a legjobb tapasztalati előírá
sokat rögzítsék le .. De egyes előírásoknak volt 
más céljuk is: a meggazdagodás reménye .. 
Míg egyesek egy bajuszpedrőtől, mások egy 
köszvény elleni kenőcstől vártak csodálatos 
anyagi fellendülést. Ezek a szempontok ma 
már nem léteznek A titkos sz er ek készí
tésére és árusítására sohasem kaphatott enge" 
délyt a gyógyszerész. ~Iost a legujabb minisz-. 
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.teri r endelettel megszünt az ú .. n, házisz er ek 
készítése és for galombahozása is .. át gondosan az anyagat és elsősorban azt 

engedjék át lekö,zlésre, amelyből minden gyógy
szertan dolgozo, az egész szakma tanulhat. 
Meg~ndulh~t ezzel a !<ülönböz? j9bbnál-jobb 
keszrtesr mod, munkamodszer nyrlvános átadása 
Mert _előfordulhat, hogy egy jó előírásnál is 
valakr esetleg még tökéletesebbet talál - csak 
magánhasználatr a gyűjtögetett manuálisában. 
A manuáJisok feltárásával kezdődjék meg a Ini 
szakmánkban is - a tapasztalatcsere 

De megmaradtak a manuálisok, gyak r an 
egy egész élet gyógyszerészi tapasztalataivaL 

· Megmar adtak és a tapasztalatok, a Magyar Nép
köztársaság minden dolgozójának tapasztalatai 
csak a közösséget szalgálhatják 

Ez~rt hívjuk f:l szaktársainkat, hogy azo
kat a brzonyos eddzg féltve őrzött manuálisokat 
nyissák meg >>A Gyógyszerész« hasábjain Nézzék 

Az aluminium acetat tartarat oldat 
~jabb készítési módja 

Közlemény a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti IntézetbőL 

Némedy Imre dr. és Seirneci Valéria 

. .. Az a!u.minium vegyületei közül gyulladás
csokkento es enyhe fertőtlenítő hatásánál fogva 
l~ggyakr abb.an nyer a gyógyászatban alkalma-

. za.st ~z alumrmum_acetattartarát-oldat, amelyet 
kulsoleg borogatasra l: 10 arányban vízzel 

' higítva, kenöcsökben 5 és l O %-os mennyiség
ben, sebmosasra és bélbeöntésekre l :30 aránv
ban, továbbá toroköblítőként egy evőkanállal 
egy pohár vízre alkalmaznak. 
. Újabb~n az igen elterjedt bélféregnek a 

eernagrlrsztanak (oxyuris vermicularis) elűzé
sére belsőleg is használják, (háromszor, ötször 
1 O cseppet naponta cukros vízben 8 napon át), 
mert belsőleg alkalmazva az alumínium sói 
nem mérgezőek, ugyanis a bélhuzamból való 
felszívódásnk igen csekély .. 

Minden bizonnyal a fent vázolt kiterjedt 
fe:h~szn~lási mód r;ragyarázza meg azt, hogy a 
ke.szrtmen;Y~ orvo~r rendelvényre éppen úgy, 
nnr:t a ne~res gyogykezelésben gyakran basz
nalJak; előJiata - bár különböző formában és 
v~ltozó hatásérté],ben - a kűlföldi gyógyszer
k~nyvek csaknem mindegyikében feltalálható .. 
V~dJe~zyze_tt néven (Alsol) mint gyári készít
meny rs rgen nagy keresetnek örvend, vizes 
olda<, kenőcs és hintőpor alakjában .. 

A készítményt alumininm aceticuru basi
eum solutum néven már a IlL kiadású magvar 
Gyógyszerkönyv is hivatalossá tette.. Ei a 
készítmény az alumínium acetatot kaliDid vizes 
oldatban tartalmazta, azonban nagy hibája 
v_olt az, hogy helytelen készítési mód következ
t~be?, ':agy már, az előállítás közben, vagy a 
keszrtmeny eltartasa alatt kocsonyásadás követ
~ezhetett be, amelynek okait későbben tár gyal-
Juk. · 

A IV. kiadású magyar gyógyszerkönyv 
Szerkesztő Bizottsága a fenti hibát korrigálta 
~k~or, amikor a készítményt olyan módon 
al!rtotta elő, hogy az borkősavas vegyület alak-

iá.ba;r t~rtalm~zza az alur:ninium acetatot. Ez a 
l):eszrtmeny mar nem labrlrs ko!Joidái.is -- ha
neu; ~llandó kr!s~al~oid-oldat, ~mely helyesen 
elkeszrtve hosszu rderg eltarthato változatlanul 
csapadék, vagy üledék leválása 'nélkül ' 
. Újabban az Egyetemi Gyógyszer észeli In

t~ze~ben dolgoztu;rk ki egy eljárást, abból a 
celbol, hogy egyreszt egyszerűsítsük a kés·dt
mény előállítását, másrészt kizárjuk az oldat 
elkészítése folyamán esetleg fellépő hibákat. 

Hogy ezeknek a ko n ekcióknak a szüksé
gességét átérthessük, ismemünk kell a készít .. 
~ény el?állításának módját és azokat a kémiai 
atalakulasokat; amelyek az előállítás folyamán 
a készítményben az egyes komponensek között 
vegbemennek 

Ezek előrebocsájtásával lássuk a készít
mény ujabb előállítási módját : 

75 gr kristályos alumínium sullatot 
(A1,/SO,/s .. 18H,O), 830 gr des",tillált vízben 
oldunk, és az oldat sűrűségét L045 sűrúségre 
állítjuk be Az így nyert oldat 905 gr-jához kb .. 
3 Irt .. űrtartalmú szélesszájú lombikban részle
tekben adunk állandó keverés közbed 35 gr 
lecsap?tt ~alcrun; carbonatoL Ha a pezsgés 
megszunt, allando kevergetés közben részletek
be~ adunk a csapadékos keverékhez 135 gr 
hrgrtott, ece!s::vat, amelynek 20 %-os ecetsav
tarta!n;atelozoleg .norma! nátronlúggal titrálva 
ellenonzt~k Az rgy nyert keveréket gyak
~abban f.olkeverve 1 napig szobahőfokon tart
JU~, maJd ülepítjük és a folyadék tisztáját 
!eontve végül a csapadékot is kisajtoljuk és· az 
rg~ Ilyert egyesíte~t ol~atokat papírcson meg
szur)nk. A sznredek sulya kisérleti adataink 
szennt kb 720 gr volL 

Az így nyert szürlet minden 100 gr-j ához 
le? 5 g; borkős~vat adunk (a _jelzett 720 gr 
szn;edekhez tehat 12·6_g_r borko~avat) és végül 
a kesz oJdatot egy napr alias utan, amennyiben 
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ana szükség van,. papíroson megszürjük A 
kész végső oldat sulya kb. 730 gr l~sz . 

Lássuk most a készítés folyaman ve.gbe
menő kémiai átalakulásokat, ezek a kovet-
kezők 1 · 

Az ecetsav a. fölöslegben vett c~ <;_m;n-
carbonat egy részével széndio;cyd fe]lo.dese 
mellett calcium acetáttá alakul at :s calcmr;>
carbonat marad fölöslegbeu, amelytol a kever ek 
csapadékos lesz. A keverekhez m~st alummmm 
sulfat oldatot elegyítve keletkezrk alumm;un; 

t at és alumínium carbonat, de az ut.obbr 
ace . d . d .. , d oxyd elbomlik alumínium hy roxy ra e~ szen 1 .-

r a, melléktermékként pedrg cal cr um sulf at rs 

képződik 1 · · t 'l 
A cserebomlás folytán nyert '~t veg er me< 

nevezetesen az alumínium aceta:t es alumm;ur:r 
h y dr oxyd, végül házisos alummn~m acetfltta 
alakul 'át és keves ecetsa': is ter;ne,lodrk, a~rely
től az oldat savanyú ken:h":tas~ lesz .. Ezt _a 
kolloidális oldatot most szin]Uk es a szm.edel.
hez borkösavat adunk Ezáltal a kol~ord b~zrsos 
alumínium acetat oldat knstallord ) ellegu alu
mínium aceticum tartaricum oldatta alakul at.. 

Lássuk most azokat az okokat, amelyek 
folytán - sokszor már a kolloid bazrsos alum.r
nium acetat oldat készítése közbehn,bkocsonyat
sodás következhet be Ezek negy r ar a veze -
hetők vissza . . , 

1.. A kristalyos alumínium sulfat krrstaly-
víztartahnának csökkenésér e, , .. 

, 2; a higított ecetsav savtartalmanak csok-
kenesere, , , , , ... 

1 3. a Initvíz alkalmazasar a, es v~gu, , 
4. a készítés tartama alatt a keszrtvreny

nck 25 C"-nál magasabb hőmér sékl?tér e. A fel: 
sor olt ok ok közül leggyak r abbanialeg az elso 
két pont alatti ol< szakott a legtobb hrba for
rása lenni, ezért ezekkel re.szletesen kell foglal
kozni A két utóbbi ok ritkabban szerepel es 
könnyen kiküszöbölhctő, ezért ezeket csak 
röviden tárgyalJuk .. 

Ad L A kristályos alummm,m ~ulfat 18 
molekula !o istályvizet tartalmazo s~, amely 
10sszul záródó üvegben ·- vagy papnza~sk?
ban - eltartva, kristályvizének egy resze~ 
elveszítheti A 18 moL kristályvrzet tartfl:lm.azo 
só áttetsző kristályos anyag, mí;s h~ 15ll~taly
' izenek egy részet .. elv~szíti, feher szrn,u, .atlat
szatlan, porszeTúve valrk, amely s~ptsagarol 
az elmállott só könnyen felrsmer het o.. , 

Ha az elmállott alnminium sulfatbol az 
előirat szerinti mennyiséget alkalmaznank a 
készítmény előállításár a, ugy , vrszonylagosan 
több sót vennénk az előírtn~l, ez pedrg a 
kolloid házisos alumínium acetat oldat kocso
nvásodásához >ezetu, mert a feleslegben allml~ 
ni'azott só mint kristalloid anyag a kollord 
oldat egyensúlyát bontaná me~. . , _ 

Az alumínium sulfat knstalyvr~enek ;neg
határ ozása mennyilegesen csak az atknstalyo
sítással, illetve az aluminiumnak, vagy .a sulfa!
nak meghatározása utján volna keresztu.lvrheto 
Ezek a müveletek hosszadalmasak, e?ert egy-
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"bb meg·oldási mód az, amely által nem a szeru . · · k t 
só kristályvizét, hanem vrzes oldat~r;a pon os . 
sűrűségértékét határozzuk meg. Kr~erl~tr ere~
mények azt igazolták, hogy a keszrtr;rer;ry e~o- .. 
állítására alkalmazott 75 gr 18 mol. kllstal:yv;z
tar talmri alumínium sulfat 830 gr des,tr:lalt . 
vízben oldva olyan oldatot adott, amel:ynek · 

" " ·.g'rte'ke 2o C"-on .L045 volt Vrlagos, sur us e e . bb " " 
hogyha a lenti oldat 1045-n,él magasa . sr;rn" 
sé éitéket mutat, ugy a so 18 mol. kllstaly- . 
~í~nél kevesebbet tartalmazott, ':'agyrs elm~l
lott volt .. Az ilyen vizes oldatot rs felhasz_?-a}
hat·nk ol an módon, hogy azt ~~ adott sur':-

, ~e víz~ l felhígítjuk (lásd hrgrtasr pelda), ~s 
se ía n eTt 1.045 sűrűségű , vize~ ()ldatbol 
~~5 gi-ot ~75 gr só +830 gr vrz) merunk le a 
további felhasználás végett . , 

Te yük fel azt, hogy a fentr oldat elma)-
1. tt só~'ál készült és sűrűsége l. 048·-r;ak ado
d~tt. Az oldatok hígítási képlete szennt : 

s- (l-f') 
x = f. (f'-f") 

ahol x =a higító iolyadek (desztillált víz) 
l· er esett mennyisége, . . , 
' S = a hígítandó folyadek ado_tt _m~nnyrsege, 

f = a hígítandó .. fo .. ly~dek surusege, 
l' =az elerendo suruseg, . , 
!" =a higító folyadek (desztrllalt víz) 

súr űsége. 
Adott példánkban : 

905 (1.048 -1.045) = 57.5. 
X= 1.048 (1.045 l) = 

, .. . g or gr 1 048 sui üsegű aluminiumsullát 
azaz · " (' 't' l 58 gr·) vizes oldatához 57 5 gr rgazr assa 
desztillált vizet kell adnunl~, hogy al oldat 
sűrűsége l 045 legyen Az rgy ny~rt 963 gr 
~cizes oldatból a további lelhasznalas vegett 
905 gr-ot mérünk L. ," , , , , 

Ad 2 A ké.szítmeny eloal!zlasarafelhas.znalt 
higított ecetsav savmennyiségenek cs?kl<enese a 
k , e'Ileti adatok .szerint a Zeggyalwnbb oka az 

1S , , k 
oldat meg kocsonyásodasana ·. , , , 

Az ecetsav-illósav lévén -rosszul zarodo 
üvegben hosszabb ideig eltartva. savmenny.r
ségéből jelentős mennyiséget veszrlhet. H?zz.a
'árul e veszteseghez még az rs, hogy ~ ke.s7!~
] · lőállítása folytán a felszabadulo szendr-. 
me ny e , . k · 't · yből ox r d az ecetsav .egyr esze t a 'es zr ~1en, . 
migával ragadja. KíséJleti adatok szer ~.nt nyr
tott edényben előállított készítmenybol Jlyen 
módon kb. 1% ecetsav vesz eL ... 

Ezeket a hibákat kiküszöbölh~tJ?k ol)l:an 
módon, hogy a készítmény .. el,őallítas':;a sznk.= 
séges higítolt ecetsavat. elozole~ 20 fo~ ,to 
ménységűr e pontosan beallrt] uk es a kes~rtesr,e 
olyan tágas nyílásri üveglombrkot hasznalunk, 
amelynek nyílását a készítés foly a;na alatt 
esetenként laza vattapamattal zar J uk el, hogy 
abból az ecetsav el ne illanhasso r;. . . , , 

~d 3. A készítmeny előllítasar a krza:olag 
deszüllált vizet kell használni, mert a kutvrzhen 

oldott sók a kolloid házisos alumínium acetat
oldatból szintén kocsonyás csapadékot választ
hatnak le. 

Ad 4 .. A készítés egész tartama alatt ügyel-
. jünk ana, hogy a készítmény hőfoka 25 C0-nál 

magasabb ne legyen, mert az ennél magasabb 
hőfok is elősegítheti az oldatban a csapadék 
képződését. 

A fentiek figyelembevételével a Gyógyszer
könyv előírta követelményeknek teljesen meg
felelő készítményt nyer hetünk 

* * * 
Irodalom:: dr. Issekutz : Gyógyszerek és 

gyógyítás I-II. kötet.. Külföldi gyógyszer
. könyvele 
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AsiOpbi Kpan<O OIIHChiBalOI MCIOiJ;hi repaneBIHYCCKOIO 
IIpHMCHCHI:HI paCCIBopa YKCYCHOií BHHHOKaMCHHOÜ amo-
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MHHHCBOÜ Co;m, IIOIOM OHH CCbiJiaiOTCH Ha IO, '(}I0 3TOI 
nperrapar no ;o:eiícrBHTC.TJbHhTM B HacrOHII.(ee speMH l V-M 
H3.Ll;3HI1CM BeHrepCKOií Cf>ap~13K0f1HH, H3rOIOBJIHCICH H3 
xpucranuqeowro amol'lm:Hnerü CYJibQJara, ocamll.CHHoro H3 
BOll,hi Yf'JICKHCJIOf'O J<a.%l.{H5I, p33BC,'l,CHHOi:f YKCYCHOtí H 
BHIUIOK3MCHHOií. KHCJIOTbi flepe,D; ll,OŐ3BJICI-fll:CM BHHHO
K3MCHH0ií KHCJ10I Tiperrapar CO,u;ep>I<HB3€'I KO.JVIOH,!1;3JibHhiÍÍ 

paCI'BOp, - Il.(CJIOlJ.Hbii:f 3JIFOMHHIHmbití YKCYC, KOTüpbili 
BCJIC)J;CIBH11 HCI1p3BHJibHOIO H3f'OTOB.,1€HIUI MO)f(CI )K€JI3-
IHHHpOB3IbCH; I-IMCHHO IIO 3TOMY rrpu ,U,:063BJICHIH1 BHHH0-
}(3MCBHOÍÍ JUICJIOThi rrperrapar rrepeo6pa)!{aerc5I B KonJio
rr,n;annHnrtí paCC'IBOp, T. C. B YKCYCHYFO BHHHOK3MeHHYIO 

3.nf0l'IUIHH€BYIO KHCJIOIY )f{eJ"rarmmpoBaHrre BbiiiiCYTIOM51-
HYf0fű pacmopa sen;er 3a co6oií tpYD;Hocm: B sn,u;Y Toro, 
llfO )f{e.JI3IHHHpOB3HHhii1 T3KHM o6pa30M paCrBOp He JIO,JJ;
)J3eiCH fÍjHJibTpHpOB3HH10, BCJIC,[{CIBHC lJ.CrO ll03)f{C€ }lű·· 
ŐaBJICHHC BHHHOK3MCHHOÍÍ KHCJIOihi 33IpYJJ;H5IeTCH. flo 
MHCÍHI10 3BI'OpOB npHllHHOií )I{e.JI3II1HHpOB3HJ.i5I 5IBJI5ICTCJI 

TIOTCpH BOJJ;hi, YTI0Tp€6JICHHOIO a;UQMHHHCrO CYJihqiara, 
YMCHblliCHHC KHCJIOTHOCrH YKCYCHOÜ KHCJIOThi, YIIO'IpC6Jie
HHC BO!J;OIIpOBO,L!.HOÍÍ BO,LJ;bi H IIplH'riCHCHHC TCMrreparYphi 
BbilliC 2.5-C 

ABTűpbi Bbip3ŐOT3JIH CIIOC06 rrpH IJOMOIIJ;H l{O'IOporO 
OHM H3 YilCJihHűf'O BCCa paCTBOpa 3JIIOMHHHCfO CYJ1b4Jara 
BbiBO)J;HT 33!{J110qem1e O BOll,OCOJJ;CpW3HMH COJIH H IIOCI{OJibKY 
3T01 Y!J;CJibHbití BeC II0Bhiiii3CI' DpiU3CJJ;eHHbie HMM U,H4Jpbi, 
rrperrapaT K3JIH6pYerc~ ll,ecrwrmrposaHHOH BOllOÍÍ Ha ,qaH
Hhrtí: Y.II,CJibHhiÜ BeC.. ÜHH p.el{OMCHJJ;YI01 113I'O'I'OBHTCJIIO 
rrposepHih I<HCJIOIHOCTh IIpHMeH5ICMOÍÍ YKCYCHOií: KHC.JIOThi, 
OIK333IbC5I OT IIpHMCHCHim BO.JJ;OIIpOBO.QHOÜ BO}lhl H llCP
)I{aTb TCMrrepa1YpY rrpenapa·ra so ace spelim 113I'OIOBJICHI15I 
H xpaHeHH5I HC Bhillie 25-C 

A digitalis-kutatás újabb eredményei 

W. Withehng 17 85-ben so1 ozta be a Digitalis 
pmpurea levelét a gyógyszerkincsek közé .. Azóta 
más Digitalis-fajohat i.s .számos phgtochemiai és 
pharmolwlogiai vizsgálatnak veilék alá .. E mun
kában Cloeiia, Kr af l, Sio l/ ér d em ei kimagaslóa/c 
Készitményeiket is igyekeztek előállítani, amelyek 
csak glyko.sidákat és .semmi ballasztanyagat nem 
tartalmaznak. A Digitalis levelének ertékes és 
sz inte pótolhatatlan gyógyhatása éJ thetően régóta 
sarkalta a kutatókat a drog értékmeghatározására 
is. Hatóanyagait, a különböző glykosidákat és ezek 
hasadási tnmékeit már régóta ismerjük, mégis a 
drogo! az egyes izolált hatóanyagok, vagy azok liü
lönböziJ kombinációja nem képes helyettesíteni. 

Az értéhmeghatározások eleinte biológiai úton 
béka- vagy macslwmódszen el történtek és jelenleg 
is ezeket használják nemzetközi viszonylatban is 
Köztudomá.sú .. hogy a biológiai módszaekhe1 csak 
abban az esetben fordul a kutató, ha fizikai vagg 
kemiai módszere nincs .. Az utóbbi években számo
san kíséreltek meg ilyen módszeJeket kidolgozni, 
mert a biológiai módszer nagyobb hibahatál okkal, 
nehezkesebben és amellett esetleg költségesebben vé
gezhető el.. Aiegemlítem azt is, hogy pl. a Digitalis 
lanala és D purpurea levél pora másként visel
kedik, tehát nincs minden esetben pontos arány 
közöttük továbbá más lehet az eredmény macska

. és békamódszenel is ugyanazon mintával végzett 

Irta: Halmai János dr .. 

Usérletben A kisérleti állalul választott békák 
is befolyásolják az ér tekmeghalál oz á st, mint az egy 
nemzetközi vi1zonylalban [elmer ült oitás alkalom· 
mal beigazolódall Maga a standwd is 15-szer 
eJ Ősebbnek bizonyult a macslw-, illelőleg békamód
.szerrel, midőn három or sz ág stand w d-keszítménw!t 
hasonlitották össze A fentz megállapitásokal több 
korábbi dolgozat eredményei igazolták 

Mindezek a tenuek teszik érthetővé azt az 
utóbbi ével<ben mutatlwzó erőtelJes iöreJa,ésl, mely 
a digitalis-levelek halásának mérésere megbízha
tóbb, egyszer ű bb, lehetőleg Mmiai módszert igye .. 
kezert kidolgomz. Ezehnek a lwtatólmak munkájá
ról kivánali Iöuiden beszámolni es csak az utóbbi 
évekből veszek nehány példát. 

Biológiai módszenel megvizsgált négy digi
talis levélpor minta digiio.xose (a digitoxin, gito.xin 
és gila/in hasadásakor keletkező desoxymethylpen
iose) tartalmát hatá1ozza meg Lindewald (Pharm 
Zentralh. 1944 19/27 J kolorimetriás úton a 
Keller-Kilian-féle szimeakció alapJán Ugyanis 
a digitoxo.se ferrichloriddal alig éSZJ evchetően sár
gára festett tömény ecetsauban oldva es ez alá egy 
kevés ferrich/or idot tartalmazó kénsavai rétegezve, 
5-10 perc mulva az ecetsavas részt sötétkékJe festi, 
a Iratár felületen pedig sötéibmna zóna jelenik meg. 

Az előbl>i kék szineződést használják fel 
kolometriás mérésre. A szerző vizsgálatai .szerint 
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az említett két módszerrel (biológiai és kolori
metriás) egyező eredményt kapott .. A négy minta 
értékél más eljáTással is meghatározta ( Knudsan 
és Dresbach). Az így elüt eredmények azonban 
kevésbé egyeztek a biológiai módszenel kapolt 
adatokkal 

Lényegében ezt G2 eljárást köveiték más .szer
zők is, akik a digitoxin photometriás meghatározá
sát dolgozfák ki Munkájukban a Keller-Kiliani
féle próbát veltek alapul Az így kapolt eredménye
ket összehasonlítotlák a standard-porral végzett 
kísérletek eredmenyével és az optimális kísérled 
feltételeik megállapítása után közölték a standard
porral történő összehasonlításan alapuló photo
metriás digitoxin meghatározó e/járásukat. 

O j úton haladva, W allen O .. és Canbach T. 
közöltek egy eljárást (Collectanea Pharmaceutíca 
Suecica, 1947. 11.), mely nem a cukor mérésén, 
hanem az aglykon meghatározásán alapszik A digi
talis glykosídák u .. i sterinvázas vegyületek és még 
egy telítetlen lactongyűrű.t is tarialmaznak Ez a 
laciongyűrű m-dinitro-benzollal kék színeződést 
ad, mely színeződési photomefriás mérésre fel 
lehet használni. A kísér leli feltételek értékelése 
után megadolt módszer alapján 2% hibahatánal 
meghatározta több keszítmény hatásfokát, ill 
értékét 

A módosított Keller-Kilianí-féle próbát 
használia fel Lindewald nyomdo/win haladw 
Soós E.. is ( Scieneia Pharm 1948. 1, 2) a digi
talis-levél kémiai értékmeghatározására. Kísérle
teit Pulfrich photométerrel S. 57-es szűrővel vé
gezte s az exiinctió meghatározása után görbét szer
kesziett. Azonos körülmények közott végzett megha
tározáso/wt a digitoxoseval, digitoxínnal, giloxin
nal és lanadigin glylwsída keverékkel. A görbék 
egyformál< voltak és így eljárását ajánlja. A vizs
gálandó levélminta ériékét az izolált glykosidák 
digitoxinnal történő összehasonlításából vagg a 
standard-görbéből számítja ld .. 

Más digitalis-fajok leveleivel is (lanata. 
ambigua, orienta/is és purpurea) végzett ily ér
telmű meghatározásokat. Ezeket biolagi ai meghatá
rozással is ellenőrizte Az eredményeket összegezve 
azt találta, hogy a biologiai érték általában maga
sabb, az eredmén~ek azonban jók, kivéhe a Digi
talis orientalisét, mely átlag 4·5%-ka/ magasabb
nak mutatkozott. Ezt azzal magyarázza, hogy itt 
valószínűleg kisebb a digíioxe tartalom 

Szivre ható tiszta glykosidák mhésére a 
Keller-Kiliani, a Legal (pyridines oldathoz 
nitroprussid natriumot és alkálit adva~ piros színe
ződés) és a Baljet-féle p1óbákat ma is alkalmazzák 
A Baljet-reagens (alkalikus pikrinsav-oldat) min
den aktív methylcsoportot tartalmazó, szívrehaió 
glykosida hatására tiszta sárga színét a narancs
sdrgától a pirosig változtatja .. E színeződés a 
g l y kos id a ko lorimetri ás mennyiségi meghatározá
sár a is alkalmas. Bell és Krantz (J. of A Ph. 
Ass 37, 293. 1948) ennek a próbának optimális 
viszonyait tanulmányozva, azt tapasztalták hogy 
az érzékenységet 100%-kallehet fokozni, ha nátron
Zúg helyett tetra-aethyl-ammonium-hydroxydot al-
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kalmaznak Ebben a kivitelben a Baljet-próba pon
tosabb, mint a Ke/ler~-Kiliani-féle. 

Knudzon-Dresbach-nak fől<ént a Bell és 
J{Iantz (Tour n Pharm exper Therapie, 83, 213, 
1945) réven módosított módszeréuel számos Lizs
gálatot végzett ti nelurákkal és más digitalis készíte 
ményekke/ Swoap O. F. Majd összehasonlította a 
macskamódszer eredményeivel a lwlorimetriás 
úton kapott eredményeket .. Az összehasonlításból 
az adódott, hogy a biologiai módszer általában vala
mivel kisebb éitéket mutatott, mint a kolorimetriás 
vizsgálat. Ebből az következik, hogy vannak olyan 
biolagiai/ag hatástalan anyagok is jelen, melyek a 
Baljet-próba szinerősségét fokozzák. 

20 tinetur a es 37 tiszta glykosida-készítmény 
hatóanyagát vizsgálta Orlo F. Swoap Knudsan és 
Dresbach kolometriás- és mac.skamódszeiiel, az 
eredmények egyeztek az ouabainnal végzett összeha
sonlító kolorimetriás és a macskával végzett bio
logiai módszeiiel kapott eredményekkeL 

Érdekes és újszerű hiologiai módszert ismer
tettek Macili D .. J. és Krantz I.. C.. (J .. of A. Ph. Ass. 
16, 210, 1927) a digitalis tincwrák értékmeghará
rozására Ennek alapja az a meg figyelés, hogy a 
digitalis tinetur a gátolja a Lupinus a/bus csira
növénD gyökerének fejlödését. Macht és Lubin már 
1923-ban közölték, hogy egyéb anyagok közölt adigi
tonin is hasonló hatást feJl ki .. Ennek alapján aztán 
Hauser W .. és Ro senberger (Sciencia Pharm. 17, 1. 
11. 1949) bebizonyították, hogy ezt a gátló hatást a 
levéldrog saponinjaí fejlik h. Tehát nem a szíure 
ható glylwsidáh tulajdonsága ez, hanem a felszívó
dási elősegítő saponintermészetűeké Egyébként 
Schnidei schitz és Rosenberger megállapítoTták azt 
is, hogy szívre ~ható tiszta digitalis glykosidák a 
Lupinus csiranövényének gyökérnövekedésére 
semmi hatást sem fejlenek ki.. 

E kuta(ásokkal pár huzamban igyekeznek a 
tudósok az egyes glylwsidálwt tisztán előállítani és 
mennyiségüket biologiai vagg kémiai úton pon
tosan mémi. Igy Chesny, Nachod, Auebach, 
Laquer (J .. A. Ph. A. 37.. 364, 1948.) a digitalis 
purpurea glykosidáinak és agliconjainak kémiai 
és p har makologiai tulajdonságait tanulmányozva 
köz/ik, hogy agitoxin igen könnyen kevésbé mér
gező hatiÍsú a macskákra, mint a digitoxin. 
Tömény kénsavval digiioxigenint és giloxigenint 
színez!JrUsük alapján meg lehet különböztetni. 
Ezek a reakciók azonban nem alkalmasak alla, 
hogy l<euerékekben a digitoxin, gitoxin és gitalin 
mennyiségeinek meghatározására szolgáló analyti
kai módszer alapjául szalgáljanak 

Friss és száraz levelekből ig_qekeztek Bab G. 
és Gisvoid O. (J. A. Ph. A. 37 314.. 1948.) a digi
talis glykosidákat kivonni, illetőleg tisztán előál
lítani Legnehezebb kérdés a balasztan&agok, így 
elsősor ban a ch/orophy ll eltávolítása. Ezt fehér jéhe_z 
kötötten feltételezik é.< így melegítéssel csapják kz, 
a glykosidák kioldására fur an és a teir ahydrofuran 
mutatták a legszebb eredményt. mivel a glykosidák 
könnyen oldódnak bennük. Másik módszerükben 
szeupeí játszik az, hogy uizes glykosida-oldatból 
natiium sulfattai a szíVTeható glykosidák kicsapód-
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nak A csapadékból aliwho/lal vagy inkább fur an
nal és tetrahydrofurannal kioldhaták 

fől<ént az, _hogy a hatékony anyagokat kémiai úton 
f!CIT_Z ~gykonnyen lehet megfogni .. Magas biologiai 
~rte~u anyag olykor a kémiai éJtékelésnéJ kevésbbé Legújabban pedig Mohr K és Reichstein T 

(Pharm. Acta He/v. 2·6/7, 246, 1946.) isoZálták ~ 
JJ_igitalis p_ur pur e a L és p. lanala Ehr h. maguai
boi dlgliall,num ver um n;_ven,gltoxigenénből, di~i
talose?ól es d-gl~ko~ebol alló glylwsi.dát 244" 
olvadasponttal, tova?ba he~aacetatját Találtak még 
a c~Zo; o formmal ku az ott r eszben egy ki.smennyiségű 
_kn,st?lyos anyagot, mely, adta a Keller.-Ki/iani 
pr abai, dek?zelebb1 ~i~sga!at tárgyát nem képezte. 
A nyers dlgllamn-keszltmeny.ből nitrogéntartalmú 
tűk alakjáb~n laistályo~odó anyagat fedeztek fel: 
me ly et szznten nem u1zsgaltak meg közelebbi őL 

. Nem lenne teljes a kép, ha nem emlékeznél< 
m,eg aiióf, ,h?gij a Digit~lis ,termeszléséuel, gyüjté
s~vel, .sza~ltasaual, stab1lizaciójával és talajszük
segletevells foglalkoztak az utóbbi években LémJe
ges és mé!yrehafóa;t vá/to,zást előidéző tényezőket 
n~m Slk~rz:lt tala lm, csupan kisebb %-ban javítot
tak a k1serletz e;edn_zények az eddigi tudásunkat. 
É_rdekes megeml1tenz, hogy még az infusum-készí
tessel kapcsolatos kisebb jelentőségű kérdések is 
beh~t~ vizsgálat tárgyát képezték jelent meg cikk 

. a ,dlgl,tahsnak kenőcs alakjában töTténő alkalma
zasár ol lS .. 

Az ,elmondotta~m öss~e?etve, megállapítható, 
h~g~~ ~z':mo~ lwiatonak ce/Ja hosszú évek óta a 
kepuaz es bzologiai meghatározó módszerek közölt 
parhm;amosságot találni, hogy így a digitalis 
gly~:oslqáiwt teljes megnyugvással arán u lag köny
ny u, modszer~el .. le~e~en mérn!. Jl!időn megállapi
tottak a,.sok ~d?t zgenybe vevo bzologiai mód.szert, 
nemsokara ra zgyekeztek eszerint i<émiai módsze
reket kidolgozni:. 4 gy_akorlatb':n .ez nem olyan 
konnyen keresztulvzhető, mznt latjuk, annak oka 

atasosr;ak, mutatkozík és fordítva. A biologiai 
meghatarozasnak lS van egy hátránya és pedig az 
hogy _nem,, a the:apeutikus értéket mutatja, hanerJz 
a mergezot Elonye v1szont, hogy egy erősen Jzató 
af!y~got le~etetlen hogy ki ne mutasson, viszont ez 
k~mza1 modszeiiel minden további nélkül leher
sege.s. 

HOBEt1lll!1E )J,OCT!1)1{EH!151 !1CC.nE)J,OBAHl15! 
)J,l-1f!1T A nU CA 
H XAnhMAI-1 

C rex rrop RaK Bnr3pHHr B 1785-oM ro,n:y coo6ID;~m 0 
U.eHHOM reparresmqeciWM B03.[{eifCI'BHH JilfCTbeB ,llJHHia.JIHCa 
MHOrO HCCJIC,lJ:OBaTeJieÜ 3aHH:MaJIHCh XHltmqeCKHM H !Papltia~ 
KOJIOI'ffqecKHM HCCJie;:J:OBaH.HeM 3TOI'O ;a:pora 

IJ;eHHOe repaneTsnqecKoe sos;a:elicrmre .JIHC'IheB ,nmma
Jm.:a oco6eHHO B J;Iocne;a:HHee speMH sapammo nccne,nosare
nen, Bhrpa6arhlBaTh BMecro npnMeHeHHhiX paH&Irre 6Honorn
qecKHX OIJ;CHOK - XHMHqCCKHe CllOCOÓhi. 

Pe3YJibTaibi IIOCJIC;:J:HHX JieT B 9TOM HarrpaBJICHHH rrpH
BO;:J:5ITC.H H KpBfHKYJOTC.H aBTOpOM .. 
~ ÜH Haql:IHaeT OIIHCaHHeM KOJiűpHMerpuqeCKOfO CTIO

COOa Jl.HH,lJ:CBaJibJJ;a. Cnoco6 3TOT 6a3HpYeiC.H Ha OCHHeBaHim 
;:J:HfJHOKC03a l{c.JIJiepa-I{HJIHaHa .. 3areM OH OIIHChiBaer CllO
co6a BaJIJICHa H l{arrfiaxa rrprr KOTOpOM OCHOBaHHeM: !POTO· 
Merpnqeci<oro crroco6a cnymHr ocnHeBaHHe I<:OJibiJ;a naKTOHa 
c M-,lJ;HMHrpo-EeusOJIO~t 1-{oJiopuMerpuqeCI<IÜí: cnoco6 
liJorn-a BHecer cpaBHHTCJihHO JIC[!(O ITpHMCH.siCMYIO 11 craH
,lJ:ap;::t;HYJO I<pHBYJO, HO TIO CYI..qeCIBY HHqero HOBO! O He ,IJ;aeT. 

nprr H3MepCHJTI1 qHCTbiX rmoK03MJ(OB IIpHMCH.HJIH H 
,!l.pY.nte npo6hr no 1-(e.nnepyi{HrrHaHY, Jle;aJIY u BaJihCIY. 
ABTOJ.?, YTIOMHHae·r HaKOHCIJ; H O IIpHMCHCHI1H CallOHHHHOI'O 
B03,lJ:CHCI'BHH1 npeDHTCIBYIOI..qCfO pa3BHTHIO Küpm:I npupOCn<a 
.nyrnmvc .. 

Asrop .n;e_:raer BhiBO;::t;, qro o6a cnoco6a (6HO.I10JHqecrm:H: 
li XHMHqeCI<HH) HMeiOJ CBOH npeHMYI..qCCTBa H HC.[(OCJ'a'fl<H 
JIHlllb COBOKYDHOCT'h HX COBCplliCHl-10 JJ;OCTOBCpHa. ÜH ;:J:O~ 
llOJIHRCT CBOJO CfafbfO omrcamreM HHhiX .IJ:OC'II1meHiilf 
Hccne;a:osamm ;a:rn HTa.rmca Bhrpar.u;HBaHne sarorosKa CYlllKa 
CTa6HJIH3aU.HR, BO,ll;HhiÜ: HacroM H BHer'rmee npH~CHCHne.' 

A francia gyógyszerészet szirupjai 
k. .A ~zilup a _francia gyógyszerrendelés kedvelt 

esz1tmenye, :;mit nagyobb mértékben számosabb 
ks.etbe? h~szna!nak különböz6 gyógyszeres oldatok 

eszitesénel,, mmt hazánkban .. A szirupok :gyóg)á·· 
szatban vala alkalmazása sok előnnyel rendelkezik. 

A szirup a legtöbb szer kellemetlen izÚ elveszi 
Elég hosszú ideig eltartható anélkül hog:y 

·nagyobb változást szenvedne.. ' ' 
•

1
t 1~zá1t.al gyógyszeranyagok bevált eltartási mód

Jtal {epezr Meghatározott töménységet ad az olda-
om~ -
" \!"éJ5~1 megkön.nyíti ,különböző más készítmény 

etoál!rtasat. ~ roman gyogyszerrendelésben is jobban 
e terJedt gyogyszerforma a szirup mint Magyar
országo:ry. .. Tíz évet ,töltöttem el R~mániában, mint 
gyakorlo, gyógyszeresz .. Ott a cukros készitmények 
~~_gy !lep szerüségnek . örvendenek, mert kellemes 
b~·rruatt azokat a _beteg szívesen fogyasztja .. Külön
t n IS a c~ko:: tomkum. Ezen mindcnnapos tapasz
a~a~ al:;tpJan Javasolom, az új gyógyszerkönyvünkben 

:tnmel tobb szirup legyen hivatalos .. 

el
"· A. fr~anc~a gyógyszerekb'en közismert szirupok 
ouatat rtt rsmertetem. 

1, Syrupus Aconiti. Sisak:uirág-sziiup. Siiop 
d'aconit. 
Eiegyíts: 

2·5 gramm sisakvirág-fest-vén\ t 
9~: 5 .. gr~IT~!n egysz?ríí szirupho:Í;' 
Kulonbozo mellsZirupokho.z keverik, felnőtt ek

nek _20-40 grammos adagokban. Gyermekeknek kOI 
szeunt 4-5 grammot adnak 

, 2. Syrupus Aellwris. Aetheres .szirup Sirop 
d'ether 
Keverj össze : 

70 gramm eK\ sz er ü sziJ u pot, 
5 gramm 90°-os s.zeszt, 

23 gramm desztillált vizet 
2 gramm aéthcrt. ' 

. A:- 186?-os francia gyóg) szcrkön:yv aetheres 
sznupJa da

0
.__ara ~nn,ak,, hogy vizet és szeszt tartal

m:;.z9tt_, 29, -os homersekleten zavarossá, 25o.011 tej
szmuve va1t, 111:ert 100 gramm szirupban 5 gramm 
aethcrt t?;t~lmazc:~t. Ezér~ ~1elyes volt, hÜp-y az 
18_~ i.-~~ g~·ogJ szerkonj v leszaUriotta az a ether menY-
n;yrseget 2 grammr_a a 100 gramm szirupban. ~ 

.. !:-z aetheres szuup színtelen, jellemző szaga van 
Huvos helyen kisebb palackokban ·tartsd készlet-
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ben. Mint görcsoldót használják hisztériánál és g:yo
morfájdalmak ellen 10-30 grammos adag~kban .. 

3. Sgrup'us Amggdalinus Mandula<;zuup Suop 
d' amand es .: 

50 <tramm édes mandula, 
15 gramm keserű mandula, 

300 gr amm fehér. ·c~kor '· 
162 .. 5 gramm desz:tlllal~ ylZ,, 

25 gramm narancsvnagviZ. 
Zúzd össze a hámozott mandulát porcellán

mozsárban 75 granun cukorraL Önts a sürű péphez 
12 gramm vizet, majd higíts_d, f~l ~ meg~?-ara;Jt 
vízzel. En~yhén sajtolva gy!lpJuszovere?- s~ur_?- ~t.. 
Egészítsed ki az emulziót 22:J grammra ~s .~ozfu~d.?n 
oldjad fel abban a megmaradt C?~rot_ .. Vegula klh~lt 
sziruphoz elegyít sd a narancsvu·agviz~t., ~ cuk_I?t 
alacsony hőfokon oldj ad, nehogy a novenyr feheiJ e 
mcgalvadjon.. , , " . , 

A mandulasziiup sárgásfeher ~zm,u, a:orna~ 
mandulaízű.. Vízzel könny~n kevc_red1k es te]s~eru 
folyadékot ad. Vízzel elegylive,. rnmt kel_Iemes Italt 
gyakran használják. J\livel hydrogenc;y am d ot tmtal
maz enyhe nyugtató hatása van .. 

'4. Syrupus AÚrantii floium .. Nmancsvirág-szirup. 
Süop de fleur d'o1anger. 
Oldj hidegen : 

180 gramm cukrot, . , , 
100 gramm nar_ancsv~r~,gvrzben. 
Szűrd meg papuosszuron. . 
A S:pupus Arrisi Sy r Cinnamom1, Sy r .. Laurace

rasi és Svr. Menthae l;asonló módon készülnek. . 
5 .. Syrupus balsami Tolulani Tolubalzsam-surup. 

Sirop de baume de Tolu 

Önts: 
50 granü-n tolubalzsamra 

500 gramm forró desztillált vizet. 
Kevergesd 2 óráig vízfürdő n, pzt_án. öpt~d l,e az 

oldatot. Pótold az 500.J;Iamm fon o viZe~ es 1smetel_d 
meg ezt az eljárást. Ontsd egyJ:?_e .. a ket ~!dat?t ~.s 
kihűlés után szűrd meg papirosszuron ,A szured~kbol 
készíts sz il u pot vízfürdő_n melegítye es oly ~od~n/ 
hogy minden 100 súlyresz folyadein a 180. s~lyresz 

· cukOI jusson .. A kész szirupot szű~d meg papuos?n; 
A cukor oldását enyhe melegen vege:r:d, ho~y az r~lo 
hatóanyag megmaradjon . A t?lubalzsam-szu:up ·s~.n~
telen átlátszó, kellemes lllatu, balzsamos, edes rzu. 
HűvÖs helyen, szinig töltött k_isebb pala.~l~_ok~_al,!
tartsd Közismert népszerű gyogyszcr .. Kulonbo.~o 
sz:örpök és italok alkat~·észe. H~t~sa,ne11;1_91J:an eros, 
hoay az elfoayasztando menn)Isegel szrgbruan ada
gofjllk. Az e~ber 5q-100 _gr~mmot is, b~;rehet kelle
metlen következmeny n~lkuL A legzontak meg
betegedésénél jó hatású .. 2\fmt expectoranst alkalmaz-

zák. 6. Sgrupus Belladonnae. Nadraqulgalevél-.sziiup 
Sirop de belladone 
Elegy·its : 

10 gramm nachagulJ a1cvél-festvényt 
100 gramm egyszerű sziluppal .. 

és melegítsd vízfüf~lő!?• n~íg s,~lJ a 100 ~ram_n:ra ~s?.k
ken. Sárgásbarna sZlnll. .Mmt f~Jdalomcslllaplto, kulon-
böz.ő szirupkeveiékek alkatr.~sze. " 

7 .. S~Jrupus Bromoformu camp. Fu~zeres bromo
form s::irup )irop de bromoformc compose. 
Oldj: . 

50 ecuiiglamm codemt 
35 gramill 90°-:-os szeszben, 

elcgvítsd : 
~10 gramm bromoform-oldattal, amit 

5 gramm bromoform, 
15 'gr amm gl'\'·cerin és 
30 gramm 90~D-os szcsszel l>é;;zítettél, vaJamint 

5 gramm sisakvirág-festvennyel, 
végül keverd össze: . , 

300 aramm tolubalzsam-sznup cs 
600 gramm fűszer e~, ir_ecacuanha-szirup e1,~gJ ével 
Kis palackokban, huvos h~lyen tartsd Fa] dalom-

csillapító, expectoráns mellszorp 
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8. Syrupus Calcii bromati. Calciumbromidos szi-
Iup Sirop de bronmre de calciam 

Oldj: 
25 gramm caldumbromidot 
1.5 gramm cl~sztillált vízben 

elegyítsct : 
_~100 gramm narancsvirágvízzel és 

860 gramm cgJ szerű s?.:iruppal. 
Szellemi megerőltetéstől származó álmatlanság 

ellen használják, delirium tremens esetén stb .. 
9 .. Syrupus Chlorati hydrati.. Chloralhydratos-szi

Iup .. Sirop de elzioraL 
Oldj: 

5 gr amm ch lor alh,) dr a tot 
4·.5 gramm desztillált vízben 

elegvítsd : 
v 90 gramm eg) sz er ű sziruppal 

és adj hozzá : 
50 centigramm borsosmentaolajos szeszt.. 
Színtelen, jellemző csípős ízű. 10-20-30 gram

mos adagokban alkalmazzák, mint altatószert. Sok..:. 
féle fájdalomcsillapító oldat alktarésze. . 

10. Syrupus Codeini Codeines .sziiup. Sirop,.dC 
codéine. 
Oldj: 

20 centigramm codeint 
5 gramm 60°-os szeszben, 

elegyítsd : 
95 gramm eg}' sz er ű sziruJ?pal. " 
Színtelen, szagtalan, enyhe keseru rzu 

grammos adagokban alkalmazzák tisztán, vagy más 
oldatokh:al keverve. Köhögést csillapító szer a légző.:. 
utak hurutos és g\ uliadá sos, megbetegedéseinél 

11. Syrupus (}ydonii. Birsalma-szirup Siiop de 

coin){észíts az átszúrt birsalmalé felhasználásával 
olymódon szirupot, amint az a )>Syrupus Ribis fructu,s·~( 
cikkelyben le van írva. Mint adstringenst alkalmazzak 
20-30 grammos adagokban.. . 

12. Syrupzn Diacod fi. Iligitotl opiumos-surup 
rop d' op ium faibZe 
Elegyits : 

2.5 gramm opium-szirupot 
75 gramm eg\·szer·U sziruppa1 
13. Syrupus Digitalis Digilalis-szii up 

digitale 
Elcgyíts : 

5 gramm digitalis-festvénJ t 
95 g1 amm egyszcrü szüupboz. 
Felnőtteknek mint cardiacum 20-60 

adható. 
14 Syrupus Gentianae. Tárnics-szi'rup 

gentiane. 
Önts: 

10 gramm tárnics-g} Ö]{ éne 
150 gramm forró desztillált vizet. 
Hat óra mulva szűrd meg a wu"''" 

ki enyhén a gyökeret. Az üledékérőlleöntött 
ból készíts sziiupot oly módon, hogy 100 
folJadékra 180 súl~ rész cukor jusson Fonaid 
sz irupot és szűrd. meg g~ apj"úszöveten. Mint amarum 
és az emésztést elősegítő szer használalos 

15. Syrupus Gummoszi<;. 1\.fézgás s-zirup. Sirop de 
gomme 
Oldj : 

100 gramm arabmézgát, 
melJ et vízzel előbb leöb1ítet tél 

340 gramm desztillált vízben ; 
el cg}' ítsd : 

560 gr amm cuko u al 
és en\ he hőnél melegítscl a felfonásig Ho~· ,':;;',~fi~l~ 
talan v leg} en, a szirup?t tojásfe~1érjé;re} 
Nyúlós és szálas folyadek, arabmezga 1zu 
szalmasárga színe \·an: Ki~ g~·:ór,;-: sz~~·~~ p~l~::k?~pa~ 
tartsd eL En' he hatasú 1Zes1to .. Kulonbo:r:o g J .o~J 
szerkeverékek ~ készítésénél használják. N"arancsvuag~ 
vízzel, vagy vaniliával szakták még ízesíteni. 
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16. Syrupu_s Hydrmggiii bijodati. lliganyjodido.s 
-'sziiUP· Sirop de Gibert 

gJ·et keverget ve. l\íiután a jód feJoldódott és az oi~lat 
nem kékíti meg a keményítópapirt,addhozzá a cukrot 

Oldj : 
1 gramm vörös higan}-'jodidot, 

50 gr amm j odkáliumot 
50 gramm desztillált vízben 

és elegyítsd az oldatot 
1.900 gramm egyszerű sziruppaL 

Ahivatalos Gibert-szirup hamar penészedik. A szerző 
iS azt ajánlotta, hogy a víz mennyiségét szállítsák le 
20 grammra. minek következtében a szirup menn~yi
sége növekedne .. Azonban van egy másik eljárás is a 

.szirup elkészítésére. Oldjad mozsárban. a higany
jadidot 4-5 gramm jadkáliummaJ és .5 gramm vízzel, 
másrészt oldjad melegftve !l szirupban a maradék 
jódkáliumot. Elegyitsct a két oldatot és egészítsci ki 
sziruppal az előírt mennyiségre.. A Gibert-szirup: 
antisiphyliUcum .. Napi adagja 1-2 evőkanál. Ize 
meajavítására az egyszerű szirupot kávé-sziluppal 
szakták h elJ ettesiteni 

17. Syrupus Ipecacuanhae Ipecacuanha-sziiup .. 
Siropde d'ipécacuanha. 
Oldj: 

10 gramm ipecacuanha-kivonatot 
30 gramm 70u_os szeszben, 

elegyítsct az oldatot 
1,000 gramm egyszer sziruppal és az egészet 

vízfürdőn melegítsd·, míg súlya 1.000 grammra 
csökken 

Régebben a szirup készítéséhez ipecacuanhü
főzetet használták. Az 1884-es francia gyógy·szerkönyv 
az ipecacuanha:.kivonat 60°-os oldatával készítette; 
Deschamps 14°-os szeszes macerációt alkalmazott ; 
Bertault a perkolált ipecaeuanha-festvény lepárlásá
ból nyert száraz maradékot hasZI:J.álta. Mindezen el
Járás helyet-adott a Francia Gyógyszerész Egyesület 
általi924-ben ajánlott előiratnak Ez 10 gramm kivo
nat, 40 g higított szesz és 950 g egyszerű szirup. 

Az ipecacuanha-szirup sötétsárga színű, szag
talan, kissé keserű ízű .. Kis gyógyszeres palac}{ okban, 
hűvös helyen tartsd. Mint expectoránst használják. 
Gyermekeknek mint hánytatót is adják 5 grammtól 
30 grammig. 

18. Syrupus Jpecacuanlwe camp. Fűszeres ipeca
cuanha-festvény Sirop d'ipécacuanha composé Sirop 
de Dese<;sartz 
.Á.ztass : 

30 gr:amm ipecacuanha-gyökcret, 
100 gramm anyalevelet 
750 gramm fehér borban 

12 óra mulva szűrd meg. Adj a maradékhoz 
30 gramm kakukfüvet és 

.. 12.5 gramm pipacsvirágot 
Onts az egészre: 

1..000 gramm fonó desztillált vizet, 
6 óra :rnuiva szűrd meg a forrázatot. Elegyítsct a 
folvadékat : 

~ 750 gramm narancsvhág vízzel és 
100 gramm keserűsóval 
Szűrd meg és elegyítsct a nyert oldatot a boros 

macerációval. Ebből a fol~· adékból készíts szirupöt 
vízfürdőn melcgítve és alJ· módon, hogy· 100 súlyrész 
folyadékra 180 súlyrész cukor jusson Coriveaud, 
hogy elhagyja a hosszadalmas .szűrést, a boros mace
rációhoz adva a kakukfüvet, pipaesvirágot, kescrűsót, 
ebből a desztillált vízzel forrázatot készít, Vásznon 
megsz~Ii és a cukorral a szirupot elkészíti Végül 
hozzáadja a narancsvfrágvizet és megszűri. A Desess

,,artz-szirup : expectorans. 20-50 grammos napi 
adagokban rendelik, egyedül vagj·· más gyógyszerrel 
keverve 

19. Syrupu.s fodotannicus Jodotannatos szirup 
Sirop iodotannique. 
Tégy tágasabb porcelláncsészébe:: 

2 gramm fódot finomarr porítva 
4 gr amm csersavat és 

400 gramm desztillált vizet. , 
Melegítsd az egészet 60o_ot meg nem haladó 

hőmérsékleten, időnként a vízfürdőre helyezett ele-

185±-ben Socquet és GuiHermond közölték a 
~i IUJ?Usjoclotannicus első előiratá t, arnelJ állt 2 gramm 
]Odba lszeszben feloldva, 8 gramm ratánhia kivonat
ból, végt~) cukor és víz elegyéből, 1858 és 1862-bcn 
P err ens, rllet ve Demoion a r at anhia-kivonatcser savval 
való helyettesítését aiánlotül. 1869-ben Souberain és 
Regnanit a csersav- és ratanhia-kivonal keverékét 
javasol la. 18 77-ben a Párizsi Gyógyszerészek Err\: esü
lete eg·yszerűen a jód ot ratanhia-sziruppal keve~t'ette. 
Végül a különböző előiratok egyeztetése után a j"ód. 
és tannin összetétel ű szirup lett az 1908-as Fr an eia 
~yógyszerkönyv hivatalos készítménye. ,A sYrupus 
JOrlotannicus sötétsárga színű, fanyar ízü."' Mint 
tonikum, ét vágJ gerjesztő és gör véiJ·kór elleni sz er 
haszpála_tos, a beteg állapota szelint evő- vagy kávés
kanalnyr adagolásban. Beváll szer angolkóros és 
lymphatikus Krermekek kezelésénéL A s-vmpus jDdo
tannicus a syrupus jodotannicus phospl1atatus elő
állításár a szolgál 

98 gramm s)·rupus jodotannicus, 
2 gramm caicium monophosphoric 

, Alkalmazása ugyanaz, de még hatásosabb készít
men\' 

~20. Syrupus A1aydis .stiqmatum Kulwricaszakáll
szirup .. Sirop de styles de ma'is. 
Elegyíts : 

12 5 gxamm kukoricaszakáH-kivonatot 
990 gramm eg)"szerű szimppal 
Diurcticum. Vese- és hó bagbajoknál használják. 
21.. Syrupus ..~..'\1ororum Szeder-.szirup Sirop de 

múre 
, Készíts az átszűit szedcr1é felhasználásával oh 

modon szirupot, amint az a l>S")IUpus Ribis Iructus(1 
cikke1J·hen le van írva. l\fint adstringcns szcrcpe1 
különböző toroköblítő oldatok előiratában. Például 
klorkálimnos toroköblítő .. 

22. Syrupus .~1orphini .. J.l-1orphinos sziru.p. Sirop 
de morphine 

Oldj: 
5 centigramm sósavas morphint 
l gramm desztillált vízben 

és clerryítsd : 
99 gramm cg)'szerű sziruppal 
A morphinos szirup színtelen, szagtalan és majd

nem íztelen .. Egyedül ritkán hasznúlják, hanem mús 
,gJ ó gy sz err el keverve 10-30 g1 amm os adagban, mint 
fáj d.a1omesillapítót. 
· 23 St)lupus Opii. Opiumos szirup. Sirop d'opiwn 

Oldj : . 
2 gramm vizes szá1az apium-kivonatot 
8 gramm desztillált vízben 

és elegvítsCl : 
99Ö gramm eg} szerű sziiuppaL 
Az ópiumos szörp vöröses~sárga szmu, szaga 

tisztán opimnra emlékeztet, íze keserű, aromás. 
Könnyen mjed, czé1t is kis g)·ÓgJ szeres palackokJ)nn 
stcrilezetten tartsd .. NJ ugtató és altató hatása van 
Felnőttek 10-50 grammos adagokban használják 

24. Sirupus pectoralis }Jielllw-szirup Sirup pre
fm al 
Önts: 

10 gramm mell-teá1a 
120 gramm forró desztillált \·izet. 

6 óra múlva sz űr d meg, enyhén kisajtolva. 100 gramm
ra kiegészítve, szűrd meg papiroson, elegyítsci 

5 gr;:unm narancsvirág-vízzel, amiben előzőleg 
3 eentigramm vizes száraz apium-kivonatot oldottál és 
oldj ebben az eleg'_\:hen vízf_9.rdőn m~legítvc 

200 gramm cukrot ; szurd meg es ldsebb g} ó g~
szeres palackokban sterile?.:etten tartsd. 

'25. Sirupus Pini .sylvestris Turianum Fenyő-
I'(lg_q-.szirup irop de bourgeons de pin 
Önts: 

100 gramm összezúzo--..~t fen J örügyr e 
100 gr amm 60 ü-os sz eszt 

és áztasd 12 óráig időnként kevergetve, majd adj 
hozzá 
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1 OOO gramm fonó desztillált yizet. " 
Hat óra múlv'a eny~e ~-ajto_Ia~_sal ~ szurd l}l~g 
. , zöveten.. A szüredekbol vrzfurdőn meleglt\ e 

~X:Jif~5szirupot oly módon, hogy 10~ súlyrés~ folya
dékra 180 súlyrész cukor jusson A sZI.~upo.~ szurd 1?-~.g 

a ·uszöveíen Halvánvsárga szinu, fuszeres rzu. iy ~~J ző~tak b~tegségei "ellen ,sikerr~l alkaiJ?azzák. 
~6. Syrupus Pici.s.. J{átrany-szzrup Snop de 

goudron., 

Dörzsölj el: .. , . -.. · r 

10 gramm tisztított n~venxr ~-atranJt 
15 grainm megmosott es knzzltott homokkal, 

önts a keverékbe: ., 
1 OOO gr amm 60o meleg desztillált vi~et.. 
I<.evergesd időnként, 2 óra m;rl~a .~zurd .mtsgci 

Minden 100 gramm szüre~lékben Vl}furdon oldJ. -
ramm cukrot. A kész szuupo~ szur~. ~~g paprn;s 

g űrön. Sárgásbarna színű, ldsse keser u rzu folJ adek .. 
Eégcsőhurutuál kiváló hatása vax:. . , 

Ada olása 2-6 evőkanálig .. Neh a J Oddal keverve 
használjfk. Altalában 1. gram~ jódat szeszben oldva, 
adunk 1.000 gramm szrruphoz.. . 

27 Syrupus Raphan i camp. Fűszeres ret~k szzrup. 
Sirop de Iaifo_rt compo.sé.. Sirop anti.scorbutzque. 
Aztass 2 naprg : 1 1 1 t 

100 gramm összezúzott friss kanátOima eve e 
(cochlearia) , 

1 
1 t 

100 gramm összezúzott fr,iss z~alya ?'!e e . tk t 
100 gramm összevágott es zuzott nss re e 
lü gramm vidiacieeke level~t 
2o gramm kes~~ű narancshé]at 

5 gramm faheJat 
400 gramm fehér borban.. 

0 Párol· le en:yhe tűzön a maceracióból10 gr~mm 
fol adékoÍ. Ezzel és egyenlő s_úlyré.sz cukorral keszít~ 
víz~ürdőn szirup,ot. S_ajt~l.~tk~ ~ x~~~zaj3~~ft~1 ~~~j~~-
dékot, ülepítsct es a tisztaJa on .. s d 'k. kel és a meg-
fh , .. , 1 , zűrd meg E szure e 
e er] ev e es s , í 1 270 "rű szirupot Szűrd maradt cukorral kesz, ts . · su 

meg és elegyít sd a ket sz~rupot. . . k.. :véberi 
Charas az 1676-)Jan kwd.?.it g:yóg:ys:zer 0,n:l

729
_es 

először köz?. It e&Y has,onlo ~lor~f{0;1;1f-e~:f~a:· retek 
gyógyszerko~yyeb,en l! a a~but ell~ni készítmény 

~fJff~t~~s~~~j~~l175s~bin ~~~z~t~.~~- a lepár~si ~~~{~~ 
mazni mint' az áztatás kiegészrto]et a skoi u s~gu 
kés~ítéséné,l. S_z~mt~~~n váli~Ó~~;~s F~1~~iaa G~ógy~-
itt leírt keszítes.r mo Ja _az , A Francia GJ·ógy
sz:erkönyvben .. hrvatalossa]'"_vaf~t 1924-ben ismételten 
szerész Egycsulet ezen e orra 
közölte , " Erős 

A skorbut szhup vö!_ösesÍáŐ~a íz~m~~ly egy 
aromás szaga van és k,~.s~ru, cs, P. · ' Tó r szeres 
idő mulva enyhül Huvos hel) en _kl IS g~ g~. ']"

d Fől g lymphatr {US es gorve .1 
palackokban tarts · , .. ~1 1" Jóddal is keverik. 
káros gyermekelnlek rrJ~ { e o. h. . up Sirop 

28. Syrupus Ratanhwe Ralan w-.szzr 
de r alanil i a. 
Oldj melegen : 

25 gramm tatanhia kivanatot 
50 crramm desztillált vízben 

"' és clegy1isd " · 1 
975 gramm forró eg)·szeru sznuppa 

Fol\ tasd a melegítést, míg, az el_egy 10g9 gr~m~~ 
csökken .. és szűrd l;neg. A vrz. mmbtanol ~~fe~ítéssel 
k ll ne mert a kivonat a szirup , 

e e , '. , 1924-ben a Franda Gyógyszeresz 
feloldodrk, mmt ez ' . zir·u sötétvörös
Egvesület ajánlotta. A, r;;tanhra s kk pl különösen 
baina színű és fansar r~~.. A dsav~ r~t'anhia cser
sósavval pel J h~.s csap~deko\ ~vé válik A ratanhia 
sav fenisoval zoldesbarn~ sz nu l h . ·f.·ák De ez 
szirupot néha .eat,e~?':'--sz~ruppal am~~ JesaPadéküL 
nem olyan fan J ar rzu es .s~~tv';Ö~~:grO grammig, ad
Nagy adagok~an h~sznalJa 
stringens hatasa mratt.. , . s · op 

29. Syrupus Ribisfructus. Ribiszke-.szzrup.. zr 
de groseille. 
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Az üledékéről leöntött, megtisz!u~t és 
ribiszkeléből készíts szirupot oly modon, hogy : 

100 sú1srész lére 
165 súlyrész cukor 

Oldj 3. 5 gramm gJ:?.k?.nke-ki~onatot, 
100 gramm gyokonke vr,zb_~n ;,.es szűrd meg,. 

és oldj a szüredékben, i vizfurdon melegitve 
180 gramm cukro~.. · 
A gyökönke-szirup s~aga és 

Görcsoldó és hisztéria ellem szeL 

KoGsi.s János gyógyszerész 
Nagylozs 

.H Gyógyszerész 

Fiziko-kémiai módszerek a gyógyszervizsgálatokban 
Abszorpciós fotometria ll .. 

A fényabszorpciós mérések szubjektív 
módja, tehát a fényintenzitásoknak a sLemmel 

__ való észlelése, hibaforrást rejt magában és így 
erősen függ a vizsgáló adottságaitóL Ezt ki-
küszöbölendő alkalmazzák a fényelektromos mérő
műszer eket, a fotocellák at, amelyek lehetövé teszik 

Ilyenkor a két fotocellát <zembekapcsoljuk és 
azt az áramot mérjük, amit a kétcellához vezető 
fény útjába helyezett oldatok fényelnyelőképes
ségének a különbsége okoz. Az ilyen kés. ülék 
azután használható koloriméterként, amikor 
tehát ismerc.tlen töménységű. oldatot hasonlí
tunk össze ismert összetéttlű oldattal; de meg
felelő színszűrők közbeiktatásával használható 
spektrofotométerként is, vagyis összehasonlító
oldat használata nélkül a kés~ülék alkalmas 
fénygyengítő berendezéssel való mérésre .. 

az obj ektí'v leolvasást. . 
Ezeknek a fényelemeknek a működése 

tulajdonképpen bizonyos féligvezető anyagok
nak azon a sajátasságán alapszik, hogy alkalmas 
vezetőanyaggal érintkezve, megvilágításkor az 
érintkezési felületükön elektronok lépnek ki a 
fémes vezetőbe és ezáltal ár am keletkezik. Ezt 
az ár am ot pedig megfelelő érzékenységű galvano
méterrel vagy milliampéremétenel észlelhetjük.. 
Ilyen féligvezető anyag az újabbtípusú foto-

Legelterjedtebb ilyen típusli készülék a 

LANGE-FÉLE FÉNYELEKIROMOS 
FOTOMÉTER 

A fényfonils izzólámpa (L), amelynél gondos
kodnunk kell (rendszerint megfelelő ellenállás 
használatávalj a feszültségingadozás kiküszö
böléserőL A lámpa fénye két Jenesén (2, 3) 
keresztül jut a két fotocellába (4, 5).. A fény
nyalábak útjában színszürők befogadásár a aJka 1-
mas csövek (9, l O) vannak 

a 

cellákban a szelén, amely a legerősebb fény
elekt!Omos hatást mntatja és amelynek érzé
kenysége a különböző hullámhosszuságú fénnyel 
szemben legjobban megközelíti az emberi szem 
fényérzékenységét. A mérőműS>erbe való fel
használására a szelén-lapot igen vékony arany
~agy ezüstréteggel vonják be, amelyen keresz
tül a fény eljuthat a szelén-lapra. A két réteg 
érintkezésének a megvilágítása áramot kelt, 
amelynek erőssége a fény hullámbosszúságán 
kívül függ a megvilágítás erősségétől is .. Még
pedig az áramerősség csak kis intenzitású fény 
esetében arányos a fény intenzításávaL Ez 
tehát hibája a fotocelláknak, amit pontos méré
seknél figyelembe kell venni. Ezenkívül -
sajnos - még egyéb kör ülmények is okozhat
nak hibát (a megvilágításhoz használt égő 
feszültségingadozása, a fotocella szerkesztési 
hibái, a fényelemek kimerülése stb.), amik 
bizonyos mértékben a modern készülékekben 
kiküszöbölhetők, de az elért esetleges nagyobb 
pontosság nem nlindig ér fel a gyakorlati célokr a 
történő leolvasások biztonságáva!. 

A FOTOCELLÁK FENTI HIBÁIT 

- mint már említettük - bizonyos mértékig 
ki tudjuk küszöbölni Leggyakoribb hibafon ás a 
megvilágí tá sr a használt égő feszültségválto,ás 
okozta fényingadoása.. Ennek elkerülésére a 

. mérőmüszerbe két egyforma fotocellát építenek 
be, amiáltal ez a fényingadozás kompenzálódik.. 

A fénysugár intenzításának és ezzel pár
huzamosan az ár amerósségnek szabályozására 
szalgálnak a változtatható fenyrekeszek (6, 7), 
amelyek közül az egyik mérőtárcsával (8) van 
összekötve. A vizsgálandó -ilL csszehasonlító 
oldatok befogadására szolgál két azonos méretű 
küvetta (11, 12) .. Az egyik fényelem előtt, hogy 
az a be~llításkor teljeseu elsötétíthető legyen, 
egy védőlemez (13) fordítható el egy gomb (14) 
sepitségével .. A két fotocella által termelt áram 
különbsége egy milliampéremérőn (17) olvas-· 
ható le, amelynek ér zékenységét ellenállások 
(15, 16) bekapesolásával változtathatjuk 

A mérés megkezdése előtt ajánlatos meg
győződni anál, hogy az izzólámpából kisugárzó 
fény egyenlő mértékben jut-e a két fotocellára. 
Evégből- ha szükséges, a megfelelő színszűrő 
közbeiktatásával - a két küvettát megtöltjük 
vízzel és ha a milliampéremérő mutatója nem 
áll nullán, addig igazítjuk a lámpát, míg a 
mutató be nem áll a kívánt pon tr a Ezután a 
jobboldali küvettát megtöltjük a vizsgálanió 
oldattal, a másikba pedig oldószer t, vagy össze·· 
hasonlító oldatot teszünk. Magától értetődik, 
hogy a mi!liampér eméter mutatój a kitér, még
pedig, ha helyesen választottuk meg a vizsgálat 
körülményeit, a mutató állásából következtet
hetünk az abszorpció nagyságá r a.. A milli
ampér eméter skálája - ha egy-két százalékos 
mérési pontossággal megelégszünk, mindjárt 
%-ban jelenti a fényabszorpciót abban az eset
ben, ha a O-pont beállítása után a jobboldali 
fotocellát (5) a" elsötétítő ernyővel 03) teljesen 
elfedjük és a kellő ellenállás (15-16) beál.ításá
val a készülék mutatóját a l 00-as osztályzatra 
igazítjuk, ami megfelel 100%-os ényabSLorp
ciónak. A tulajdonképpeni vizsgálatnál termé
szetesen az elsötétítő ernyőt ismét vissza kell 
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eredeti hely<etébe állítani Eljárhatunk úgy _is; 
hogy a baloldali kü;eHában Iév? öss":~a~onhto 
folyadékon áth~Iado ffnysugar mte~zltas~tval
toztatjnk a fenyrekesz (6) szabaiyozasavai, 
amikor is a fényabszorpció %-ban, va~ az 
extinkció a dobrt\1 egyenesen leoivashato. Ez 
utóbbi eijárás csak akkor ad egészen pontos 
értekeket, ha a két fotocella egyforma, helye
sebben, ha a kapott ár arnerősség és , a f~ny
intenLitás közötti összefüggés mindket feny
elemnél egyenlő. 

A fénvelektromos fotométerekkel elérhető 
legnagyobb pontosság, ha a_fenth~kbenmár e_ml~· 
tett hibaforrásokatmind kr tudjuk kuszobolm, 
O 1-0 2 °/, A gyakor latban azonban ez a hiba 
1 <y, köriÜ

0 
mozog, mivel fölösleges és nehéz is 

eze"knek a hibáknak a kiküszöbölése. Ebben az 
esetben azután már csak a vizsgáló egyén adott
sága dönti el, hogy a Pulfrich-fotométert, vagy a 
Lange-féie készüiéket részesíti előnyben 

A FÉNYABSZORPCION ALAPULO 
KÉSZÜLÉKEK 

és müködésük alapelvének ismertetése után 
nézzük csak meg röviden összefoglalva, mJlyen 
mérésekre alkalmazhatók 

összehasonlító vizsgálatoki a haszná l juk a 
tulajdonképpenikolorimétereket (pL a D_uboscq
féle kolorimétert, vagy a Lange-fele fenyelek
tromos fotométert).. Ezeknél a méréseknél -
mint már említettük - az ismeretlen tömény
ségű oldatot minden esetben ugyanazon anyag 
ismert koncentrációjú oldatával hasonlítjuk 
össze az alábbi összefüggés alapján. 

l, 
Co =T 

ahol >)C« a vizsgálandó aidat töménysége, l 
ugyaner;nek a ~étegvast~gsága,. c o az össze
hasonlíto-oldat rsmer t tomenysege, l, pedrg 
ennek rétegvastagsága Ha lotométert haszná
lunk ilyen összehasonlító mérésre, akkor a 
rétegvastagságole helyett az ab_szorpciós ro~kal 
számolunk (természetesen ossz~hasonlrtasul 
tiszta oldészert veszünk és az arany Jlyenkm 
nem fordított, hanem egyenes) Magától érte
tődik, hogy összehasonlító vizsgálatokra ?sak 
olyan anyagok. alkalmas.ak, _am~lyeknek f~my
elnyclése ~<övetr a Beer.-fe~e torv~nyt, vagyrs az 
abszorpcio a kancentr acroval aranyos.. , 

A tulaidonképpeni lotométerek hasznalata 
szükségteleÍrné teszi az összeh.as.onlító _(isr;rert 
töménységű) oldatok alkalm~zasa~ A tom~ny
séget - amennyiben a v:zsgalan~o anyag f~ny
elnyelese követi a Beer-fele torvenyt -.a feny
abszorpcióból határozzuk meg.. ~ly en ertelme
zésben mondjuk ezt a faJta merest abszolu~ 
kolorimetriának (szemben az .ö~szehasonlr~o 
kolorini.etriával). Ezekre a meresekre tehat 
ér vényesek az alábbi összefüggések: 

100-A =B 

ahol A az abszorpció %, B az áteresztőképesség 
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Lambert--Bcer egyesített törvénye 
ján a kancentráció : 

l 100 l 100-A 
c= -log --B .vagy c =-T·· l log 100 

l l 
ahol c a ker esett töménység, T a molekuláris 
extinkciós koelficiens, l a rétegvastagság (kü
vetta vastagsága), A az abszorpció %, B a 
fényáter esztő-képesség 

Ha pedig a fotométereken feltüntetett 
extinkciós értékkel (e) akarunk dolgozm, akkor a 
fenti ö ss. efüggések : 

e 
c=--

T l 
formában használhatók, mivel 

100 
e =log ~=log 

100 
100-A 

A vizsgálandó oldatokra ~ehát k.ö:rnyen 
meghatározhatjuk a legmegfeleJobb szuro m_el~ 
lett ugyanazon a készüléken ugyapaz a vrzsg~~o 
egyszer és mindenkorr a a molekularrs extmkcros 
koefficienst (!) ismert tömény~égű (c)-o~d~t 
ismert rétegvastagságban (l) vala ":lkaln;a~asa
valleolvasva a készülékeken az extrniceros erté
ket (e), ill. az abs,;orp"ciós %-ot (A), vagy a;; 
áter esztő-képességet (B) 

Ha a ;"izsgálandó anyag nerp. kö;eti pon
tosan a Beer-féle törvényt, akkor termeszetesen 
nem használhaták a fenti képletek IlyenkoL 
ismert töménységű oldat megfelelő számú 
tásaira egy bizonyos szűrő és r 
mellett grafikusan ál;názo_IJU!< a .. .. •. .. ex
tinkciók és a koncentrac'ok ko~ot,r ossz~
függést. További méréseknél azutan a vrzsll~
landó töménységű oldatr a kapott extmkcros 
értéknek meglelelő kancentr acrot a 
olvassuk le. 

AZ ABSZORPCIOS FOTOMETRIA 

segítségével szinte kor látlan azoknak a. vizsgá
latoknak a száma, amelyeket a gyogyszer
analízisbcn alkalmazhatunk. Nemcsak s · 
anyagok oldat aival, hanem minder; o!ycaakn·cié•t 
gal, amely valamrlyenre~gensel szrnr ~· 
Itt a lehetőségek az utan szmte Kc•r t>ruau·u .... 
Ezektől a kémszerektől. ill realkcióktól 
kívánjuk meg, hogy elég ér;.ékenyek és . 
specifikusak legyenek, a kep;ődott szm . 
ségében és intenzitásában állás _közben röv:~ 
idő alatt ne változzek es hogy a ler;yabszorpcN 
a lehetőség szerint kövesse a Beer-fele tor 
Ilyen reakció százával található mans az 
dalomban és elegendő talán anna_k ": 
tudomásulvétele, hogy a legutoiso par es.,tE;na.o 
analitikai módszereinek egy amenk~! ada~ 
ján 28·7%-a alapul fényabszorpcro .. mer .. 
· Mint gyors módsz.er, amely_ le.~obbszor .. _ 
megmér end ő anyag egesze n mrmmalrs ~ennY~. 
ségével (pár T, vagy még kevesebb kob~e!'tr .. 
méterként !) dolgozik, lassan-lassan krszontJa 

""'~ yvuu mennyiségeket igénylő és sokszor még 
is pontosabb súly- és térfogatos analizise

ket.. Ha pedig meggondoljuk, hogy specifikus 
reakciók alkalmazásával legtöbbször a v'zsgá .. 

••• · Jandó anyag izolálása sem szükséges, akkor az 
·. abszorpciós fotometriát okvetlen előnyben kell 

részesitenünk minden más vizsgálómódszer fö
lött; Vitar;ri~ok, hormon?k, al~aloidák, vagy 
egyeb mmrmahs mennyrsegben ] elenlévő anya
gok mérésére nélkülr'hetetlen és pótolhatatlan 
eszköz. Flóderei István di.. 

(Folyt.. köv .. ) 

. a g.y.afwdó. gtJÓ-~.zeJtiM. műftef.yM.éil ~ 

AZ ELFO L YOSITOTT CARBOLSA V 
. (acidum cmbolicum liquefaclum) gyakali vöiös 

szinét elzinon nevu vegyület (C,H,O,) okozza, 
amely a p!zenol oxidációja folytán képződik, főleg 
akkor, ha nyitott üvegben melegitéssel oldjuk az 

•' anyago! 
Képzódését elknüllzetjük olyan módon, hogy 

a phenol oldásáia kifona/1 és lehűtött desztillált 
vizet használunk és az oldási záit palackban végez
zük szobahófokon, gyakali Iázogatással. Az oldás 
igy lassabban meg.'! végbe, mint melegitue, úgyhogy 
l kg phenol az előill mel).nyiségű vizben l<b .. 1-2 
nap alatt oldódiA fel. . 

A CUKROS VASALBUMIN-OLDAT 
(liquOI fen i albuminali sacclzm al us) sok esetben 
nem Imihaló el hosszabb ideig uá/lozás nélkül, mnt 
az oldat megzaum od ik és sáigás-bama csapadék 
válik le be/ó/e. 

Ismnetes, hogy a készitményt vizben oldha
tatlan feni albuminatból készítjük, amely nálion
/rígos vizes oldatában kolloidá/is náiiium feni .. 
albuminállá alakul át 
' Ez a. kolloid vasoldat azonban vegyi behalá
soJaa igen éizékeny. Igy a hozzáadott izesitő anyag 

. a szeszcs fahéjviz okozhatja a csapadék leválását, 
azált_al, hogy a fahéjvizben levő illóolaj késziliskor 
faheJ-aldehydet tmtalmaz, amely a levegőn hasz
szabb ideig állva oxydálódik fahéfsavuá. Ez a savi 
anyag választja le a kolloid vasoldatból a vizbm 
oldhatatlan feui-albuminatot. Ugyanezen az ala
pon a liészitményben levő cukoisziiUp is elösegíf
hetr CI je dé se fol'f_lán a csapadék /eválását. Azilyen 
módon csapadelwssá lett készítményt megjauttaní 
nem lehet 
. Ellwülhetjük a csapadék leválását, ha fiissen, 
11/óolajból el?állitott fahéjvizzel - továbbá olyan 
f~1ss culwiszuuppal dolgozunk, amelyet cukorból r!s 
VIZból melegités nélkül frissen készítettünk. 

A készitményt - főleg nyáion - hűvös he
Igen tartsuk cl és rövid ideig tároljuk 

.n Gy6gyszerész 

ponal több izben összer&zzuk és végül papilosan 
meg sz űr JÜk 

GY0GYSZERR0NYVI IZJ A VITO CU
RORSZIRUPJ AINK a j edéset leggyakwbban az 
okozza, hogy az elkészült fonó sziiUpot kisebb live
gekbe töltve, legmentesen lezár ják, de nem gondos
kodnak anál, hogy az üveg tartalmát lehűlés után 
jól összekevajék Ebben az esetben az üveg léginé
ben a fonó szirupból vizpáia csapódik le, ez fez .. 
higifja a tömény cukOisziTup felső rétegél és itt az 
CI jed és bekövetkezik. 

Elkeiü/hetjük ezt oly módon, hogyha a foiió 
cuko'sziiupot tartalmazó üvegeket lezárás és 
l e h ű l és után több ízben összeJázzuk s ezáltal 
hom?genizáljuk a szirupot, mert igy az egynemű 
tomeny cukOJoldat helyes eltmtás mel/ett nem er
jed meg 

SZAPPANOS FORMALDEHYDOLDAT 
(liquoi fOimaldehydi saponatus) készitesekor a 
Iicinusolaj és szesz keunéket a hozzáadott kálilúg 
r!s viz fOiró oldatával i<b. 30--40 C0-on gőzfüldön 
mindaddig rázogat} uh, ,amig a zavaws keuerék fel· 
ti sz tul, azaz az olaj teljesen elszappanosodott és 
csak ezután adju!< a feltisztult és lehűtött oldathoz 
a foimaldehyd oldatát és a levendulaolaj at. Az igy 
nyert készítmény vizben tisztán oldódik, mert 
abban az olai teljesen el úan szappanositua. 

Ha a keszitéskoi nem vámánk meg az olaj 
teljes . elszappanositását, hanem a még zavaios 
kevereldrez adnánk a foimaldehyd-o/datot és /even
dulaolajat, úgy a nyert készitmény vizben tisztán 
nem oldódnék és ezen a hibán az oldathoz utólag 
adott kálilúg fölösleggel segiteni már nem tudnánk 

Fontos, hogy a riwwsolaj helyett azzal 
egyenlő súlyú napwfoigó olajat, vagy más tiszti
tott növenyi olajat, esetleg tiszta olajsavai ( acidum 
oleinicum pm um) is használhatunk, ame/q esetek
ben a lúg mennyisége is változatlan mmad; lepce
olaj azonban nem használható, me r t a belőle ke
sz ii/l szappan vizbe11 tisztán nem oldódik 

MALNASZORP (syrupus zubi idaei) elő
ál/itásáia a gyógyszerkónyuben előii t erjeszléses 
módsza a legalkalmasabb merl ezáltal a legjobb 
zamat ú .. igen sz ép szinű, változás nélJai l jól e/raJ l
ható keszitményt nge1 ünk és a málnagyümölcs 
hasznositása is ilyen eljárással a legkedvezőbb. 

A málnaszörp lit!szitb!nél üggeljünl' a kö
vetkezóki e .: 

L Éiett máinál dolgozzunk fel, meit csak 
ebből nyer helünk megfelelő zamat ú és mennyiséqű 
málna/evet. 

2 Az erjesztési idő alatt a keunék hófolw 
16-20 C0 közöltlegyen Magasabb hőfok leginkább 
ecetes ei jedlishez vezet, amely a keszitmen.r1 zama
tát kellemetlenül befolyásolná. 16-20 C'-on a 
Yr!Ümölcs/é szeszcs erjedése Ab. 3 nap alatt befeje .. 
ződik Enól úgy győzödünk meg, hogy a lé kis 
sz űr letéhez ugyanannyi tömény szeszt adva, abból 
csapadek mái nem válik le. 

SZESZES FAHÉJVIZET (aqua cinna
moml spirituosa) illóolajból is előállithalunk a 
kouetkezó módon: 15 g fahejolajat 100 g tömény
szeszben oldunk es ezt az olajat apránként 900 g 
desztillált vizhez adjuk hozzá, állandó kevngetés 
kozben. Az igy nyert tejszerű keveiéket 15 g ta/cum-

3 .. Az erjesztett levet a kisajtolás után a 
gyógyszCI könyvben előirt módon ülepitsük elzáJI 
üvegekben hűvös helyen, hogy a ldcsapódott nö
vényi fehéi jeanyag leülepedhessék, majd papiwson 
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a levet megszűwe, melegen oldjunk abban előírt 
mennyiségű és minőségű cukrot. 

1 kg érett máZnábál kisér leteink szeTini kb. 
7 40 g ki erjesztett, ülepített és megszűrt málnalevet 
nyerünk, amelyhez 1220 g cukrot adva, abból kb. 
1g60 g málnaszirupot nyerünk. 

EAZISOS ÓLOMACETAT OLDAT 
(plumbúm aceticu~ basicum solutum) készítésére 
csak az olyan ólomoxyd alkalmas, amely világos
sárga színű és amelynek 1 g-ja három g ólomace
táttal és kb .. 10 g vízzel e/dörzsölve és utóbb felfor .. 
ralva, fehérszínű keveréket ad . . 

Amennyiben a kever ék hosszabb főzés után 
is vöröses, vagy sárgaszínű mar adna, úgy az ólom
oxyd ólomhyper oxydat tartalmaz.. Az ilyen kl· 
szítmény nem alkalmas sem a házisos ólomacetát 
oldat, sem az ólomtapasz elöállítására 

TISZTITOTT VIZES FÉLSORO ÉDES
GYOKÉR KIVON AT (extractum liquiritiae 
depuratum aquosum subspissum) előállítását újab
ban a következő módon végezzük : 1 kg közönséges 
sz ár az édesgyökér kivonalot (II) tágas zománcos 
fémedényben áztatunk gyakori keverés közben 5 kg 
20 C'- ú desztillált vízben Az ülepítés folytán meg
tisztult vizes oldatot óvatosan leöntjük és gózfürdőn 
kb .. 1250 g súlyra páro1ogtatjuk le. Ebben az e~et
ben a nyert félsűr ű kivonat kb .. 60% szárazanyagat 
fog tartalmazni · 

Fontos tudnunk, hogy a készítmény előállítá
sára fouóvizes kivonást vagy melegítést nem alkal
mazhatunk, azért, mert a közönséges száraz édes
gyökér kivonat kb. 25% vízben oldhatatlan anya
got tartalmaz, amelynek egyrésze keményítő .. 
A folló-vizes kivonás által ez a keményítő elcsirí
zesednék, a keletkező keményítő csiriztól a kivo
natot mentesíteni nem tudnánk s az így nyert kivo
nat feltétlenül megpenészesednék. 

ARABMÉZGA .. OLDATOT (mucilago 
gummi arabici) gyakran alkalmazzák emulsiól< ké
szítésénél emulgens anyagként. 

Az ar abmézga azonban tartalmaz oxydas e és 
peroxydase nevű enzymeket, amelyek »A<<-vitamin 
tartalmú emuigendum eselén - mint például a 
csukamáj-olaj - az >>A<<-vitamint rövid idő alatt 
hatástalanná teszile 

Eue a célra csak dz enzymmentes arabmézga
oldat felel meg, amdyet olyan mód,on !<észíthetünk 
el, hogy az arabmézgaoldalot 2 óran at 100 C0-on 
tartjuk Ezen a hőfokon az enzymek hatástalanak 
lesznek, amelyet a következő próbával ellenőrizhe
tülik .: 5 kcm enzymmentes ar abmézga-oldathoz 5 
csepp H,O, oldalot és 5 csepp benzidint adunk 
A keveréket összeiázva, az 10 perc eltelte után se 
legyen kékszínű 

DIGITALIS FESTVÉNY ( Iinetura digi
talis) házi előállítását kötelezőleg írja elő Gyágy
sza könyvünk, mert csak ilyen módon ellenőiizhet
jük azt a rendelkezést, amelynek értéimében a sza
bályszerűen elkészített festvényt csupán egy évig 
adhatjuk ki .. 

A digitalis festvény egyik legfontosabb gale
nikus gyógyszer készítményiínk. Hatásossága függ 
a digitalis levélpor hatóértékétől, lovábbá a helyes 
elkészítés és eltartás körülményeitől 
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Ezért kell előírt minőségű, bo_ntatlan tzuegbll] 
nyert biologiaílag beállított levélpor ból 
szerűen előállítanunk, lúgmentes, kisebb, szi'n;;•m;;· 
töltött és légmentesen lezárt palackokban 
eltartanunk. A palackokra természetesen 
ményt elóállító gyógyszerész a készílés 
feljegyez!'i tart~zik. . 

KENESŐS KENŐCS (unguentum hw'··-
gyri P I) házi elóállításakor tekintettel at ~:;~;;;t 
lés folytán fínoman eloszlatott nmull<""'"' n 
sár a, bizonyos mennyiségű hi(tan!Jve:;zt,ese'qg.el 
számolnunk Ez a veszteség 
hosszabb ideig tart a kenőcs elkészítése és 
magasabb annak a helyiségnek hő111é1' sé,f<lCJ[e, 
amelyben a kenőcsöt előállítottuk 
kazó kisér letek tanuságaszerint 5 
elkészítése nyáron 26~28 C0-0S lab•OT<lfOl iwmb<~Il 

kenácsdörzsölő geppel kb. 18 ":~~n~~~;~:~~íl~::~ 
igénybe és a higanyveszteség 9% n 
kör iilm~nyek közöli télen készítetlt_ ~~~;%e·~~~;~;~ 
C0-ú helyiségben előállítva 5% h 
mutatott. 

A fentieket fontos tudnunk, mert a 
csökkenés! pótolnunk kell olyan módon, 
ron g% télen 5%-al több fémes higany! ues·zü;nk.a 
liészítéshez, mnt amennyit a gyógyszer 
és végül a higanytartalmat a Gyógysu:n11omm 
írásának megfelel6en 30%-ra állítjuk be a 
ményben. 

Néwwdy Imre dr. 

filendetete& 

Két nagyjelentőségű rendelet 
a hivatalos lapbau 

a bizottság döntését 

.Ji Gyógyszertisz 

~lőállítás~r a fel j og~sító iparengedéll:y el r endelkezriek 
~sé ~~~tJ~,ek~t. magrsztiális injekeiók elkészítésére a 

PJO e 1 rumiszter külön feljogosított, 
. Ez ~ rendelet is részletesen meghatározza 

~á~~t~ttráh~ .~njekci_ó~ készítését, csomagolását, · vizs~ 
büntetŐ ~n1eif v~gkn u~yanc_sak ráté~ ~ megfelelő 
tuk m· {e~ese re IS. M1 csak rov1dcn vázol·-

md azt, ami, ebben a két nagyjelentőségű a 
magyar gJ ógysz~reszetet a legközvetlenebbül éri~ltő 
rendeletben megJelent. A Magyar K .. l"· , k 
augusztus 14-i száma V V, oz o nJ ne ez aJ; 

beszerezhető. '' ecsey-u 4. sz alatt 

Mellékleta 3 .. 180/10/1949. N. i\1 .. sz. könende!ethcz .. • 

B, ~adúj vár;megye :· Szikszói járás, Szikszó _ 
.acs- o rog ummegye; Bajai jáiás Baja -Bm ::X 

vSarmtelgőy~: Sikló~i )ár~s, Siklós SzenÜőrinci já~J'~ 
zen nnc. ~ Bekes varrnegye · G, 1 · · · - ' 

S~arva?i j~rás, Szarvas.,--:-; Blha~ vái'~e~~~ma~~~~[~uiÓ
~J-~alu~I Jarás, Ber.ettyouJfaJu .. Biharkeresztesi jái;;,s 
B~r~~d-e~~~z~_es f;scfa::-Nagyszalontai járás, Sarkad .. . _:_. 

amor varrnegye ,: Mezőcsáti járás l\I " 't 
~f~zőkövesdi já:ás, }'-lezőköve,sd l\·IiskolcÚár~~o~l~s~ 

0 c;, -· Csa!wd varrnegye ·" Mezőkovácsházi 'járás 
~~~~kS~!~~~:ezhér--: !"evj~r1 _vcf.; "!egue .. : Székes~ehérvárÍ 

, • . var. a 1 Jaras Val.. - Gydr-Moson 
va_rmeqye ·" T~szigctcsilizközi járás G\' Ől' ~ Her> , 
varmeg"e .. T " f" d' .. á • .... · · e ~y " Is~. a u_re 1 Jar s, Tiszafüred. -- Jász-
Nagyklln-5zo!nok varrnegye: Tiszai felső já á K, -
h_e~ycs. - P~st-Pilis-Sozt-Ki.skún vdrmegye · 

1 
r~~loc~n. 

~~r;;s, KR~Iocsa .. NagJokátai jhrás, Nagykáta. Ráckev~~ 
Jaras, ackey_e:,----;:- Somoqy vármegye: Barcsi "árá 
Bar_c~ .. C_surgOI Jai as, Csurgó. Igali járás Igal KJa o~~ 
~fn .J~ra_sá, Kaposvár. I.cngyeltóti járás' LengyelÍóÚ 
S·~rca lá J. r~s,_Maicali. Nagyatádi járá's Nagyab'id 
Zige~v .. n, J áras, Szigctvár.. - Szabo le~ náf.me l e : 

D~d~~? Ja~a~. a)só, ~iszalök .. D adai felső járás, G~.Vva·: 
Kisvar~a~ Ja:a~! ~{Isvá~da Nyirbogdánvi járás Ke
I:lecs~. Ttszm _J,~r~s, Mandok .. - SzatniáT várm~ e · 
Král~~~ ?Y1~rmatVI}aras, Fc~ér.~y-~1~1at I\tátészalkai jf~s .. 

csza. <a arosnamenyi Jaras Váios!lamén. -~ 
Tofna VCfrmegye: Központi járás 'szekszárcl ·-Yv· esz-
prem varrnegye · E · · " - ' · · 
-
1 

• V · , .. nymg1 Jaras, Enying. Veszprémi 
]ar.as, esz pr em. -Zala varmegye- J7 es,t!1 J · • • • Ke th 1 L · ·· · :-...- · r '·l J ar as ]árá: ~ yg .. k e~enyei Jai á?, _}. .. etenye Nagvkanizsai 

, ·, a Y amzsa .. Pacsm ]arás Pacsa ~~Zem Ién 

J'!J~me,qsye -~. Sárosf;'ata~~i _já~ ás, S~rospatak Szcre~csi 
"r~ s, zerencs. TokaJI Jaras, T'okaj, 

* (L 440. oldal.) 

l 
... KÜLÖNLENYOl\JAL Újabb kérdésekre közöi
JUk, hogy szaklapunk munkatársai szcr·zo·-,· ho á .. 
muk feJ- 'b t d · nor< nul . e en , !l omanyos közleményeikről 25 kül.. _ 
:nyomatot Igcnvelhetnek ha ezt a kívánsá 1 on 

~Il;:.~. b~küldéséveJ egyidejűleg bejelentik A gu ~5~ö a 
;e~tkih P

1
eldányokat nyomdai önköltségi á;on adJ'uk na 

1ro na c 

, . ELVESZET~ TAGSÁGI KÖNYV. Tillan i László 
K:i ogyszeresz, ak1 Debrecenben 1884-ben izületett 
elve~z~ette 194.5 júniusában kiállított s ak ~ tagsag1 könyvét z szervezeil 

15 ÉVES TALÁLKOZÓ.. Az 1934-ben vé zett 
kollegak. at kérjük, hogy szept. 25-én d e 10 · gk 
az Egy t m · G · . ' ·· ora or 
(
B I~ e Hl'~ yogyszereszeti Intézet tantennében 
, P • ·, ?gyes _E. -u. 9 .. ) tartandó 15 é\· es találko-

z~n~on me~nelenm szíveskedjenek. (Az Áruminta
vásar ~apcsan ~0%-os utazáSi kedvezmény kapható.) 

Bmlfap Mzklós dr. Hidvégi Gyuladi 
Bp 'XI, Sarbogardi-út 9/b Bp.' VIII' Bókay J.-u. 47 

' 
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SZERKESZTŐSÉGUNKNEK szüksége volna 
a G~yógyszerésztudományi Társaság Éitesítőjének 
következő számaira: 1926 évf. 2, 3, 4 s~ .. és 1940 .. 
év:_i' 1 .. , 2, 3 .. sz. 

Ha a szaktársak közül valaki a felsorolt szá
mokat nélkülözheti, szívcskedjék azokat szerkesztő

ségünkbe juttatni 
VIIAMil\'OS OIAJKÉSZIIMÉNYEK GYÁR

TÁSA. Az ltA..<<- és l>D<<-yitamin tartalm'ú olajkészit
mények gyártása az utóbni időben jelentős emelke
dést ért el. A l>Szevriba<< tröszt lajszki zsíradékfeldol
gozója az irlén ezen ér.tékes eikk termelése terén jóval 
túlszárnvalta a terv 'elöírásait. A tenneJt zsü adék 
több mil.lt felét a moszkvai és a leningrádi váDalatokba 
irányították szűrés és vitaminozás céljából. Emelkedett 
a vitamintartalmú olajkészítmények gyártása az 
arhangelszki vállalatokban is .. E készít~énJek rész
b-en a térület áruházaiban és gyógyszertáraiban ke
rühlek eladásra~ részb-en eljutnak a sarkvidék és a 
távolabb-eső vidékek lakott pontjaira - az ottani 
lakosság részére 

KIVONAT. Újra felhívjuk >>A Gyógyszerész<< 
munkatársait, hogy a tudományos dolgozataih-hoz a 
közJemény teljes terJedelmének 3-5 %-át kitevő ma·· 
gyar nyelvű kivanatot mellékeljenek. Ennek alap.Ján 
az idegennyelvű fordítást és decimális számmal való 
ellátást díjmentesen elvégeztetjük Ha a cikklró mel
lékel idegennyelvű kivonatot, azt -ha terjedelem és 
nyelvhelyesség szempontjából megfelelő -- örömmel 
átvesszük és közöljük.. Ugyancsak feldhíjuk szakr3r
sainkat: Jelentkezzenek szerkesztéségünkben, akik 
oroszból magyarra vagy magyarból oroszra forditana/c 
Tervünk~ hogy egy mosz fordítói munkaközös$éget 
teremsünk meg, mely a szerkesztőség útján az Orvos
Egészségügyi Szaleszenrezet dokumentációs os1'tálya 
számára is éitékes anyaggal szolgálhat.. Ugyanakkor 
azonban a dokumentációs osztály is megad minden 
támogatást és útmutatást a remélhetőleg minél előbb 
kialakuló és működ{) munkaközösségünknel\. 

A MAKÓI GYÓGYSZERÉSZEK FELLEBBE
Zl~SI~T ELUTASITOTIA A NÉPJÓLÉTI MINISZ
TEH Ismeretes, hogy Csanád vármegye alispánja 
fontos közegészségügyi érdekblH és 1\iakó város dol
gozói gyógyszerellátásának biztosítását tartva szem 
előtt, határozatban kötelezte a m:ikói gyógyszerésze
ket, hogy a gyógyszertári éjszakai szalgaiatot a jövő
ben egy belter ül et i és egy a külső vá1 osrészeken levő 
gyógyszertár lássa el. A mtiltban ugyanis több sz öt elő
fordult, hogy a város egyik részéből a másikba kellett 
átmenni, hogy éjszakai sürgős esctekben az életveszély 
elhárításához szükséges gyógyszett a dolgozók besze
rezhessék, mert csak egy patika tmtott éjszakai szol
gálatot. A makói gyógyszerészek az alispáni határo
zatot megfellebbezték, rámutatva arra, hbgy egy 
gyógyszeltár is kielégítűen el tudja látni az éjszakai 
szalgálatot ' 

Most érkezett le a vármegyei tisztifőorvosi 
hivatalhoz a népjóléti miniszter döntése, amely a 
gyógyszerészek fellebbezését elutasítva, az alispáni 
határozatot hagyta jóvá. A jövőben tehát Makón 
két-két Kyógyszertár köteles éjszakai szalgálatot 
tartani. 

DD 1. Az Országos Kozegészségtigyi Intézet 
nyomatékosan kozli, hogy a népjóléti miniszter 
167.529/1949. (153) N. M számú rendeletével, az 
Intézet javaslata alapján, eltiltotta a DDT-tartalmú 
olajos vagy zsünemü készitmények forgalmát.. A tiltó 
rendelkezés nemcsak a DDT-re (dichlordiphenyl
trichloro-methylmethan), hanem ennek rokonhatású 
vegyületeire is vonatkozik (pl. Gammexan .. hexa
chlorcyclohexan) Az utóbbi időben több ízben fordult 
elő, hogy DDT -t vagy azok rokonvegyületeit tartal
mazó tetvetlenítő ken6csök (Huszárzsír stb ) kerültek 
forgalomba. Az Intézet aszóbanforgó és az egészségre 
ártalmas készítménveket a jövőben fokozottan, fogja 
ellenői iz ni -
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SZÉKELY ÉVA FO ISKOLAI 
Az 19--!7-es párizsi világbajnokság után 
IV. éves_ gyógyszerész-hallgató mo.st a 
Találkozo 400 métcTC$ gyorsúszóversenvén 
új abb főiskolai világbajnokságot .. Ez az 5~: 18·2-es 
magyar csúcsei edmény is egyúttal 

El'iTEROSOLVE!\S l'iAIR 
dichernia rt. által előállított és 
Enterosolvens natr saliCJ·lic .. O ·5 --is 
elnevezésű készítménvre vonatkozó 
25-én kelt Ch. 43·11," 4375-76/1949. 
tiltó rendelkezésemet visszavonom A 
készítmény újab b g-yártási sorozat ai ismét forgalomba
hozhatók 

INTÉZETI KÖRBÉLYEGZCÍ ÉRVÉNYTELE
NITÉSE A bajai kerületi pénztár sebészeti szakreri
delőjéből ismeretlen módon a 12. szám ú köibélyegző 
eltúnt. Fenti bélyegzővel ellátott vény ek nem szolgál
tathatók ki 

AZ ORSZ.\.GOS TERVHIVATAL ELNÖKE 
10 575/156/1949 .. III. A H SZÁMÚ RENDELETÉ
NEK HELYES MAGYARÁZATA. A fenti sz. '"''"''1e1 
előírja, hogy a pA Gyógyszerész<<-ben 
rendeletben már felsorolt ' · 
(Fo-N o cmnpnrrtatllmOKJlal< 
nak) azonos van, narrrtel:pl< 
r ium áHítja azokat eM. Az ursz,tgo 
értesülés szerint ez a rendelet úgv 
rendelkezései nem vonaH:oznaky azokra a 
nyelne, amelyeknek védett, ú. n 
van. Ha tehát az mvos aká1 a 
akái a betegségi biztosító · 
Iettát, Kalmopyrint .. Pywmidont, 
Bayer-t stb, rendel, csakis ezek a készitmények 
gáltathaták ki ós ezeknek az árát ]{cll felszámítani. 
Nem lehet tehát pl. Sevenaletta helyett acid: phe
nylaethylbarb .. O 015-ös compr.-t kiadni és számítant 
Értesülésünk sz et int ez a rcndellcezés pátrendelet for~ 
mújáhan meg is fog jelenni 

Újabb törzskönyvezett gyógyszer
készítmények 

13.426 B Senna dragée, Richter, 20 x0·195 g = 
Ft 6. 70. Összetétel: Anthmnolglycosida sennae O 19.5 
g, talcum O 045 g, magnes carbonic .. O 02 g, sacchar. 
alb O 06 g dragéenként .\z engedély kelte: 1949 
július 25. 

13.133 B sá.cerno tbi Dt \Vander, orvosi rende
lehe, 20 xO l g ·~ Ft 7.30 Összetétel: 3- Methyl~ 
5--phen:y"l-·5-aethylh:ydantoin. O 1 g, sacchar 
O 072 g, stem in. 0·002 g, amylum O 019 g, t 
O 006 g, gelatina 0··002 g tablcttánként Az 
kelte: 1949 július 5. 

Törzskönyvezett gyógyszerkészit
mények e11gedélyezett változásai 

2 .. 229 Ambinon in}., Szántó .. Összetétel és eoc•m'''· 
golásváltozás Új összetétel: Extr. h:ypoph:y s. o. 
aqu: thJ;Ieotrophonnon 100 Tl\IE, tükresol 3 
aqua bisdest .. ad 1 kcm am puHánként 3 X l kcm 
Ft 72.80, 6 x1 kcm ,=ft 120.70 .. Az engedély 
1949 július 20. 

2 .. 397 Trombogen i nj,, Diachemia. ÖsszetP+e·lvill
tozás: a 6 mg-butylox:ycinchon:-, 1--diaethJ JaJldJ:anuu·.· 
h):diochloric. helJeti 0·03 g cocain nov. hydr<,clllorie, 
Az engedély kelte: 19!9 július 5. 

2 679 Antistin·Priuin oldat, .Jakitsch összetétel
változás. Új összetétel : 2-phenylbenzylaminomet-

sulfuric .. 50 mg, 2-naphtylmethyiL
nitric 2 5 mg, acid. bor ic .. 150 mg, natr, 
mg, na tr. aethylmercuri-thiosslicylic. 

O 2mg, aqua dest ad 10 kcm üvegenként..Az engedély 
kelte: 1949 július 12. 

13.022 PTivin sol., Jakitsch .. Új összetétel: 2-
Naphthylmethyl-imidazolin.. nitr;ic.. 0··01 g "d 
b 

. Ü 15 t ' aCI .. 
one · g, na r. bor ic. 0·15 g, natr aethylmcrcuri-

thiosalicylic .. O 0002 g, aqua dest. ad 10 kcm üvegen·· 
ként Az engedély kelte: 1949 július 6. 

Gyógyszerkészítmények név- és összetételválto·· 
zá sai, .J akit sch : 

10499 Percain tb/ O og g, 
10.500 Percain tb/. O Ol g 

758 PeTCaifl-adrenalin inj. 0·1%, a készítmé
nyek neve >>Nupercain(<-ra változik.. 

758 Percain··ad~ena!in inj. O 1%. ÚJ összetétel. 
Butyloxycinchonyl-diaethylendiamid.. hydrochlo~ 
ric .. 5 mg, adrenalin. O 05 mg na1t.. chlorat, 45 mg kal. 
chlorat. O ·38 mg calc chlorat,_ 2 mg nati. bisulfuros 
1·25 I~g aqua bisdest .. ad 5 kcm ampullánként Az· 
engedely kelte: 1949 június 30 

Gyógyszerkészitmények előállítási jogának át
írása az I. G .. F .-ről a MEJ-gyar Pharmára: 

12.142. Aretit tb!. - 11.626 .. Atcbrin tbL -
10185. Campoloninj. -··1 456 Devegan tb!. -12 .. 706. 
Dolantin tbL - 12 70,7 Dolantin inj ·- 10 .. 242 
Endojodin inj ·- 10.168. Evipan tb!. - 10.169 
Evipan natrium szárazampulla -847. ·Gardan tbl.. --
10 23L Iuminal ini 20%.- 10 228. Iuminal tb!. 
O 1 g - l O. 229. L um inal tb!. O 3 g. - 1 0 .. 173. I urui
nal-natrium száxazampulla -10.230 L um inaletten 
tb!. - 12.767 .. Neo-Uliron tb!. ·- 10.188. Novaigin 
InJ - 10.189. Novaigin tb! - L515 Novacain
C~rbasil inj. 4% >>M<l.- 2 003, Novacain-Cmbasil inj 
~(o >>MM<< Carpula. - 587 .. Novocain-Supiatenin 
111].. 4% >>lVf<l. -1.852. Novocain-Suprarerin tbl .. l>A<<-
11 587 Panflavin pasztilla. -10.197. Pantocain tb! 
- 10170 .. Phanodonn tb!. - 10.171. Phanodorm 
Calcium tbL - 10.199. Plasmochin simplex tb! -
10.200. Pyramidon tbL O 1 g - 11518 Pyrarnidon 
tb! O 3 g - L498. Solu-Salvarsan inj. - 12.191. 
Solvarsin inj. -13.339 Spiroeid tb! O 05 g .. -11 517 
Spiroeid tbL 0·25 g. -525. rheominal tb!. -2 610 
Vigantol olaj - L823 .. Vogan olajos oldat. . 

Az engedély kelte: 1949 június 11. 

Sze1t&e6/.ZÜÜ ~:J 
.. , qs. K., ,Hajdunánás. A végbélkúpole szakszerű 
onte,sevel K_un Ferenc szaktársunk foglalkozott egy 
»Gyogyszeresz-nap(< keretében és ezt az előadást 
~~aklapunH: ~949 !llá~cius 16. számában le is köZöl· Ak .. A_ m~siJ~ eloa~asnak alkalmilag sorát ejtjük. 

dd1g IS kequk tovabbi munkásságát.. · 

.A Gyógyszerész 

ÁRV.Í.L TOZÁSOK 

A IV kiadási!, OKI- könyvben kijavilandó 
amelyekball 5% engedmény méq levonandó. 

ázak, 

Ft 
Tsz. 

12.273 Collei?plastrum diachylon 4 x· 8 
Bewrsdorr . ... , . . . 

1 
cm 

12.538- hvdrmgyri 6x9 cm B . ... d ... ,. 1.60 
12 538 .. . ' ezers Ol l 45 

·· ----'- ---:---1 mx18 cm, Beiersdorf ....... 13.' 
Med1hae~f!rrh kenőcs 20 g, Mediehemia ~- ··

90 

Relaxyl lnJ. 10%-os 2 x10 kcm, Egga 1~ 80 
. - 10 x 10 keru Egger 52 
Rutophylin tabi. 20 x' o 3 g Ri~hte; Ú ~g 
VItamin E solutio 30 rng 19 k~m, É.icÍ7t·e; 21 _ 60 

- - -100 kcm, Rrchta . 160.-= -- --- ·- 5 X 1 ~cm~ Richta . .. .. . . 16:.90 
r -- 100 mg ,') X1 kcm Richter 39 

\\andervit BB inj. 6.x2 kcm 'wanda 3o:··10 
(10~57~(165, 10.575(228, 1'0.575/230 . 
10.o75,234, 10 575/235, 10.575/23Bl949 
IIL A H) 

, 
1 
Vajn~ és T~rsától kapott értesités szerint nettó 

ara c, me yekbol engedményt levonni nem' kell: 
Lcucoplast .51.5. sz .. 
-- 516. sz .. 
-517. sz. 
-510 sz. 
-520 sz. 
-521. sz. 
Hansapiast 4 cm-es 1251. sz. 
- 6 cm-es 1252 sz .. 
Salicyl tapasz 2073'. sz 
Tyúkszem tapasz 507;c sz 
l\Iellszivó CJara com pl ·dQb.~zb~;~ · 

L-
1.80 
2 70 
:} .. -

13 .. 20 
22 AO 

1. 70 
2 .. 30 
2.50 
l. 70 

17 30 

l 
E t · • gye eml Vat osban jó forgalmú gyógyszertát 

hét beadó, október r-re. »Tiszántúl<< jelige 

SzerkesztCség: V, .. Nádor·-utca 26 .. rel .. : !27-752, I24-ü72 

Iudományos Folyóiratkiadó NV 
V.,, Szalay-ut~a 4· ?-'elefon: 122-299, I25-z8s, rz8-g86 

Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 936srs.. . 

Főszerkesztő: Székely Jenő 

Felelős szerkesztö: Losonczy György dr., 

F elelös kiadó : 
Iudományos Folyóiratkiadó N V vezér-igazgatója. 

• 
495837·· Atben~eum Nyomda N .. V. (Fv.: Soproni Béla l 
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CAUSYTH-tabletta 6 # · 

ba don rendelheto OTI-ra sza 

OXYURIASI 5 
LEGHATÁSOSABB GYÓGYSZERE 

W E T O L R. T. 

l 

U .' J. 

KOMPLETT-ZAMAKO 
""ld zlnQ bádog doboz csomagolásban) (300 gr-os zo s 

Egy évnél idősebb gyermekek és fel: . 
"!tek állalános tápszere, melybol 

~~ben egyszerű felf?zés,sel, ffi 1~~e:.n1 eg éb anyag hozzaadasa ne u 
ké~zíthetö, azonnal· fogyasz~ató,, k~l-
1 • u"" tehénlej"es taplalek .. emes 1z , 

HROMPUHER TÁP!ZERfiYÁR Budapest, V, Hádor-utta ll. 

Bronchitis, pertussis 
esetén 

gyógyszertári parcelián felszerelési cikkek, 

tégelyek előnyös beszerzése 

IV., Veres Pálné-utca 31.. 

GYÓGYSZERÉSZETI 
PAPIRÁRUK 
elsőrendű kivitelben 

7 ic. t.. ee r; JárA-o.~ 
BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 37 
TELEFON: 128-057 - ALAPITVA: 1897 

ontratnssin 
Gyártja és 
forgalomba hozza: 

BAYER GYÓGYSZERTÁR 
Budapest, VI ' 
Andrássy-út 84 sz. 

' 
Újból eredeti összetétéiben (0.10 coffein) kapható 

KA R ll TABLETTA 
változatfán áron, korlátJ (ln mennyiség ben 

Csomagolás: 2 db. 
5 )} 

10 )} 

Fogyasztói ár: Ft 2.89 
)} 5~61 
)} 8.16 

DR. W A N D E R GYÓGYSZER ÉS TÁPSZERGYÁR R. T. 
BUQAPEST, X. KERÜLET, KERESZTURl-ÚT 30-38. 

·(iYÓ<iYÁRUÉRTÉKESITŐ NEMZETI VÁLLALAT 
Gyógyszertárakat· és szaküzleteket ellátó osztályok: Távirati elm: Gyógyáruenvé. 

Budapest, VI., K.IRÁL Y-UTCA 12. Telefon: 225-460 
Budapest, V., ZRINYI-UTCA 3. Telefon: 182-938 

Kór házellátó osztály: Budapest, v .. HOLD-UTCA 8.. Telefotf: 120-356 , 
Debreceni fiók: Debrecen, VÖRÖSHADSEREG UTJA 53. Telefon: 670 

·Szegedi fiók: Szeged, riSZA LAJOS-KÖRUT 44, Telefon: 190 
M isk o l c i fiók: Miskolc, SZ!:CHENYI-UTCA 19. Telefon: 13"69 
P écsi t i ó k: Pécs, LÁNC-UTCA 22. Megnyílik 1949 aug. hó vegén. 

BERtÁNDER GYULA Állványedényzetet, gyógyszertári 

és laboratóriumi felszerelési 

cikkeket raktárról szállit. 

NAGYATÁDI SZÁBó-U. 31. 
T e l e f o n : 2 2 2- 8 8 5" 

JECTIONES ERI 
minden összetételben készülnek 

Előállítja: Spergely Béla és Spergely Béláné 

goyógysz.-részeti laboratóriuma 
Budapest, XIV., Vo rosilov-út 55. sz. Telefon 1 29-70-90 


