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Az utolsó i,Jár om ev tized élet- és ey óey sz erfani katalásai hatalmas léptekkel vTttél< előre
az o1vostudcmányt.. Ez a haladás különösen
a belsőelválasztású müigyek működésével fogJ'alkozó tan tel ülelén észlelhető, de hozzátehetjük mindjáll, hogy korántsem tisztáztak
még minden jelenseget és meg ma is fonongás
állapotában v an a üöi szen ez et élet fol; a mal ainak honn,malis alapjait kntaló endokrinológia .
Ennek oka az, hogy a nöi szervezel éleifolyamatai a nö életének minden szakaszában a különböző hormanek szabályozó hatá sa alatt állanak
_és ezért egy igen bonyolult 1nechaniznll1 sú
rendszenel van doh•unk
Már az OkorJ:lan találunk a női ivari
honnonokra vonalkczó észldetekel, de csak
:a XVII. században gondoltak rá, hogy a peleTészek fontos szerepet játszik a menstruáció
folyamatában Újabh eredményekkel csak a
?'IX század vége felé találkozunk, amikor
allaickon végzett kiirlási és átültetési kísér·letek megteremtették az mganolherápiás gyó ..
gyító kísé!lelek alapjait. 1917-hen vilitak
ismeretessé azok az alapvető kisér letek, amel;ek
rátereltek a figyelmet a női i\ ari hermonokkal
;'aló gyógyításra . Azóta a chemiai, élettani
es gyógyszertani kutatások szinnos és ertékes
.eredmennyel j:írtak, sok lekintelben fényt
vetettek a női szenezelhen véghemenő folyamatokra, de egyúttal nem hallgathaljuk el azt
sem, hogy sok kérdést illetőleg még sötétben
tapogatódzunk.
A női i~ ari hormonok chemiai és gyogy-·
sz er hat á st ani szemponthól >aló részletes ismer-

tetese előtt szükséees, hogy foglalkozzunk a
női ivari hmmon(:kat tel:melő ,_ szervekkel és
azok élettanávaL
Belsőelválasztású vagy endokrin mirigyeknek nevezzük azokat a szerveket, melyeknek
kl\' ez elő csatornájuk nincs es ezért váladékukat
közve-tleü a vér- vagy nyirokérrendszerbe öntik.
Ilyen alapon tulajdonképpen minden sejtnek,
szöv•elnek van endckrin-működése, de a sejlek és szövetek által termell anyagok természete nem minden eselben felel meg a hormon
fogalmának. Endokrin-működesről joggal csak
abban az eselben beszélhetünk, ha a szervek
olyan hatóanyagokat termelnek, amelyek a
szervezetnek csak bizonyos,"különleges sejtjeire,
szöveteire fejtik ki halásukat és ilymódon ezen
anyagok mint chemiili >>követek<< biztositják
az epymástól táv<>lfekvő szervek közölti együtt ..
működésl, vagyis a chemiai konelációt tartják
fenn . A chemiai korrelációt Íenntarló hatóanyagokat, Sim ling sz er int hormonoknak nevez-.
zük és végeredményben azt mondhaljuk, hogy
a helsőelválasztás\l működés kritériuma a hormontermelés
A hormonok Jegtöbbször egészen minimális
mennyiségben hatékonyak és ebből a szempontbal bizonyos mértékbeu hasonlítanak az
ugyancsak kicsiny mennyiségben ható vitaminokhoz és antigénekhez. Régebben a hormonok
és antigének közötti különbségül azt tekintett ék,
hogy az antigéneknek az a jellemző sajátsága,
hogy antitestek termeléset váliják h A legujabb kutatások azonhan kiderítették, hogy
ebből a nézőpontból nincs közöttük különbség,
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mert egyes hormonok hatására is - és ez áll
különösen az ivari hormonokra ·- a szervezet ..
ben antihormoiwk képződnek . Sőt ma már azt
is tudjuk, hogy nemcsak exogénanyagckkal
szemben lehet a szerv ez et aller Qiás, hanem a
saját hormonjaival szemben is. 'Ez a túlérzékenység az allergenhormon intracután be··
fecskendezésével ki is m1ltatható, amennyiben
ilyen esetben az allergiás szervezet helyi reakcióval felel.
A hormonok hatásnkat két irányban fejthetik ki, fokozzák vagy gátolják a receptív
szervekben végbemenő folyamalokat és eszerint
vannak assimilatorikns és dissimilatorikus hor··
monok.
Az endokrin mirígyekről még azt is meg kell
említenünk, hogy kezöttük szaros müködésbeli
kapcs< lat van, de egyúttal fejlődéstani, szerke··
zet.-· és működésbeli összefüggésben állnak az
idegrer.dszenel is, leülönösen a vegetatív ideg·'
rendszerr eL
Az end Jkrin mirí~yek működését még a
vitaminok is befolyásolják, de környezeti lénye ..
zők (hő, fény slh.) halása sem közömbös a
belsőelválasztású mirigyek működése nézőpont-
jábóL
Mielőlt az endokrin mhígyek élettanára
térnénk :\t, röviden ismerletnünk kell azok
alaktanál, foglalkoznunk ke!l azzal a kerdéssel,
hogy a női ivmi hormonc.k hol, az endokrin
szervek milyen szövet- és sejtféleségeiben terme ..
!ödnek.
·
A következőkben a belsőelválaszlású szer···
vek köziil mindazokat a szerveli.et lárgyaljnk,
amelyek a nő kiilönböző élettani éliapolaiban
az hari működéseket biztosítják és egybehangolják E nézőpontból binom ec;dokrin
működ<'sü szenvel kell foglalkoznunk, a petefészek, az agyfüggelék és a méhlepénnyel.
A petefészek, ovarium a nemileg érett nőben
a kis medencében fekvő, szilvamag alakú, kb.
8-··9 g súlyú szel\', melynek kellős feladala van:
egyfelől termeli a petesejteket, vagyis a női
ivar sejteket, má sfe,lől fontos horm .n okat választ el. Mindkét működés egymással szmos
kapcsolaiban álL E viszonyokat az ember
példáján világiljuk meg, de hasonló viszonyokat
találunk a Jegtöbb emlős ódaton is
Az újszülött leánygyermek petefeszke kb.
400 OOO petesejtet tartalmaz, amelyek kötő
szövet, vagyis a strcma által egymástól elkülönítve, kerekded kepződmenyek, az u . n.
elsődleges t üszök belsejében fekszeneJe Az egész
élet félyamén ezeknek a petesejteknek csak
ezredrésze, kb . 300-400 éri el teljes fejleUséget.
A me§ levő fiatal pelesejlek legnapy .>bb része
nem fejlődik tovább, hanem alTetizál. A tovább
fejlődő elsődleges tüszők nem egyidejűleg érnek
meg, hanem közülük néhánvan előre sietnek
a fejlődésben olymódon, hogy a tüsző fala megvastagedik és az u n . máscdlagcs tüszővé lesz.
Végül a másodiagos l üsző belsejében fc ly adékkal
az n . n. tüszőnedvvelleli üreg keletkezik, mig
a petesejt egy kis kiemelkedésen, a petedambon
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a tüsző lalának legbelső, yérérelrben
rétegében, a theca intema-ban fekszik.. A mitsc<l'
lagostüsző most már ezáltal a Graaf-fe
lett . lVIiközben a Gr aaf-fé!e tüsző tov•ább niíYol'"'
rlik, a petefeszek felület é: e vi>ndo,ol Az
minde~yik petefészkéhen mindig csak
ritkán két érett Graaf--fé!e !üszőt találunk
emlős:\ lialek eselében pl. kis rágcsi>lókha~
érett l üszök száma természetesen nagyobb.
az időpontot, amidőn első izhen reped mea
érett tüsző és egy petesejtet lök ki magi,
hogy _az megtern1ekenyüljön, az ivarérés

köveil;eztének mr,ndjuk . Emheren az CJe<mru
és egyéb tényezők szerint az harérettség
böző életkorban jelentkezik, legtöbbször a
és 15. életév között . A tüszőrepedés és a
termékenyílesre alkalmas r elesejt kiszahadulá.Sí
vagyis az ovuláció után a tüsző mar
megindul az u. n. sárgatest, corpus
kialakulása olymódon, hogy a tüszőüreg
vérrel telik meg, ez az n. n. v;éqoont,
haemaii hagicum, majd a megalvadt
beburjánzanak a környezet hajszálerei, "m"h''"
a tüszőfal sejtjei rohamosan megszapor
és főleg sárga színü, lipcidszerü nyag<JklJal\
gazdag sejtekké, a luteinsejtekke
A petefészekben lejátszódó fo~?;~~1:~t~:!t!~~~3~
menete teljesen az ovuláció
ap
kereszi ül az anyaméhbevándorló petesejt
tól függ .
Ha a petesejt nem l ermékenyülmeg,
a pete a méhnyálkahárlya lelökődése és
közben a hüvelyen keresztül a kühilágba j
ez a havivérzés, \;agyis rnenslruáció . A

fészekben ez a fajta, vagyis haszámi sa1·gate!:t,
corpus luteum menstruationis gyor
rálódik, a Inteinsej lek fckozatosan
tűnnek, helyükbe kocsonyás ar.yag lep,
hegszövetté át alakulva, a cor p us albicans
képződményt hozza létre . Ez a folya
6--8 hét alatt zajlik le. Ezzel szemben,
petesejt megtermékenyül és a méhben tc\
rejlődes végett beágyazódik, a sárgatest
nagyobbodik és a terhességi sárgaleslié :
l ut eum gr aviditatis növekedik, amely a LeLHeooc,g,
egész idején fennmarad . De a terhesség 5. h·
jától kezd\ e ez a sárgalest is visszafej
sőt a végén lel is szivódik. Egyúttal
említenünk, hogy a terhesseg alatt a oetelés;,ek.~·.
h en valószínűleg sziinelél a 1 üszöer ·
Ha tehát n1egiermékenyüés nenr tör
akkor anö petefészkében az ivauerettség lrndlfóP
egészen a klimakterinm beköv•etkeztéig
50 . életév között) szakadatlanul a ""'"-otliP.:'ó
ciklus játszódik le : tüszüérés-- t ii·:sz ~~rre~p ~~;~~;
o\ ulácioval - sárgatestképződés visszafejlődés, miközben két ovuláció
rendszerint 28 napos időköz van.
A női ivari hormontermelő sze r' eket sz•tba:lyozó felsőbb centrum, amely nlint
belsőelválasztású rendszene kifejtell
a hcrmonális egyensúlyt biztosítja,
fiigfelék vagy hypophysis, mely a nncmvaü1rea'
alapjának mélyedésében az u.n. töJ'öl•cmrereQ'beJrr:
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MI áll és _számos ide_grost nym;ml h ele.- Fejlő
deset rlletoleg a koztragybol szarmazrk
A nő ivarifclyamataiban sze1cplő szenek
szerkezelének mefisn1erése után mcst mú
rátérhetiink e szervek müködésenek ismertetésére
. el~lső lebeny az embryonalis szájüreg
A petefészekben '\egbemenö it lyam8lok
zacskoszeru beturemkedeséből fejlődik és már az ag 0 függelck n n . gonadotrop hormonjainak
a magzalhan megkezdi váladéktermeléset.. Sze- halására köveikeznek be . Ugyanais e hormonok
wttamlag általában kötegszcrüen elrendezett hatására érnek n1eg a tüsZők, jelentkezik az
mirígy ~ejt ekből _áll: Eze_ket a . sejlcsoportckat· c.vuláció és alakul ki a megreperit tüsző helyén
·ko.tos~ovcl es ?bolszeruen lntágult vererek
a sargalest _ll: módon az agyfüggelék elülső
knlct;;!Ik el. Az UJ~ziilötihen a sejtek még meg- lebenyének hormcnjai serkentik a petefészek
lehetosen egyformak, de már az első eletévben ket honnonjának, ne,:ezetesen a t üszőhormon
egymástól teljesen eiterő sejlféleséo·ek
alakulnak és a sárgalesthmmonnak a terú:rel~sét
0
.h A. mir,ígysejtek nagyságuk, de főképpen
A tüszőhonnon vagyis az ceslradiol jelfeslődesr \tszonymk szennt a régebbi ieJfogások
lemző hatása föle!! a helső ivarszeneken ené-alapJá?. ,har omfélék : L kicsiny, alig festődő n)'esül, . e halás mihenlétél legjobban akkor
plasma] u chromqJhoh vagy fősejtek, 2 . nagvobb frgyelhel]ük meg, ha a petefészket eltávolíijnk,
sejtek, ,amelyek plasmájában savanyú festékek- vagyrs kaslrálnnk A nemi teljesség kmában
kel szmeződő szemcséket találunk, ezek az lortenő kastráció a menstruáció teljes meg..
acrdophii v~gy eosincphil sejtek es 3. nagy, szünését id ez i elő, ma jd pedig a belső iv arszen
- basrkns festekeket felvev· ő szemcséket tartal- satnyulása következik be . Általában azt mond~azó ha sc phil sejlek Az utóbbikét sejtfélcsé get ha!juk, hogy az említett szervek táplálkozási
JO festlretosege _mratt clrromcphil sejteknek is v~szonyarnak elégtelensége áll elő . Ugyancsak
n_evezzuk._ R~mms (6) az újabh vizsgálatok alap- vallozasok kövelkeznek be az anyagcsere folyaJan hat SeJtfrlescget különböztet meg az elülső lllatokban, kelingési sze1vekben, sőt a nő
l~het;yhen. A különfele sejtek egyazon sejt-- psychés sphaerájáhan is T.llóhhi v~llozils a
f~leseg különböző működési alakjának iekinhe- ldimakterinmban is szembel ünő, ami tulajdonlo)k Azonban ez a kérdes még ma is nyilt, mert képpen tennészetes kastrációnak tel<inlhelő.
az e~nhtett sejtek eredetét illetőleg még sok más
A tüszőhormon éleHani hatását azoban
elmelettel ts talalkozunk
hormonadagclással is kideiÍtheljük. E kisér, A lerhes~ég alatt az. elülső lebeny meg.. lelek kunntatüík, hogy a tüszőhormon hatására,
a petefészküklől megfosztott állatok mehnagy oh he drk es az acrdophrl sejtekből származó
megnövek~detl terhes~égi sejtek jelennek meg: nyálkahárlyája épülni kezd és a később tárgyaEzek u_ral}ak a lerhesseg folyamán az agyfügge- landó u. 11. proliferációs szakaszba jut, amiből
lek eiuiso lebenyenek szöv ellani képét . Szülés ana is l::övelkezte1he·t ünk, hoQy c hormon
utan e Sejlek száma csökken de eredeti érté- biztosítja a belsö ivarszervek ~érrel v;alo elkükre sohasem esnek vissza. lÍfegemlíljük még, látását' agyis li> plálkozását A hormon adagoláhogy az elülső lebeny szöv ettani képét az ivar- sara az előbb emlílelt kastlilcios anyagcsere és
talanítás is megváltoztatj a, amennyiben az u. n .. egyéb zavarok is megszünnek, tehát szerepe van
kasliácios sej lek keletkeznek, amelyek egyesek az anyagcser e rclyamatok normalis lezajlásának
szabályozásában is . A l üszőhormon az emlő
sz~;r~ü u~;n e~yebek, mint módosnlt, pecsétgyumszeru acrdoplul, eselleg basophil sejtek. mirigyek növekedéset irlézi elő, de magát a
, A sej l ek számbeli viszonyában kiilönböző tejelválasztást gátolja és ezért sz ülés után' a tejbatasokra nagyobb eltolódások jöhetnek létre, elválasztás csak akkor kezrlőrlik, amikor a
mm:Iwlár_saim (Apor és Stohl, Odoríer) vizsgá-· szervezetböl a terhesség alatt felszaporodott
latar pedrg azt mutalják, hogy évszakoknak tüszőhormon eltávozott. Végül megemlítjük,
hogy a méhizomzat mííködését is megváftoztai.J" a
e~ napszakoknak megfelelöen is cyklikns váltob
'
amennyiben
érze.kenyebbé teszi az agyfüggelék
za,sok fr~ye_lhetök meg az agyfüggelék sejtjeinek
szambelr vrszonyaban, minösénben
és az egész hátsó lebenye hormonjanak a szülőtevékeny
0
séget kiválló tényezője iránt
szerv szerkezetében.
A tüszőhormon természetesen kapcsolatban
Állalokon az agyfüggelék elülső és hátsó áll a többi hor manna! is .. Ezek közül csak azt a
lebenye között a középső lebeny fekszik, mely jellegzetes összefüggést említjük, amely a tüsző
apró, tömölt sejtfészkekből álL Setjei az elülső hormon és az agyfüggelék elülső lebenyének
lebeny chr omophob, ilL basophil sejtjeire emlé- gonadotrop hormonja között áll fenn. Az előbb
k~zlet,nek Ezekben a sejtfészkekben apró,
már láttuk, hogy a gonadotrop hormon aktíválja
valadekkal telt üregek keletkeznek Emberen a lüszőhormont, de egy visszahatás is észlelhető,
a középső lebeny csak egy vékony, váladékban amennyiben a tüszőhormon gátolja többek
gazdag választóréteget alkot.
között a gonadotrop hormon termelését is.
.- Az előbbiekkel szemheu a hátso lebeny
A sárgatest endokrin működése sem állandó
telJesen elütő szöveli szerkezetü, mert az ideg- ter:mészetü, mert a kifejlődésével párhúzamos
rendszer lámasztósziiveléből, az n. n . gliaszövet- cyklikusságot tapasztalunk a működésében is.
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De az előbb ismer tetett kétféle sár gatestnek
különböző élettani jelentősé-ge is van, amenynyiben a bószámi sárgatest főleg a méhnyálkahártyáján éivényesiti hatását, mert fenntartja
azt a folyamatot, mely a tüszőhormon hatására
megindult, vagyis a woliferációs fázisba':' levő
nyálkahártyát sekréciós fázisúvá alakítja át.
A terhessegi sár gatest hor monja, a progesteron
pedig a méhizomzat működését __ állítja át,
aniennyiben azt az agyíüggelék hátsó lebenye
által ter me! t hor manna!, az oxytocinnal szemben teszi érzéketlenné és így biztosítja a méh
nyugalmi állapotát, ezzel pedig a ter h es ség
megmaradását észavartp.lan lefolyását. Dehangsúlyoznnnlo kell, hogy a húszámi sár gatestnek
is nagy jelentősege van a terhesség nézőpontjá
ból, mert hormonja a méh nyálkahártyáját a
megtermékenyítettpefebefogadására teszi alkalmassá .
Ezenkívül a terhességi sárgatest hormonja
megakadályozza a folytatólagos tüszőéréseket
és ovnlaciókat, ezzel megvédi a női szervezetet
a további terhességek lehetőségétől. Ezt a tényt
bizonyítja az a főleg állatokon tett megfigyelés,
hogy a szülés után rendellenesen megmaradó
sárgatest meddőségét okoz . Ha ezt a per sistál ó
sárgatestet műtéttel eltávolítják, akkor ismét
bekövetkezik az ovuláció és megtermékenyítés
is lehetövé válik.
A tejmirígyek fejlődését illetőleg is a sárga-test hormonja folytatja a tüszőhormon elő
készítő mnnkáját. Mert míg a tüszőhormon,
amint már mondottnk, a tej.nirígyek általános
növekedését és a kivezető csövek íejlődesét
serkenti, addig a sárgatest hornronjának hatásáraamirígy végkamrák ürdulnak burjánzásnak
és mire a magzat megszületik, elérik kellő
fejlettségüket.. Magát a tejválasztást az agyfüggelék elülső lebenyének lactatrop ncvű hormonj a indítj a meg . Mindezek alapj án jogosult
tehát Zondek elnevezése, ak) a sárgatest hormont terhességre előkészítő, vagy a terhessé.get
óvó hormonnak tartja.
Mindezekbőlláthatjuk, hogy a nő cyldikus
jelenségeit, főleg a mensttnáció kiváltását
a tüszőhormon és a sár gatesthormon együttes
működése eredményezi.. Az e téren végzett
vizsgálatok egyúttal azt is kiderítették, hogy a
petefészekben végbemenő szakaszos alaki és
ezzel kapcsolatos működésiváltozáscik a menstrnációs cyklussal párhuzamosan történnek, sőt a
méh nyálkahártya is cyklikus alaki változásokat
mutat és ez utóbbiak vezetnek végeredményben
a menstruáció megjelenéséhez.
A következőkben az ember méhnyálkahártyájában lezajló szakaszos cyklnsos változásokat kísérj ük figyelemmeL E változások a
nyálkaháriyának nem egész vastagságán, hanem
a felületes vagy működő rétegében játszódnak
le, míg a nyálkahártya vékony alaprétege
aránylag változatlan marad . A felületes réteg
változásaiban négy fázis különböztethető meg..
Az első a tüszőhormon, oestradiol hatásának fázisa, vagyis a proliferációs fázis, amely
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a menstrnáció első napjától számított
napig tart és ez idő alatt a petefészekben
vagy több tüsző érik meg.. Ilyenkor norr_"-'"
mennyiségű tüszőhormon termelődik,

ben a tüszőnedvben halmozódik fel, re:s2J>e.n
vérpályán keresztül a mehet befolyásolja.
ovnlació az utolsó menstrnác.ió után kb .
napra következik be és ez jelzi az
hatás véget A vizeletben az oestr ogén uu_yau.
Inennyistae növekszik és maxin1umát a tüszö~··
• repedés idején éri el
Ez idő alatt az utolsó menstruciókor
lökődött hám ismét regenerálódik es
vastagságot ér el, a felületes
megnőnek kanyargos lefutásúak
savós váladektermelés eszlelhető .
A rnásodik a sárgatesthormon ";'~:~1~~
fázisa vagyis a sekréciós fázis, mcly
15 . napjától annak 26 . napjáig tart. "-IJDE:n
fázisban alakul ki a sár gatest, melynek fej
a legközelebbi menstruáció előtti 12-14.
kezdődik.. E szakaszt a progesteron ter
jellemzi, de ernellett va!ószínüleg a tlzeca Se]t.lE:rben tovább folyik a tüszőhormon ter
vizeletben most a progesteron inaktiv aiötKJ''•'
a pr egnandiol jelenik meg..
_
A nyálkahártya müködő rétege ahg
mi>el vastagszik meg, de vérbő, nedvdús
Mir igye i ellenben kitágulnak, kanyargu,wona
]esznek, fokozottabb mértékben ter ~:~~~~r ~~,z~~~jti
dékot és azt raktarozzi:k. Az c
tetőpontjukat a cyklns 23-24. napján érik
Ha a pete nem terárékenyül meg, akkor
a fázis a harmadik vagyis destruktív,
menstruáciös fázisba megy itt. Ekkor nincs
seg a méh nyálkahártyájának a pete
sára alkalmas sz er kezetér e és ezér l a
lökődik, a kitágult erek megnyílnak, a JJe.w1ua
meginduló vé1zés a levált nyálkahártya uaiaJJ~
kákat a petével együtt magával sodorja
meh be)ső felszíne csupasz lesz
A negyedik vagyis regenerációs fáz
a menstruáció n tán megmar adt alap! éJF·oher
lévő mirigyvégek és más szöveti elemek
zásnak indulnak és helyreállítják a >e>uKvw""
működő réteget, amelynek
·
ismét megkezdődik a cyk!us a
fázissaL
Ha a pete megtermékenyült

1

folyamán
err e alkalmassá
~v.~~ál~t;
hártyába beagyaLódott,
akkor
a ~ ;~liji~~~i~
alaknlásával egy olyan szerv
nek endokrin működese ma már JJ,'·'~'l~;~'r~~~~.
Chorion-gonadotropint termel, amely a
test· megmaradását, a terhességi sárgatest
kulását és tovabbi müködését biztosítja. Ez
tény eléggé megv\lagítj a az anyaméh és a
régebben megmagyarázhatatlan hatását a
fészekre.
A női ivari hormonok kulatása né.znnontiilból nagy jelentőségűek Stockmd,
és .-1/len alapvető megállapításai. Ezekből
del ült, hogy a kis 1 ágcsálók, nev ez etesen a
patkányok és egerek esetében nemcsak a

11

n, hanem a hüvelyen is a peteaz
szakaszoki a jellemző változások eszlelamelvek legjobban a hüvelyváladékból
·netoJ<,
keneten állapítlratók meg. Ilymódon
változásokJ ól tudomást sz erezhetünk anélkül,
az állatot megölnénk E kikent hüvelysejtviszonyaiban mntatkozó eltolódáán a cyklus folyamán négy fázist
kiilörtbii~te~~etün~ n1eg, ezen alapszik a tüszóhr1nnton biológiai értékmeghatározásáT a szolgáló•
Allen-Doisy próba.
A petefészek nyugalmi állapotában, az
n. dioestrns fázisban a hüvelyváladékban
néhány fehér vérsej tet és. ugyancsak
jól látható maggal bíró laphámsejtet
A tüsző növekedésével párhuzamosan
hüvelynyálkahártya megduzzad és ebben a
prooestrnsnak nevezett fáizisban a kenetkészítményben r_ryálka _és fehér vér sej tel~ m~llett
·
szammal Jelennek meg a laphamseJ tek..
.
az ivarzás vagy oestrus fázisa, mely
rágcsálókan egybeesik a tüszőreredéssel. Ebaz állapotban a legfelso Sejttetegek elés leválnak, ezér t a mikroszkópi
nagy, mag nélküli laphámsejtek jelenmeg, amelyek erősen.lestődö rögök alakjában láthatók. Az oestrus után a metoestrus
fázis következik, amikor a levált laphámsejtek
mellctt ismét nagyobb számmal jelennek meg
versejtek.. Miközben a sárgatest visszaa· méh és hüvely ismét a dioestrus
fázisba jut és a cyklus njból kezdődik Ha a
pete megtermékenyül, úgy a hüvelykenet nem
árul el jellemző változást, a terhesség alatt kb . a
dioestrusnak megfelelő képet látjuk és ugyancsak ezt rnutatja a nemi ére~tség elötti vagy
öreg állatok hüvelyváladeka rs.
Amint láthatjuk,· a petefészek folyamataiban az agyfüggelék hormonjai játszanak fontos
' szerepet. Az agyfüggelék elülső lebenye számos
orrnm>1·· termel, egyesek szerint legalább 11-et,
de· vannak olyan szerzők is, akik 28 különböző
elülső lebeny hornion előfordulását bizonyítják.
Ezekkel szemben ma mindinkább az a nézet
jnt előtérbe, hogy aránylag kevés számú,
chemiailag különböző anyagról van szó és a
hypophvsis hormonok olyan fehérjék, amelyeknek kü!Önböző hatás ú oldalláncaik vannak. Az
·
lebeny hormonjaiközüla nő endokrinológiája nézőpontjából a gonadotrop és a lactatrop
hormonnak van jelentősége .
A gonadotrop hor rnonok vagy gonadotropinek az ivarmirigyekre hatnak Fokozzák
azok hormontermelcsét és ezáltal mindazokat
az alaktani változásokat és működésbeli folyamatokat szabályozzák, amelyeket az ivari hormonok befolyásolnak Az agyfüggelék elülső
készült kivonatokat hosszabb ideig
patkiin]ro1,netk adagolták és e kisér leteik alapján
következtettek, hogy az egyikhormonféleség
petefesz:ek hormonjait mozgósítja és ezek réa többi belső ivar szervekbe az
. Joggal nevezte Aselrheim
fészE:K-,cy.~ll"'al párhuzamosan kialakuló,

és Zondek e hormont fölérendelt ivari hormonnak, a petefészek, illetőleg az ivari működések
motorának
A belratóbb vizsgálatok kimutatták, hogy
c honnon hatása ket irányban nyilvánul meg..
Az egyik hatás kö'Y etkeztében a petefészek megduzzad és a benne levő tüszők megnagyobbodnak és megérnek Ez a tüszőérlelő hatás, arninek
következtében a tüszősejtekben a tüszőhormon
aktiválódik: A másik irányú hatás a megrepedt
tüszőkben a sárgatest képződést okozza Amint
már láttuk a tüsző- és sárgatesthormon a
gonadotrop hormon által mozgósítva a mél,rr.e,
annak a: nyálkahártyiijára és a hüvei;:o:re fe]trk
ki hatásukat . A gonadotrop l;ror nr on e ket l~nlon
féle effektnsát Zondek és Asclzlrezm szermt a
hm mon ket tényezője eredményezi . Az eg:l'ik
a Prolan-A a tüsző éréset idézi elő, míg a másrk,
a Prolan-B a 'sár gatestet fejleszti ki, tehát u . n
luteinizáló hormon. Más szerzők ezzel szemben
azt áHítják, hogy az elülső lebeny csak egyféle
gonadotrop hormont ter me! es ennek a mennyrségi viszonyaitól függően tüszőérlelé~ vagy sár'·
gatest keletkezés következrk be. Veglegesen a
kérdést még nem döntötték el, sok tény an; ellett
szál, hogy az utóbbi nézet a helyes, tobbek
között az is, hogy a terhes nő vr~elcte, amely
eredeti állapotban Prolan-B hatast rdez elo,
nyolcszoros hígításban. csak Prolan-A. ha!a;t
tud kifejteni. A tüszőérés és sárgatest kepzodesen kivül a gonado tr op horm?n befecskendez~se
után még egyéb hatások rs Jelentkeztek, ezert
Zondek feltételezte, hogy a gonadotrop hormon
az előbb említett két frakcióján kívül még öt
más hatóanyagat is tartalmaz, azonban e> t az
elképzelést a későbbi kísérletek nem er ősitették
meg.
.
A gonadotrop h orrnon qualitativ meghatá ·
r ozá sa nem ivar ér ett fehér egereken és patkanyokon történik, amelyek petefészke aránylag
nyugalomban van . A hormon hatására a petefészek működni kezd és megjelennek raJta a
gombostűfejnyi érett tüszök, sőt ha a hatás
erősebb volt akkor bevérzett tüszők u. 11. vér ..
pontok is é;zlelhetől~, er,ősebb Prol_an-B hatás
esetén a t üszök helyen sargatestek rs keletkez ..
nek
A gonadotrop hor mou képződési helyét
illetőleg még ma is viták folynak, de a legval ó..
színűbb felfogás az, hogy a basoJ?hrl sejtek
termelik De ugyancsak gonadotroprnokat t~r ..
me! a méhlepény is, amit főleg az brzon~rt,
hogv terhes nők vére és vizeletc nagy mennyrsegben' tartalmazza, ezzel s,-emben a terh,esek
agyfüggelékében e hor nr on nem m.utath::_to. k!.
A gonadotrop hormon a ter hesseg ~Iso_ Idoszakaiban már kimutatható a terhes nok VIzele-tében és e nagymértékben való f~lszapor odá~a
lehetövé tette egy biológiai terhességr reakcró
( Asc!zlzeim-Zondek) kidolgozását.
.
A nő endokrin termeszetű folyamatarban
egy rüásik elülső lebeny hormon is nagy jelentőségű, éspedig a laktotrop hormon vagy pro-
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lactin, amely a sz ülés után a tüsző- és sárgatesthormon által előkészített tejmirígyben a tej
elválasztását indítja meg., A lactotrop hormo_n
igen érdekes hatását eszlelték galambokon, ahol
a hormon adagolására a begy mirígyeí megnagyobbodnak és a begytej nek nevezett váladék
termelése indul meg . amellyel a galamb fiákiút
táplálja . Figyelemreméltó a lactolrop- és tüsző--
hormon közötti antagonizmus, mninek következtében a lactotr op hormon ba tá sa csak akkor
érvényesül, mnikor szülés után a méhlepény
eltávozásával a tejrnírígy felszabadni a tüsző
honnon gátló hatása alól Ugyanezen okból a
már megindult tejchálasztást tüszőhormon adagolásával meg lehet szüntetní.
A közeps/í lebeny hormonja az intermedín
és a melanophor honnon. A terhesség alatt
az agyfüggelék fokozott működése folytán a me-lanophor hormon lelszaporodik és a terhesek
l.lőrének erősebb pígmentáltságát okozza. Az
intermcdínről kiderült, hogy a terhesség alatt
szintén elszaporodik a többek között a vizeletben is megjelenik. Egyúttal kimutatták, hogy
a melanophor hormon hatásár a a békák bórének szine rövid idő alatt megsötetedik. Ezek
alapján e hatást biológiai terhességi reakció
kidolgozásina alkalmazták Dekapitilit béka
nyirokzacskójába Iecskendezik az anyagat és
ha az ter11es nő szerve~etéből származik, akkor
a béka bőre 30-60 pele alatt teljesen megsötétedik.
Az agyfüggelek hátsó Ichenyének hatóanyagai közül bennünket a nő endokrinologiája
szempontj ából az oxytocm erdekel elsősm ban,
rnerta méh ízomzata az oxytocin kis adagjaira
is erőteljes összehuzödásokkal felel, tehát ilymódon e hormonnak nagy szerepe van a szülötevékenység megindulásában és annak fenntartásában, de főleg csak akkor, ha a terhes
méhet a tüszőhormon az ox;ytoc in hatással
szemben már sensibilizálta és egyúttal a sár gatest hm mon 1nár nen1 akadályozza az oxytocin
hatásat. Valóban, a terhesség végén a "hátsó
lebeny kivonatai szülötevékenységet indítanak
meg, n1ert a szervezet hormonális viszonyai
ekkor már olyanirányban változtak meg, hogy
a méh az oxytocin hatására összehúzódásokkal
felel.
·
A női ivari hormonok által befolyásolt
folyamatokat csak akkor érthetjük meg maradéktalanul, ha foglalkozunk azók]cal a szatos
anatomiai és funkcionális összefüggésekkel,
amelyek a köztiagy és az agyfüggelék között
fennállanak A köztiagy az agvfüggelék hátsó
lebenyével a nyél útján függ össze. Benne
fontos vegetatív központok lekszenek, amelyek nemcsak az anyagcsere lolyamatokat szabályozzák, hanem más funkciókba is beleszólnak, így többek között az ivari működé
seket is befolyásolják. Kapcsolatot találunk
ezenkhül természetesen, az agykéreg és a köztiagy között Js, úgyhogy onnan impulzusok
jöhetnek a köztiagy vegetatív központjaiha,
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amelyek azokat az inlundibnlumon
az agyfüggelekbe továbbíthatják Ilyen mé•don ·""
egy láncolat jön létre, mely~ek tagjai
kéreg, közliagy, az agyfüggelek és a peteJ[észelc
Tehát a női ivari hormonok alta! efolyásolt
szervek működése nemcsak hormonalís, hanem
idegi úton is szabályozódik és csak abban az
esetben mennek végbe ebben a sphaerában
szabály sz er űen az egyes életfolyamatok, ha
a láncolat egyes tagjai között te!Jj·e~;s;~h;:~ll~J~~~~ ;
uralkodík~ Ezzel kapcsolathan n
j ük, hogy az a sokat vitatott felfogás, me!y
szerint a petefészek az idegrendszer felől befolyásolható, ismét újjáéleclL Egyes
a petefészekben fekvő ducsejteket tették
!össé a sympathicomimeticus anyagok adaaolása által okozott cvklusváltozásokért .
tevések alapján munkatársaimmal vÉ:gzettl kísér
letek ugyancsak megerősítik az euu.JDr rerlol~a;;t.'."
A hatásmechanizmust ílletőleg további'
letekkel igyekszünk fényt deríteni az összefüggéselo c, annyi azonban már bizonyos, hogy
az idegi befolyásolás a vegetatív idegrend·
szeren keresztül történik.
· A női szervezet hormonális szabálvozó"
rendszerét megismerve, azt az állami
•
hez hason!íthatjnk, amelyben egyes
luvatalok, intézmények az állam céljait
gáló különleges feladatot teljesítenek.. A nor
szervezethen ilyen speciális működést fejtenek
ki a petefészek és az agylüggclék Ezeknek
a többi endokrin miríggyel és az idegrenszerr el való bensőséges együttműködése gondoskodik arról, hogy az eletlolyamatok a női_
szervezet rninden élettaní állapotában célszerűen és harmonikusan menjenck végbe.

Tudósok és parasztolL bar·átl ep,~~~~~~~~~~~~~:
A bjelorussz mczőgazdasági akadémia (
ségük alá fogadták Mogilov vidékének '\~.~n~:~~~;ei~Ü
segítséget nyujtottak nekik ötéves tervüle
összeállításában A tanév befejezése óta az arcaa<'IDJLa
munkatárSai a kolhozföldel{en fol:ytatjál{ munkájukat.
Gvidin és Piunovszkij docensole a délibb fekvésü
vidékek burgonJ-áiáí és g:yümök.seit igyel{eznek meg-_
honosítani. Zaharov és Galicinszldj új módszereket
dolgoZtak ki a növények fagJ kár elleni megvédésére.
A főiskolák 200 magasabb évfolyamú haligatája is
értékes tudományos kutatómunkát végez a kolhozban. A tudomány dolgozói és a kolhozparasztolc
közt fennálló bmátí együttműködésre jellemző:
a parasztok g)'akran keresik fel az akadémiát, hogy
tájékozódási nyerjenek a haladó mezőgazdasági
tudomány legújabb vívmán~yairól Az akadémia
könyvtáual, személ)·es útbaigazítással és kisérleti
labOiatóriumokkal nlindíg kész"sége~cn áll a kolhozpalasztok rendell\:ezésére
Kauesuk..növény teimclése Leningrád vidékén.
A kokszagiz növény tudvalevőleg a gumigyáitáshoz
szalgáltat éitékes nyersanyagat Egy Leningrád,
körn;yéki labmatórium tudomán) os dolgozói liszenko
útmutatása nyomán olyan kokszagiz növényt tenyész~:
tettek, amely annak a vidéknek éghajlati viszonyai
közt is megél.. Most \álasztják ki a kokszagiznak
azt a fajtáját, amel:y ennek a fontos ipmnövénynek
nagyarányú termelését teszimajd lehetövé a leningrádi
területen
( [{ lllföldi sajtószolgálat)

megvédése kiilső behatásokkal szemben
(Folytatás)

h ta: Molnár István dr,

Ar g ni tr., acet, proteinic. Sötét .jól z~rt "ü!regben
tartandók. Ezüst kiválás, ezüstoxid kepzodes. - ..
Arsenobensol ké.szítmények . Közömbö,s gázzal to_I~
Néhány rríondatbang~~~~~~o~~~r.iJ~
jelenséggel, amely
tött vagy léghíjas ampullákban tart<:tndol>; eL A JO
megromlásának
készítmény színe citromsárga 3-amino-4·-oxy-ar ser:-oxiddá oxidálódik igen könnyen, am~lyet. II! eg IS
lehet titrálni azonban ha nincsen IS tltralha,tó
mennyiségbei~ jelen, igen mérgező hatásúlehet J azert
mihdig állatkisérleHel állapítja meg a Salvarsan-_
bizottság a mérgesség. fokát.
.
, ,
Bism oxyjodogallrc Fénnyel szemben 1gen erze·keny. L. Supp. haemorr. kiszíntelenedése" , _ .
Calcar i a chiorat a Jólzárt üveg, vagy ~oedcnJben
tartsd . Fotooxidáció útján Ca Cl 2 keletke.z1k, mely az
anyagat azután higioszkopossá teszi.
,
CaCl és CaO. .Jól zárt edényben tartanelo
Utóbbi l~ssan megoltódik a levegőn .
Car bo med. Jól zárt edényben tmtandó AdszOlaz beál vizet és 'gázokat.
kisebb,
Carddmom., Caryophyllu.s. Jól zá1t edényben
anyag vizet
Illóolajdrogok.
.
. .. d· b
adódik, hogy
Chloralhydrat
.Jól zárt sötetszmu e eny en
hely és klim a
(HCHO és CO,.)
..
· b
anyagat nevezünk
Chloroform. Jól zárt ~ötéts~.in_u e;I~?Ji e~.
mérséke1t égöv alatt,
Chlorogenium. Jól zart sotetszmu edenyben
obahőmérsékletü levegőn
hűvös helyen tar.t:
, . ,
,
.. .
esetleg hosszabb idő
Ol . antirachztzc. Tovabbl fenyhatas eikeiu1ese
,
,
céljából s'ötét üvegben.,
Az EI gosterin besugarozta~asán_ak tenn eke. Ergo ..
"g'/:J•;J~>~m~~
készttményeink. eltartásdra és
vonatkozó gydgyszerkönyvi r enrj-elkez.é.seket sterin .
Lmnisterin
. V1tamm D 2 • .
Toxi. és ezek Jwmmentálását az alábbiaJcban r:ömden. z.sme~ steiill.. . . Suprasterin I és_ II-t.
- tetem. Sok esetben, a k~mmentalást az ~ddig elő
Croci .stigmata. Sötét üve.gbe,n..
..
adottak feleslegesse teszik
Digitalis Folia. Leparaffmozot~ _uy~gben vagy
Acetum pyrolign rect. Sötét és hűvös helyen lefo~rasztott ampullában.. _;Fo!o?xi?aclO.. és fototartsd.. Ecet savon kívül acetont, methylall{oh.,olt, hidrolízis~ enzymbehatásra torteno hidiOhz~s. , ,
más zsh savakat kátránydest. termékeket tartalmaz.
Extrdcta siccata. Jól záró edény~en, a VIZS~Ivo~cat
Acid. cdrbof. liquef. Eltal tására nincsen rendel- ezen felül égetett mész felett (ha!oany~g szazaleka
kezés!?
,
mia"t;t, nem .. aliand o).
,
,
Axungia porCi. .Jól zárt. üveg- ':agy porC"ellan- a nedvességtaTtalarn
Ferrum-vegyületek V1lagos uvegben tartan~.ol~.
edényben, hűvös h elJ- e?~ v~~agos?ágtol óva tar,tsd.
a kif€dezett feni veg)'ül~t~~' me~y~k sotet
Avas maradékot az edenybol telJesen el kell tavo- Kivétel:
üvegben tartandók eL Val,amenn)'l JOl záro uvegben
litant
,
.
,
nedvességtől· óva tartand o.
.. ,
Adonis ver tLaUs. Jól záit edenyben, vxlágossagtól
Formaldehyd sol. Jól zárt üvegben, sotct helyen
óva tartandó el. Glycosidái photohydrolisist szenved-.
tartandó
hetnek. Hatása Scilla--szerű.
.
Jiydrar{JYrum vegyületei. Mercuri vegyületek,, a
Acther dd narc. Sötét~ 100 g-ot tart palackban,
fény redul{á}ó hatása e1len sötét, üv,e~ben ~artand?k:
hüvös helven tartsd.
Szublimátból mercurochlorid kepződJk duckt feny
Amm:On brom .Jól zái:t sötét edényben
· ,
.. , ..
Ammon. carb. Igen jól zárt edényben . Ammo- nehatására.
Jodoform. Jóllezart ,sot et uve~ben. _K,Ioroformos
niumbicarbonat: H 4 N. H.-C0 3 és Ammon. earb_a~at:
NH 2 • COO.. NH 4 keverékéből áll. UtóDbl Ig,en oldata ibolyaszínűvé válik fény es oxigen behatá··
könnyen s-zubJimál, ezenk;yül ez a,, f~n!o~ aikatresz
sára.
.
h d
h
d
Liquor feni oxychlor.., Lrquo~ Y r?g ppe;oxy
vfz hatására már a levego ncdvessegctol IS ammon.
Sötét
jól
zárt
üveg,
utóbbi
alkahákra
Igen
erzekeny,
-.: carbonúttá ~]akul át.
savk~nzerválást többen ajánlottak
'
Ampullae slerúes Alkálimentes Uveg~en tar· KMn0 4 • Sötét Ü\oegben .
tandók el. Vizsgálat az Aqua bisdest. feJezetben.
Beta-naphtoL Sötét üvegben.
Amylium nitrosum Sötét, jól záró edényben
N atr. carb . , Kal. car b, N atr pho.sph. Nedvszívó:
tartsd.. (Sötétben is bomlik . )
jól zárt üvegben..
,
b
Aqua a·mygd. amar. Hatóa?yaga, a. m~ndula
Nalr. smfuric. ayst., Károly .so, Natr car
savnitrit (Benzaldehsd-CJ anhsdrm) ,bepzomna !?to.
..- ..
cryst. Kristálvvizct veszít
oxidálódik. Az üveg anyagából oldodo natr. Sihcat
Olea deth'érea. Száraz, n__yak_Ig ~.?~~.ott, parafahatására részbell natr.. formiat képződik J benzal,dehyd
dugóval elzárt Ü\~ege~ben, sö~,et es _huyos ~elyen el.mellett, amely tovább oxidálódik ])enzoesavva ..
_
Aqua bisdest., ~lyan ":palack~al}- tartando el, tartva. Dugó ber agad, lehetoleg ymce~e~.
Olea ninguia. Zsíros olajak viztele~ntese, be?zer ..
amely az allcalita~ara elont probanak megfelel.
liiter bisdest vízhez 10 cm 3 phenolpht. oldat, együtt zésük uÚ.n glaubersóval, szürés, szaraz .P~puon
1 órán át áramló gőzben tartjuk, jó üveg esetén_az Avasodás enzym hatásá~a. v.~gy; feJ?-Y.+ oxigen be-·
hatására folvik le betaoxJdaciO ptszoq_1k le, ketonok,
oldat színtelen .
aldehydek, ~ alac;onyabb szér.tatoms,zap1ú zsirsa:-rak
Aqp:a chlorata. Hűyös helyen, sötétben tartandó
keletkeznek. Pl a kókuszolaJban levo caprylsavból
el (HCI, HOCL)
_.
.Aquae aromaticae.. Illóolaj tmtalmuk mia~t Jol methylnonylketon keletkezik, me1y az ~vas szag
hordozója:
zárt palackban, sötét és hűvös helyen tartandolf el.
Ill A LEVEGŐ NEDVESSÉGÉNEK HATÁSA
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A GYÓGYSZERÉSZ
CH,(CH,),COOH
CH,(CH,),CQ . CH, . COOH
CH,(CH,),CH,CO CH, .
Caprinsavból methylheptyJketon, laurinsavból me··
thylnonylketon, myristinsavból rnethylundecylketon
keletkezik A g:yógyszerkönyv kisebb üvegekbe elosztva, új parafadugóval Iezártan, sötét helyen
tartatja el őket.
Ol . phosphoratum. Nedvesség jelenlétében igen
könnyen oxidálódik, ezért a naU. sulf. sicc. -ot nem
s_zürjük ki, vele együtt tartjuk el, leöntjük.
Pankreatin, PejJsin. Sötét színű üvegben.
Paraldehyd. Az acetalhehyd polymerisatiós terméke, mely rendesen tartalmaz depolymerisatio következtében keletkező acetaldehydet (4%). Fényhatására részben polymerizálódhat továpb methy' aldehydrc
(kristályok).- Részben a depolymerisatio nagyobb
mértékű lehet. Fény-től óva tartsd..
Plumb. acet. Jól zárt üvegben. Levegőből szénsavat vesz fel, Ecet sava t ad le.
Pgiogallol. Sötét színű üvegben tartandó
Resorcin. Sötét színű üvegben taitandó.
Santonin; Anhydrosantoninsav. Sötét, zárt üvegben. Hydroaromás telített vegyület, alkoholos oldatban fénytől photosantonsavasethylestené alakul.
Fénytől már szi!árd állapotban is megsárgul

Secale cornatum és alkaloidái A drog jól
edénvben yáltozatlanul eltartható éveken át
loidái fényre, oxigém e igen érzékenyek. Allap· vel<viT
letük, amely \ialamenn:yi alkaloidának
több telítetlcnséget tmtalmazó polJ
karakterére nézve hydrált hetciOc:y
össze.. Készítmén) ci közömbös gáztérben
el -változatlanul é\•cken át.
Sol., Aduno_lini. Igen érzékeny Unsre és
gém c. (Előállítás az ugyancsak fén:y érzékeny
catechin + chloraeihJlchloridból.) Gondosan
vagy leforrasztott palack okban. l\lindig kis
szabad csak ldbontani és azt használat után gortdo:;an
el kell ismét zárni. :?\Jég ü,.egdugós ü\eg is
ismét leparaffinozandó
'
Sol. Jodi spi!. Szóit nappalifény értékcsö,kkeni:st
nem okoz, a perjodid képződést segíti elő, a. Rémialla
mint aethyljodid esetleg kötött jod fény hatás•ár
ismét felszabadul.
Stib . sulf w. awdntiacwri. Sb 2 S5 . F
hatására S0 3 , H. SO-t, Sb 2 0 3 keletkezik
jól zárt üvegben tmtjuk eL Különösen ki\ÍmvPn
bomlik, ha az előállítás során szabad kéntm'tiohn.;'
készitmény képződött

'

Meg'hízha tó kézben van a nagy Micsurin öröksége
( KUlföldí
A természet nagy átalakítójának nyomain
haladva a szovj etország tudományos-kisér Jeti
intézeteiben, a kolhozokban és szavhozokban
micsmin-követők
milliói dolgoznak. !van
Micsurin mélyértelmü tudományos elméletet
adott követői számára a természet törvénveinek
megismerésére és irányítására. A nagy biológus
hagyatéka a tudósok és kísérletezők kezében
kiváló eredményekkel jár, s ma már senki előtt
sem kétséges, hogy Micsuriri tanítása, amelyet
Liszenkó akadémikus nagy lépéssei előre v'itt,
az egyedül helyes biológiai elmélet.
A kommunista párt és a szavjet kormány
nagyszabású gondoskodása alapján a Szovjetúnióban a mezőgazdaság egyik legjövedelmezöbb
á gává fejlődött a gyümölcster me! és .
A hábor út megelőző sztalini ötéves tervek
idején kétszeresére szaporodott a gyümölcsösök
és szőlőskertek területe. Nagy gyümölcsker teket,
szőlőket, faiskolákat telepítettek. Többmillió
gyümölcsfacsemete és bogyóstermésü bokor
áll a termelők rendelkezésére.
Micsurin annakidején öt kisebb kisérleti
állomás lelállításáról álmodozott, ahol a Szovjet·
únió különböző éghajlati és talajviszonyainak
megfelelő gyürnölcsfajtákat kikísérletezhetnék,
Ma már több, mint ötven mezőgazdasági
intézet dolgozik, amelyek közül31 a "Micsurin"«kisérleti intézet keretébe tartozik. Baltikumtól
Kamcsatkáig, a Fekete tenger partjaitól a Fehér
tengerig dolgoznak a természet átalakításának
nagyszerü tervén.
A Micsnrin-intézetek, a kisérleti telepek
és kolhozok labor atórfumainak hálózatával
munkakörükbe vonják a kisér letező micsur ifiistákat s sikeres munkát végeznek a gyümölcsök

és bogyósnövények szelekciójában,
a gyümölcstermelés fejlődését az
ban . Micsurinszk -- ahol a
és alkotott ~ a gyümőkstetmelés
központjává fejlődött. Itt müködik a
t ei melés örökléstani laboratóriuma,
tudományi-ldsér leti intézet, a gyümölcs
ség termelési intézet és technikum, s a L·h·llh"""
gyakorlati szakiskola A várost 3000
kiterjcdésü gyümölcstermelő szavhoz veszi
A >>Micsurin <<-intézet több, mint
gyümölcs- és bogyósgyümölcsfajtát ~"'";+"+<
össze. A tudomanyos munkatársak 2
körte, meggy, cseresznye, sárga és ős:zil:•arac:k,
eper, piszke, n1álna, ribiszke és
fajtát hoztak létre, amelyek a
és szavhozokban szabványfajták
sen szapor odnak. Kegyszázhet ven
gyümölcs- és bogyósnövényfajtát
állami kipróbálás céljára .
Csemyenlw pr ofesszor kiváló
hozott létre, az ő munkújának eredménye több,ek;
között a híres >>Pobeda<{, a >>Szuvorovec<<,
>>Júliusi<<, a >>.Jóltcrmőrózsa<<és Jnás nagy.no:zarBu. . ·••
almafajták Uljaniscseu a 'or o .
állomáson a fagyálló alma és sargahar
fajták egész sorát tenyesztette ki. A
.
állomáson helyes ne>eléssel és a nem-csernoz]em
jellegü övezet talaj- és éghajlati >iszonyainak
figyelembevételé>el 57 új gyümölcsfajtát ter:'
meltek, amelyből 38 már szabvány a megfelelo
övezetben.
A "Komszomolka« földieper, Petrov'
Jeti eredménye, helyes agrotechnika me!lelC't .'
hektáronként 20 tonna termést ad.

szilva és meggyfajtákat is létrehoztak
ov állomásán.
Finajev és. K~dri_n Kjubisevben a Volgarmer""' keruicter reszere magashozamú, ellen·á!JlóképE'~ gyümölcsfajtákat alakítottak ki.
Szövetségi Növénytermesztési Intézet
>MrcsurJn módszereinek alkalmazásával 60 érté··
állított elő. Tmaszenko
··~~;~};~~~~á Il_lcllett téli almát honosított meg,
;
]Jedrg fagyálló cser esznyefajtákat vákr, amelyek bokrokaljábanjól teremnek·
~;~f~~~~ád vidékén is, A példák százait sor ol·1
fel a növénynemesítők siker es alkotómunkáj ár a.
Az északi területeken, Szibériában, az
csak délen termő
a·u;;~~·~~ ~i~~;~r~~~jj'~~
. Vajjonakkieddig
mert volna a cári
os~ or ságban arra gondolni, hogy ezekben
hideg, északi övezetekben valamikor alma,
te és más gyümölcs fog virágzani? Gyümölcs. ját annakidején csupán kertekben lehetett lá tui,
ma pedig a kormány és a párt intézkedései
nyomán az Uralbau és Szibériában 22, OOO
hektárnyi területen folyik ipari gyümölcstermelés. A krasznojárszki körzet micsurinszki vidé··
dékén_ valamennyi kolhoznak van saját gyümolcsose.
Zsavoronkov, Dibrov, Liszavenlw, Krutovszkij, Ti!zonou, Tjazselngilwv növénynemesitök
az Ural, Szibéria és Távolkelet hidegebb vidékei
számára
mésü, kitünő izü különböző
hoztak létre, amelyek nyilt
ületen is bevá.lnctk és átvészelik a leghidegebb
teleket is .
A szovjet01szágban a szőlőtermés határait
is siker ült északfelé kitágítani . A sz ő ló ma már

mindenütt megtalálható a voronyezsi, tambovi,
riloszkvai, kjubisevi, omszki vidékeken Baskiriában, Tat országban, az északi tenger··
pat tokon, ahol mindenütt micsurinista szakemberek irányítása alatt termelnek a kolhozok
és szavhozok
. Sztálin kezdeményezésére a Szovjetúuió
l\Irmsztereinek Tanácsa határozatot fogadott el
a szubtropiknsnövények uj területen történő
mc~honosításáról, A citromültetvények egyre
terJednek a Knmben, a Szovjetúnió déli részén,
Moldvában, Dagesztánban, a krasznodári kerületben és a középázsiai köztársaságokban.
Ez évben Liszenko akadémikus ke)'deményezésére munkába kezdtek a tea termesztésének teljes átalakítására . A tea magjait síksác
gon vetik eL A moszkvai gyümölcstermelési
állomáson 25 kg . tea vetőmagot vetettek kisér leti
célbóLTanulmányozzák a subtropikus növények
magatartását északi talaj és éghajlati viszonyok
között . E kutató munka elősegíti a növények
természetében r ej lő "titkok<< megfejtését. ·
Micsurin tanítása mindenütt alkalmazható,
ahol ernberek növényekkel és állatokkal foglalkoznak. Elválaszthatatlan a kolhozok és
szavhozok gy~korlati munkájától, ahol a nagy··
uzemt szoctahsta földmiívelés minden feltételt'
megteremtett amicsurini tanítás alkalmazására
növeny-, gyürnölcstermelésben, állattenyésztés1
ben és más tudományos területeken.
.
Mksurin szavai valóraváltak: >>a kolhoz·rendszeren keresztül a kommunista párt megkezdt a föld megújításá~ak nagy ügyét és
tenyleges hatalmat ad a dolgozó emberiség
kezébe a természet erői felett<<
( Külf öldi Sajtószolgálat.)

fermentekről
.
Az élő szervezetek müködésének megIsmerésekor az első megfigyelt jelenségek között
volt a f~r mentáció, er j ed és.. Eleinte még csak
a ]elens_eget magat figyeltek meg és aránylag
hosszú tdő telt el, amíg megállapították, mi is
a fermentáció, milyen anyagok vesznek részt
a folyamatban . A legrégebben ismert erjedéses
folyam:' t, a~ alkoholos er j ed és vizsgálatakor,
meg vita targyat kepezte, hogy a folyamat
tisztán kémiai-e vagy biologiaL (Liebig kémiai,
Pasteur biológiai folyamatnak tartotta ..) Buch..
ner vizsgálatai derítették ki: az erjedés élő
SeJtekben létr ej Ö\ ő és elkülöníthető anvaaok
hatására lezajló kémiai folyamat . Miután sikerült így elválasztani a folyamatot előidéző
fer rnentnek, enzirnnek nevez·deríteni a fermentáció pontos
E vizsgálatok alapj án ma már

számtalan fermeatet ismerünk és sikerült nagyrészét tisztán is előállítani.
·
A fennentek vizsgálatakor megállapítást
nyert az ts, hogy a szervezetben lezajló majdnem valamennyi kémiai folyamatot fer mentek
idézik elő. A fermentek katalizálják a vegyfolyamatokat, éppen ezért szerves katalizátoroknak is tekinthetjük. A régebbi felfogással
ellentétben, mely szerint a kataliz.átorok a
vegyfolyamatban nem
vesznek részt, ma
tudjuk, hogy a fennentek éppen úgy, mint
a szervetlen katalizátorok, maguk is részt
vesznek az egyes vegyfolyamatokban s éppen
ezáltal vezetik olyan útr a a folyamatot, me!yben az aktiváJási energia lényegesen alacs'o·
nyabb, rmnt a közvetlen reakcióban .. Az aktiválási energia csökkentésével a reakció sebessége növekszik meg. A katalitikus hatást
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minden egyes fer ment különböző, sajátos módon
fejti ki. Mégis vannak túlajdonságok, amelyek
általánosan jellemzők a fermentekre
l. A fermentek összetételét vizsgálva meg. állapítást nyert, hogy azok minden esetben
tartalmaznak fehérjét. Vannak fermentek, amelyek tisztán fehérjéből állanak (pepszin) és
vannak, amelyek a fehérje részhez kötve egy
nem febérj e r é"t, úgynevezett pr osztetikus r észt
istartalmaznak(légzőfermetek). Ezek a pr.osztetikus részekjellemző és igen fontos alkotórészei a
fermentnek, mert éppen ezeken keresztül végzi
a ferment a funkcióját.
A fermenten belül a fehérje és prosztetikus rész közötti kötődés erőssége igen különböző lehet.. Vannak esetek, amikor egészen
enyhe behatásokra is elkülöníthető, máskor
pedig a legváltozatosabb módon sem lehet a
tiszta fehérjementes prosztetikus részt elő
állítani. A lazakötésű prosztetikus részt az
irodalom a legtöbb esetben >>koferment<<-nek,
a hozzákapcsolódó fehérjerészt pedig »apoferment<<-nek nevezi. A koferment és apo·ferment külön-külön nem hatásosak, csak abban
az esetben, ha az úgynevezett >>holoferment<<ben egyesülnek (koferment + apoferment =
holoferment). A fennentek fehérjeösszetétele
magyarázatot nyujt ana is, miért érzékenyek
a fennentek hővel, nehézfémekkel és szerves
oldószerekkel szemben
2. A fermentek specifikus katalizátorok,
vagyis egyes fer me n tek csak meghatár oz ott
kémiai folyamatokat képesek katalizálni. A specifikus hatás kétféleképpen nyilvánul meg :
az apoferment természetétől függően, a fer··
ment különböző természetű anyagokon (zsh ok,
szénhydrátok, proteinek stb ..) fejtik ki hatását;
a kofer me nt pedig megszabj a, hogy a folyamat
milyen irányban zajlódjék le (hydrogén elvonása vagy megkötése, éteres, észteres kötések felhasítása vagy létrehozása stb.). Mű
szóval az előbbi hatást szubsztrátspecifitásnak,
utóbbit hatásspecifitásnak nevezik E két specifitáson belül meg kell említeni még az optikai
vagy stereokémiai specifitást is. Egyes fennenteknek ugyanis meg van az a tulajdonságuk,
hogy csak a meghatár oz ott for gat ó képességű
vegyület j elenlétében képesek katalizátor szerepüket kifejteni (pL tejsavdehidráz csak a
d-tejsavnak a dehidrogenezését katalizálja) .
Hogy a most említett szubsztrát specifitást megerthessük, tudnunk kell azt, hogy a
fermentek fehérje felülete úgy van megalkotva,
hogy azon vagy annak egyes pontjain csak
a megfelelő sznbsztrát (az az anyag, amelyre
a fehérje hat) képes megtapadni Vannak
anyagok, melyek ezt a specilitást növelik és
a kapcsalódást elősegítik, ezek az aktívátorok,
más anyagok pedig megakadályozzák a kötő
dést, ezek az inhibitorole A szubsztrát specifitás segítségével magyarázható az is, hogy a
szubsztráthoz hasonló nagyságú és konfigurációjú molekulájú anyagoknak a rendszerbe
való juttatásával meggátolhatjuk a ferment
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müködését (pl. antivitaminok, szulfamid~p
aminobenzosav)..
.
3.. A szubsztrátumou történő
kötődés ismer et ének segítségevel
azt, hogy a közeg pH-ja milyen fontos a
hatására.. A pH változása ugy·"a~nl~iss z:a~a~~~z~~~~:;
ciáló csoportok elrendeződését v.
s ezáltal a fer ment felülete is
Az optimális pH általánosságban
a ferment előfordulási helyének pn-.lav·aL
4. A hőmérséklet emelésével rozott határokon belül - növelhetjük a
ment hatását. Magasabb hőmé1 séklet alkai7
mazásával azonban· a ferment fehérjerésze elpusztul s ezáltal a fer me nt hatása is m:~:.~J~~ltJ
5. Közös tulajdonsága a ferm
hogy a vegyfolyamatokat reuezibilisen
ják.. Ezt úgy kell érteni, hogy a fer ment
sára a végbemenő vegyfolyamatok
esetben két irányban zajlanak Ie
A termentek kimutatására es
meghatározására több módsze1 is
Ezeknek általános alapelve, hogy
szubsztrát kötődéskor optimális
között végbemenő folyamat sebesség<~t
A mennyileges meghatározás
lér1v'""'"'
hogy a vizsgálandó anyaghoz annyi
szubsztrátort adjunk, hogy a reaJKCJLu
sége CSak a ferment mennyiségétől fü,"<IIUJI,'
másszóval, a fermentet tartalmazó anyagat
szubsztráttal telíteni kell.
A fermenlek osztályozása több
szelint történhetik Osztályozhatjuk
Ietük szerint vagy az élettani müködésük
ján.. Az első esetben intTacelulális és
ce/ulális fermentekről beszélünk, illetve
elnevezés szerint endófermentek (a sejtből
annak szétrombolása után vonható ki) és
fennentek (a sejtből oldószelekkel ki'vor1h:üó:
Az élettani működések alapján
felosztásnál két nagy csoportba soroljuk a
menteket.
L A hidralitikus folyamatokat
hidroláz-ok.
IL A tápláléknak a hídralizist követő
bontásában résztvevő dezmoláz-ok
I. A hidrolá;zok csapültjába tm tozó fontosabb fermentek:
L az eszter kötést bontó eszteJ ázok,
2 a cuk1 okat bontó szaharidáz-ok,
3 . a peptidkötést hasító pro!eázok,
4 . az aminok hi dr olitik us hasitását végző
amid ázok.
IL A dezmolázok csapültjába [igen
különböző hatás ú fer ment tartozik.
l. oxidációs fermenlek (oxidáz, peroxtu•z,
kataláz stb.),
2 vizelvonást katalizáló hidwtáz-ok,
3. a molekulán belüli á tr endeződést katalizáló izomerázok,
4. a C-C kötést hasító karboliázok,
5. az aminacsaportok helyzetét megvál~
toztatni képes aminofel áz,

0

A növenyekben található lipázok (phyto6. a foszfor sav, illetve foszfát kötődését
lipáz) közül jelentős a ricinusmagvakban levő
szabályozó foszfoferáz,
7. a gligakének foszfát segítségevel tör·- ricinuslipáz . A ricinuslipáz a protoplazmához
kötődik s a sejtből csak erélyes sósavas kezelés
ténő elbontását szabályozó foszforiláz .
Messzir e vezetne, ha az egyes csopor tokba után távolítható eL Az olajiparban olajok feltartozó minden egyes fermenttel külön foglal- szabadításánál használják. Optimális pH 3, 6.
2 . A szahaJ idázok feladata a di- és polikoznék, ezért a továbbiakban csak az egyes
csoportok fontosabb sajátságait és az oda- szaharidák, valamint a glikozidák lebontásának elősegítése. E feladatoknak megfelelőer\
tartozó ismertebb fermeatet tárgyalom..
beosztjuk az
J.. Hidrolázok:
a) oligoszahar idázok és
Az e csoportba tm tozó fermentek olyan
b) poliszaharidázok csoportjába.
kémiai folyamatokat katalizálnak, amelyekA) Az olagiszaharidázok a diszaharidák és
ben a változás vízmolekula felvételével vagy
vízmaleknia lehasadásával jár (hidrolizis).. Az glikozidák bomlását katalizálják Az idetarutóbbi időben több hídr olitikus bomlásnak tozó fer mentek (a glnkozidáz, .a fl uktozidáz,
tartott folyamatról megállapították, hogy a ~ glukozidáz stb ..) mind igen specifikusak.
vegyfolyamatban nem a vízmolekula játszik Az a glukozidáz (régebbi elnevezese: maltáze)
szerepet, hanem valamilyen foszfát, a való- a 1épacukor ban levő és az ahhoz hasonló a
ságban tehát foszfor olizis és nem hiar olizis glukozidikus kötést hasítja. A növényi és
történik. Igy a hid.r oláz ok közül ezeket a dez- állati szervekben egyaránt fellelhető
A ~ glukozidás csak a növényekben for dul
molázok csoportjába tartozó foszforilázok közé
elő..
Régebben emulzin, salicináz; cellobiáz,
kell sorolni . Aszerint, hogy a hidrolízis milyen
gentiobiáz stb . névvel j elölték. Az élesztőből
természetű, megkülönböztetjük az eszterázokat,
egyes gombákból, baktériumokból és mandulászaharidázokat, proteázokat és amidázokat.
L Az eszterázok - mint azt a nevük is ból különítették el. É1dekessége, hogy az aszmutatja -· az eszterek elszappanosodását kata- kor hinsav a hatását meggátalj a .
B) A poliszaharidáz-ok közül fontosabb az
lizálják. Jelenlétükben a lezajló vegyfolyaamiláz,
ce!luláz és inulináz.. Mint azt a nevük
matot a következő általános egyenlettel érzékeltethetjük (R = alkohol maradék; R' = sav is mutatj a, az amiláz a keményítőt - állati
szervezetben a glikogént - a celluláz a cellumaradék):
Iozét, az inulináz pedig a inuli nt bontj a
szintézis
Az amiláz más elnevezés szerint diasztáz,
R-O--R1
HOH~
~R-OH
Hö--R,
a
növényekben
(penészgomba, különböző mageszter
elszap:pa·alkohol sav.
vak és burgonya) és az állati szervezetben
nosodas
Az eszterázokat is további csoportokba (pankreásnedv, vérszérum, liquor, nyál, vrzelet)
sorolhatjuk, aszerint, hogy milyen esztereket fordul elő Hatására a keményítő, illetve glikogén dextrinné, majd maltoze-vá bomlik.
bontanak specifikusan. Igy :
A növényi szervezetben levő amiláz (~ amiláz)
a) a zsír okat bontó lipáz,
b) a foszforsav maradékot tartalmazó ész- a keményítőt főleg ~ maltozévá bontja. Opümális pH-ja 4 - 5.75 . Az állati szerveterek bomlását katalizáló foszfátáz,
zetben levő amiláz (a amiláz) a keményítőt
c) a kolinésztereket bontó kolineszteráz,
és glükogént dextrinné és a maltozévá bontja .
d) klorofilbontó klorofilláz,
Optimális pH-ja 5,5-6 .
e) a kénsavas észtereket hasító szulfátáz.
3. A proteázok a fehérjéknek aminosavakká
A lipázok a zsü savaknak nemcsak a glicerinésztereit képesek felbontani, hanem az egy·.. törten ő bomlását, illetve a szervezetr e j ellemzó
fehérje felépítését katalizálják. A lebontásnál
vegyértékű alkoholokkal képezett észtereit is .
Úgy az állati, mint növényi szervezetben meg- a molekulát a sav-amid kötésnél (-CO-NH-)
találhatók. Az állati szervezetben a pankr eász·- támadják meg. Hatásukra tehát a fehérjék:
ban, vesékben, májban és a placentában.. Az R-CO-NH-R + HOH.::::~R-COOH +R -NH,
1
1
utóbbi három szervben található lipázt a pankreáslipázzal ellentétben közös névvel organo- egyenlet szerint bomlanak.
A proteázok két csoportba sorolhatók.
lipáznak is nevezzük. Az organolipázok első·
sorban az egyértékű alkoholt tartalmazó ész·a) proteinázok, melyek a proteineket, a
tereket szappanosítják el, míg a pankr eáslipáz nagyrnolekulájú fehérjéket, peptidekké bontják le, illetve a peptidekből proteineket épifőleg a glicerinészterek elszappanosodását katalizálj a . Ezt a hatásbeli különbséget úgy magya- tenek feL
b) peptidáz··ok, melyek a peptideket tovább
rázzák, hogy a kétféle lipázban a koferment
bontják aminosavakká, illetve megfordítva, az
azonos, az apoferment azonban különböző .
A lipáz hatásának vizsgálata igen nehéz, aminosavaknak peptidekké történő· egyesülését
mert az elszappanosodás heterogén közegben katalizálj ák.
a) A proteinázok csoportjába tartoznak -.zajlik Ie a fázisok (zsír és víz) felületén. Megállapítást nyert, hogy a hídr otopanyagok (pl. a két jelentős fennenten - a pepszin és tripszinen kivül a kimotripszin, papain, katepszin,
a pankr eáslipáz hatását elősegítik.
tr om b in stb ..
optimális pH-ja 8.
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A pepszin az egyik legjobban ismert feb savakat bontják alkotó elemeikre.
menL Northrop állította elő egészen tisztán, az ureáz a l<arbamidot amoniára és sz<'n<lioXi<ir~:
kristályos formában. A kristályos pepszint a hippurikáz a hippursavat benzoesavra
vizsgálva megállapították, hogy egyszerű fe- amoniára bontja .
II. Dezmolázok.
héri e, különösebb hatócsoportot nem tartalmaz.
A dezmolázok sor aiba tartozó
Molekulasúlya 38 OOO. Savanyú közegben sta·bil, poralakban kicsapva és megszárítva, közül a legjelentősebbek azok, a~ló~t~:~f:r!n~~;~~:
l<
hosszú ideig is eltartható. Az optimális pH-ja vezetben l ez aj ló oxidációs-r
aszerint változik, hogy milyen fehérjét bont, kat katalizálják Ezeket l<özös
a bontás előfeltétele azonbau az, hogy a bon- zoknak vagy oxidációs fer menteknek
tandó febérj e maleknia pozitív töltésű ion Az oxidációs fermentek közül egyesek a
formájában legyen jelen . A pepszin a fehér- sztrátot a levegő oxigénjével l<özvetlenül
jében csak meghatározott peptidkötésehet dálják, e7ek az oxidázok, mások a
bont, még pedig a gyűrűs aminásavak peptid- oxidációját aktiválják, ezek a peroxcidáizo.k.
kötését, ha a szomszédságban savanyú cso- kataláz a hidrogénper oxid bomlasát
portok vannak. A pepszin ezenkívül a zsela·- míg a dehidrogináz abban az esetben a!<ctl'cc
tint is bontja, ebben gyűrűs amidócsaport a szubsztrátot, ha redukálható anyag
pedig nincs, tehát feltehető, hogy az először s ilyenkor a szubsztrátból két hidrogén szflnardul
e.nJített peptidbontó hatás a pepszin hatásá- fel, végül, a karboxiláz a ketonsavakból
nak csak egyik része. A pepszin a gyom01fal dioxid lehasadásat idézi elő .
Az oxidációs fermentek közé tartoznak
sejtjeiben mint inaktív pepszinogén képződik,
a gy o no r ba j u tv a ala l< ul át pepszinné Az át- sejt, illetve a szövetek légzésében fontos
alakulás pH 4-7 közölt lassú, erősebben repet játszó Warhurg-féle Jégzőferment, a
savanyú közegben gyors. A ker es!< edelemben légzőferment, koferment L (kozimáz),
ment U. (Warbmg-féle ko!erment) stb .
levő pepszint a juh·-, sertes- vagy borjúgyomor
A Warhurg-fele légző!erment kolerm,,nti~e
nyáll<ahártyájából vonják ki és cul<or vagy
tejcukor·-porral keverve bózzák forgalomba. egy a vér és a levél festék (hemoglobin és
A tripszin a pankreász termelte fehérje- fill) közötti helyett elfoglaló vasat tarrtalm:azó
bontó fermenL A pankreasznedvből Northrop porfirinvázas vegyület.
állította elő luistályosan. A panlneászban az
A sárga légzőfer ment (flavinenzim)
inaktív tripszinogén alakjában van jelen s a l<ezetében a koferment foszforsav mfnadékk:ak
bélbej utva az entodokináz által megindított eszter ifikált laktoflavin A kofer ment
autokatalitikus reakció segítségével képződő (difoszfopiridin nukleotida) egy molekula
tripszin hatására elbomlik a tripszingátló anyag tinsavamidot és egy molekula adenil).t,
és a tripszinogén teljes egészében aktív trip- rnolekula riboze és két molekula foszforsav
szinné alakul.
össze a következő vázlat sz er int :
A tripszin a pepszinhez hasonlóan nem
Nikotinsavamid + riboze + foszforsav
minden peptidkötést bont el, de másokat, + foszforsav + tiboie + adenin A
mint a pepszin. Igy a tripszin tulajdonképpen ment IL annyiban különbözik a J,nfo,·monf
a pepszin által megkezdett fehérje lebontást I-től, hogy három molekula foszforsavat
tovább folytatja. A tapasztalat azt mutatta, tal ma z, tehát trifoszfopiridinnukleotida.
hogy a tripszin a bázikus aminásavak mellett
Az utóbb ismertetett fer mentek oxidiilt
levő peptidkötést bontja.
A tripszin savanyú redukált formája is ismeretes és
közegben igen állandó (felforr alhat ó). Hatás- változtatás segítségével végzik a
tanilag optimális pH-ja a lúgosközegben pH- fontos katalizáló hatásukat. A áezrrrolaz<>ll:
8-nál van
b} A pepszin és tripszin által lebontott csoportj ába tm to z ó többi fer me nt ~~:if~~b~
ságai, szerkezete l<evésbbé ismert A J
fehérjemolekulákat a peptidázok bontják el esetben Jetezésül<et is csak feltételezik.
aminosavaki a.
A fentiel<ben összevonva, igyekeztem
A peptidázok közé többféle íerment tar- ismertetni azokat a legfontosabb tu•dnivf;lókat;
tozik, melyeknek az elnevezése aszerint váltoamelyek segítsegcvel a s7;:;~,;:•;tel~~;~~";;:~~
zik, hogy a peptidlánc melyik részén fejtik ki fermentációs
hatásukat (l<arbikszipolipeptidáz, aminopoli- megérthetjük. vegyfolyamatokat
Az egyes fermentek
peptidáz stb.), régebben a polipeptidázok és nek és hatásmechanizmusának és:dete,:ebb
peptidáz ferment keveréket erepszinuek nevez- tanulmányozásával betekintést nyer hetünk
ték.
szervezetek bonvolultnak Játszó. de
4. Az amidázok csoportjába sOl ol juk azo- élő
latos pontossággal mÜködő szerkezetébe. A
kat a fermenteket, amelyek meghatározott mentek megismerésével több bonyolultnak
sz én- és nitrogénvegyületek bomrását segítik érthetetlennek látszó életfunkció válik
elő. Idesorolhatók az ureáz, argináz, aszparafoghatóvá s az ér delelődök előtt
gináz, hippurikáz stb . Ezek a fermentek rész ..
ben a karbamidot, részben a megfelelő amino ..
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yógyszerek oldékonyságának meghatározása
kenőcs-alapanyagokban
Irta: Csipke Zoltán dr. egyet. c . rk. tanár és Molnár Albert dr. egyetemi adjunktus

Unna reszor pciós vizsgálatai alapján köze..
!ebbről

tudjuk jelölni azokat a kenőcsamelye!< elősegítik a ható'aiJYflgc>krinl< a bőr mélyebb rétegeibe, az irh2ba,
kötőszövetbe, esetleg távolabbi
""""'elche. való behatolását. A kenőcstherápia
azonban al<ár felületi hatás(fe·dől<ertőcsről), akár mélybeterjedő (peneua.wo,ól van szó, nagy mértékben elő
SC!!lCJleL 1 ·
azáltal, hogy a hatóanyag molediszperzitását, azaz az alapanyagban
eloszlatásat fol<ozzuk Ez a feladat
el!sősorban a gyógyszerészre háramlik!
Az
orvos felírja a hatóanyagot, megjelöli az alapanyagat s most a gyógyszerészen van a sor,
hogy a rendelt kenőcs a rnűszabály lehető ..
ségeinek felhasználásával telj es hatásértékű
Nem kétséges, hogy - tekintet nélkül
a therápiás célra -- a fenti előfeltételeknek
Jeginkább az úgynevezett oldatos kenöcsök
felelnek meg.. Ezek közül is elsősorban azok
a kenőcsök, amelyekben a hatóanyagok az
orvos által r~ndelt töménységben a kenőcs alapanyagban Judegen is feloldva maradnak, mert
hatóanyag ebben a formában éri el a maximális felületet
Az ilyen oldatos kenöcsök készítésekor
azonban óvatosaknak kelllennünk s mindenekelőtt mér legelnünk kell, hogy a hatóanyag a
kívánt töménységb!'n hidegen oldódik-e abban
az alapanyagban, amelyet az orvos megjelöl.
Ha ezt szem elöl tévesztjük és a kenőesőt
meleg úton állítjuk elő, a túltelített meleg
oldatból kihűlés után a hatóanyag egy része
n~gyobb kristályok vagy szemesék alakjában
krválik.. Az elkészítő ezt észre sem veszi s a
célnak - amit az oldással el akartunk érni a~ ellenkezőj e l<övetkezik be. A hatásfok gy engu!, sőt, a hatóanyag l<ristályos kiválása nem
egy dermatologiai folyamatban káros lesz (pl.
salicylsav stb ..}
Ahhoz tehát, hogy oldatos kenőesőt készítelsősor ban ismernünk kell. hogy a szóbankenőcsalapanyagban az előírt gyógyszer
hídiegen milyen töménységben oldódik.
szal<irodalomhan e tekintetben kevés
adatot találtunk. Fontosnak tartanók - a
okol< alapján - , ha a kenőcsterápiában
használt hatóanyagok oldékonymegadnák.
Irodalmi adatokból ismeretes, hogy Ol
''"'arnrt>an 2.18 %, Ol olivaeben 2 37%, Ol.
239%, Ol. riciniben pedig 909%
oldódik.
· é~ Schium pf vaselinben és h y dr o..
ar achis olajban 20 gyógyszer oldó-

dását állapította meg.. Adatainkat az alanti
1. sz. táblázatban közöljük
1. sz

táblázat.

Oldékonyság
Oldékonyság
aiachid.
vaselin alb ..-ban Ol..
hydrog . -ban
1 Acid . saiicylic....
O. 03-0,06o/0 15-20%
2. Aethyl paraaminobenz. . . .
0.05--0.1%
o 5-1 'X
3 Atropin basis
0.02-0 04% O_.:;- O• "'56
j
Yo
-4. Atropin sulf
oldhatatlan
oldhatatlan
5 Cocain basis ..
025-0.5%
1.75-2%
6. Cocain hydrochl
oldhatatlan
oldhatatlan
7 Campbora . . .
15-15%
20-21%
8. Diacetylaminoazoo.J~o 5%
toluol .
15-2%
9 Ephedrin basis
0 . 75-1%
9%
1 O J odochlm oxyoldhatatlan
o 25__::04%
chinolin ...
11. Jodoformium
o 8-1%
12 . Jodum
0.8-1%
6% felet
13 Mentholum ..
18-20%
17--18%
14 Methyl paraoxybenz.
1..25-1..5%
15. N aphtaium
O. 1___..:-0 . 13%
14-15%
16 Phenolum
0.5-0.75%
7-7 5%
17. Pyrogallum
oldhatatlan
2 25-2 5%
18 Hesorcinum
oldhatatlan
5 76-6%
19. Sulfur praecip
O 25-0 3%
0.25-0.3%
20 Thyrnolum
5 8-6%
29-30%

Any ag -neve

Az ir odalomban tehát, bár szórványosan
de mégis találunk bizony'.'s adatobt, így első~
solban a nalunk Js elterJedt vaseimre vonatk?zólag Dolgozatunk célja az volt, hogy a
nalunk, gyak?rlatbmr előforduló hatóanyagoknak zsrrnemu alapanyagokban való oldódásához további adatol<at szolgáltassunk. Erre
a célragyapjúzsírt és gyapjúzsír-vasdin egyenlő
mennyrségének keverékét választottuk.
Az oldhatóság megállapítása szabahőmér
sékleten szilárd, kenőcsállományú oldószerben
brzonyos nehézscgekbe ütközik. Itt ·- a folyékony oldószerekkel azonos módon - nem lehet
egys~erüen kihü;és után a kivált hatóanyagat
spuessel eltavolrtanr.. A vrzsgálat tehát meglel~etősen körülményes. Mi legmegfelelőbbnek
Buch z és Schlumpf eljár asát találtuk és ezt is
alkalmaztuk kisebb módosításokl<aL
A vizsgálat menet.e a következő :
A fínoman porított, az anyag természetének megfelelő rnódon kiszárított és VI. sz
szitán átszitált hatóanyagat ismert arányba~
vízfürdőn melegítve az alapanyagban kevergetve feloldottuk. Utána kihülésig kevertük
és 24 óráig hűvös helyen (pincében) tartottuk
(A gyógyszerk,önyv a l<enőcsöl<et hűvös helyen
tartatJa!) 24 ora mulva a sorozatotmikroszkóp
alatt 140-szeres nagyítással vizsgáltuk és kivalasztottuk azokat, amelyekben kristályok
nem váltak kL A vizsgálatot l hét, 3 hét
3 hónap és 6 hónap elteltével megismételtük:
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Oldékonyságnak azt a kancentr ációt tekintetc
tük, amelynél 6 hónap mulva sem volt kiválás.
A menthol és kámfor oldását légmentesen
záródó, szorosan lekötött, szélesszájú, üvegdugós üvegben végeztük, 60 C-0 ot meg nem
haladó hórnér skéleten. Oldódás után kihülésig
erősen ráztuk
Kisérleti adatainkat a 2 sz . táblázatban
tüntetjük fel.
2. sz . táblázat

,[(p

30JIIaH

Anyag neve·
1. Acid. salicylic
2. Argent nitric,
ci y st .
3. Bism. subnitlic
4. Camphara
5 Hydrar g. bichlo1
amm o niat.
6. Hydrarg. oxyd,
fia v.
7 Menthol
8 Naphtol.
9 P.-aminobcnzol··
sulonfamid
10, Pellidol
11 Resorcin
12. Rívanal .

4HIIKe

MHKPOCI{OITH4ECKOE
(Bbrgep>KKa H3 iKYpHana "<PapMau;esr" 1949, r.. N2
Asrop

3amiMaeTC5I rrposepoqHhiMH

MC,!lJU<aMeHIOB
ÜH ITO;a;qepKHBaei Ba)KHOCTb
H3JiaT aer, q ro npe.[IJIOCbiJil{OÍÍ CIICT eMarwteCKOtt
5IBJI5IeiC.H COOIBeTCIBYIOIII.3.H peqlűpMa ofiyqemi5I
TOB H IIpHCIIOC06JieHHe H3X0,[1;5IlllJIXC5I B
KOITeR

Oldékonyság Oldékonyság
Adeps
Adeps lanae
lanae-ban
+vaselin a a.
11~13%
0,6-0,7%

FEHÉRNEMŰ-PISZKIT O

Bbl):(EP}!(I{A

Me'I'Oil_OB

HCCJie,TI;OBaHH5I 1

cospeMeHHOH rrpaKTHKH.

Pe)J;aKU:HOHHaH

BeHrepcKoH <PapMai<oneH npn.u.ep:amsae1 c.H Y'"'" o·cnMv
IJJmY II npep,)raraer 065I3areJibHOe

rrpocrhrM crroco6oM H cnoco6oM ne
IIIOI'O

Marepn:ana

mn11er as1op, -

flpH

3THX

HeCJIO)l(HbiX

rrepsocreneHHYID ponh nrpaer

0,01~0,02% 0,0,02
0,01~0,02% 0,01 %?
18~20%
17~18%

rrpnMeHeHne MHI<pocKorm.. B ,n;aJJbHetí:rnetí: asTop
Bae'r O pC3YJJb1a1aX npoBe,a;eHHI:,IX, BMCC1C CO CBOHM

0,07~0,1%

0,03~0,04%

OCHOBaHHH KOTOpbiX OH peKOMCH.!J;YC1 IIpHli1CHCHHe Mm<nnCKOITa npH CKOphlX H HCCJIQ)KHO rrpOBC.IJ;HMhlX llC[IhiT.aHIÍRX'

0,1~0,15%
15~18%

0,06-0,07%
15-18%

2--3%

0,8~1.2%

0,7--0,9%

0,35-0,4%

2~2,5%
3,7~-1%

0,8~1%
1,6~2%

0,06~0,90%

0,03-0,04%

rpY,n;HHKOM .u;p-oM Arrb6epr MoJJbHap, Hccne.u;osamnlx,
Masetí:

-.

ABIOp 3aHHMaCICR HCCJJC,!J;OB3HHCM paCIBOpCHH5I
CIBYIOIIJ;HX BCIIJ;CCrB ll B CBR3II C 3'IHM
raK Ha3biBaCMbiX, CYCITCHCHOHHhiX Ma3~X BO BpCMR

H3'1~;e~p~eH~H~e~M~). «::B~:~~~~::··.~

HCHH5I
rrepeMeHaMrr
{MHI<pOHHbiM
HHH
CBOCtí
CialhH asrop
3aHHMaCI'CTI
CHOHHblX Ma3eií:, B OC06CHHOCTH1 YCJJOBlUIMH

06

HX

HMMOCTH

A kátrányok és kátránykészítmények
gyógyászati
A kátrány 1890 tájékán még univerzális
szer volt, küisőieg, belsőleg egyaránt használták. Egyes országokban (Orosz, Lengyel)
népies szerként aHmimazták minden bizonnyal
azért, mert könnyen hozzájutottak, hiszen
nagykilerjedésű erdeikben a faszén előáHítása
szinte háziiparszerűen folyt, és a meiiéktermékül
kapott kátrány felhasználásra adva volt.
BELSŐLEG

pilulák és kapszuiák formájában szedték O 201 5 g-os adagokban naponta többször, sőt gyógybor formájában is (Vinum picis) gonorrhoea,
dyspepsia (emésztési--zavar), dysmenorrhoea
(fáj d aim as havivérzés), febr is interrnitt ens (váltakozó láz), hydrops (vízkórság) esetén. A légző
sZerv ek hurutos megbetegedésekor inhaládóra
is hasznáiták, különösen a fenyőfa-kátrányt
(ma ol eum p init), de ugyanakkor piluiákban is
szedték a köhögés csiiiapítására (guajacolszármazékok helyett).
KÜLSŐLEGES

használata manapság is gyakori, de belsőleges
használatáról a mai gyógyszertanok már aiig
tesznek említést. Régen vizes rázadékát (aqua
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picis) hólyaghurut esetén használták
mosásra..
Genyes fekélyek fertőtierdti~sére
az aqua pjcist rendelték, és
impregnált antiszeptikus kötszert
Rheumalizmus eseién bőrvörösítőnek
kán most is rendeiile Rüh, bőrbajok,
bőrviszketés, pikkelysömör eseién
kenőcsökben, rázókev•erékekben
irják . A kátrányszappan mint
sokak kedveit t.estápoiószere .
TÚLADAGOLÁSAKOR,
mely belsőleges és küisőieges haszná Iatak<)f •
egyaránt előfordulhat, émelygést, hányá
fájást, vesegyuHadást okozhat . Ugyanis a
ről is tökéletesen felszívódik, és a benne
különféle fenolok és fenolszármazékok a
lettel ürüinek ki alkáliákhoz kötött
oxidáció következtében a vizeietet
feketére festik. Tappeiner szerint
idegrendszer bénulást is okozhat . HigiltatlarJUI
bőrre kenve, heveny gyuiiadást
piros lesz, duzzadt, hólyagos . Kenoc>;oKue.u
rázókeverékekben gyuHadást okozó
mérsékiődik és a fenti bőrgyógyászati
alkalmas lesz.
·

használatát erősen korlátozza. Ezért
1900-as évek tájékán törekedtek olyan
kés.zítmimy•ek elöállítására, melyek a hatástanianyagokat kiküszöbölik, és
rarmag teljes értékű készítménvek•Bt adnak.
foglalkozott ilyen készíteiőáiiításávai, és dolgozalában megáHa-·
hogy a kátrányban négy csoportba oszt ..
anyagok találhatók. Az első csoportba
~:J~:(c,~az anyagokat osztja, meiyek alkáliákkal
,,,
ki (fenolok, savak); másedik csoportazokat tárgyalja, meiyek savakkai vonhaki (nitrogéntartalmú bázisok); harmadik
, c:;u~·wlba sorolja mindazukat az aikatórészeket,
vákuumban ledesztiiiáihatók ; a ne·•·.~redlikbe a szurok tartozik.. E csoportok közüi
ov•\o'''":z"! i szempontból a második csoport
Jmro!;aK, a negyedik csoportban tárgyait
ok a hatástalan, . piszkító baliasztanyag
elvek szerint készíletlék az Authrasolt
{KnoiJ) a borókafakátránybóL A Cadogei,
tLrnuuH•J frakcionált desztriiációvai eiőáiiítotl
· · borókafakátrány, szintúgy az Eneadai
(Egger) is, míg a Falipsoryi (Fahlenberg ..List) a
kőszenkátrányból készüL Hasonló célból készült
1906 táján az Eupicin, meiyet fenyőkátrányból
nyertek formaldehydes kezeiéssei.
A bőrgyógyászat szívesebben használja a
tisztított kátránykészítményeket, mint az a
felsorolásból kitűnik. Természetesen még
számos tisztított, kezeit kátránypreparátum
volt, ilietve van forgalomban, de a fentiek
bizonyítására ennyi is elég . Még csak azt szeret ..
ném hozzátenni, hogy egyes küiföldi gyógyszer ..
·
hivatalos a frakcionált deszti!Iációvai tisztított kátrány (oieum picis Iiquidae
rectificatum).

feime;ü!t .a. kuta.tókban, a kérdés, hogy vajjon
nerr: u~y Jon-e letre a rak, hogy a szervezet a
st~nr:v~zas hormont akarja létrehozni, és a
szmtezrs valamilyen ok folytán a rákkeltő
anyagat hozza létre, továbbá nem forduihat-e
eiő, hogy hormonkészitmények adagoiá sakor
rák fejlődik kL Tüszőhormonnal kísérletezve
megái!apították, hogy rákra hajlamos egér~
törzsek hím ái!atain a hormon adaaolásakor
emlőrák keletkezett. Bebizonyosodott ~zonban,
hogy itt a rák kifejlődésében a tüszőhormon
szerepe mindössze annyi, hogy a rákra hajlamos.)
egér emiójének fejlődését elősegíti, viszont az
emlő örökletesen rákra hajlamos.
Testosteronnai gyógyítottak mei!rákot
A fentiek figyelembevételévei néhány kuüitó,
mrvei köztudomású, hogy az oestrogenek és
andragenek között biológiai antagonizmus ái!
fenn, meHrákot gyógyítottak inoperabilis esetben nagymennyiségű testosteronpropionat ada·
goiásávai. A kevés kísérletnek azonban szarosabban véve semmi nagyobb jelentősége nincs,
csupán kísérletnek tekinthető.
'
A RÁKKELTŐ ANYAGOK
I-IATÁSMECHANIZMUSA
még nincs tisztázva . Ahány kutató, annyi
vélemény a rák keletkezésérőL Mindepyik áHítás mei!ett szólnak érvek, de ei!ene is. Egyesek
szerint a careinogenek gen ..mutációt okoznak,
mások szerint ezek filtrálható virusokat akti-váln ak, és ezek okozzák a rákot.
Ha már a rákkeltő anyagokról, a rák hormonokkal való gyópyításárói megemlékeztem,
nem hagyhatom említés nélkül
A SZOVJET KUIATOK MUNKÁJÁT

a rák biotherapiája terén. Ljunson és társai
a folsav bosszú időn át való adagolásával
A kátrányole hatástanával kapcsolatosan 40 %-os eredményt értek ei, de klinikailag nem
meg kell említenem a rákkeltő (carcinogen) támasztották alá munkájukat.. Bakteriális ereanyagokat is, meiyeket 1910-ben állítottak elő detű anyagokkai is fuiytaHak ldsérlel eket.
a kőszénkátrányboL Nyulakan ugyanis, ha Scher 1943-44·ben a bac. prodigiosusbói állj ..
tott elő egy nagymoiekuiájú pclysaccbaridot,
bőrüket kátránnyal ecsetelték, rák fejlődött ki.
Bebizonyították, hogy ezt a kátrányban lévő meiy hatásosnak bizonyult Ufyan, de emberre,
benzpyren --5 kondenzált benzolgyűrüt tartal-- áiiatra toxikus. Kiujeva és Re szkin kísérletei a
maz ~ okozza . Azóta kb 50 hasonló hatású legjelentősebbek Ők a deiamerikai trypanosoanyaget izoláltak a kátránybói, meiyek közül mával, a schizotrypanum Crusivai kísérleteztek .
Már 1938-ban megáiiapította Roszkin, hogy
legjelentősebb a metyichoiantren, mely a sterinekkei rokon strukturájú . Ezeknek az anyagok- míg az előbb említett trypancsernák egészséges
nak (O 3 %-os éter es, benzolcs oldatáv ai) heten- ái!atnál a szívben, lépben, májban, csontvelő--·
ként kétszeri-háromszori bőne kenésével pat-- ben, nyirokmirigyekben haimrzódnak fel, addig
kányon, egeren b őnálcet idéztek elő 2~3 hónap a rosszindulatú daganattal bíró áHatok esetéalatt.. Ugyanezen anyagok olajos oldatban ben, a daganatban éinek, szaporodnak, és a
fecskendezve szarleómát okoznak, meiy daganat sejtjei ennek következtében deformáIódnak, degeneráiódnak. Ugyanilyen hatást
s áiiatra átoitható .
értek el az elölt trypanosomákbói előáHított
endotoxinnai is . A nagy honvédő háború a
HOGYAN KELETKEZIK A RÁK?
munkát megakadályozta ugyan, de 1944-ben
Tekintettei ana, hogy a rákkeltő anyagok újult erővei indult eL Vakcinát, Iysatumot
k•5zcitt sterinvázas szerkezethez közeláHó is van, ái!ítottak elő, meiy már kis adagokban is a
RÁKKELTŐ

ANYAGOK
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daganatok szétesését okozza anélkül, hogy az
ernbene nézve ártalmas lenne. Klinikai ki ..
próbálás során olyan esetekben alkalmazták,
amikor a szer hatását könnyen követni tudták
(pL : gégerák).. Jó eredmények mutatkoztak ..
Az injekciós alakban használt szer alkalmazása
után a beteg szubjektiv érzésekről számolt be,
1·-2 óra mulva a daganatban szúró fájdalmat
érez, mely hamarosan megszűnik, hőmérséklet··
emelkedés is tapasztalható . A hatás különbözó
mértékű volt. Egyes esetekbe_n a lyzis gyorsan
következett be, másoknál vrszont lassabban .
Ahol hatásosnak bizonyult, függetlenül a daganat stádiumától, a seitek szétesése bekövetkezett. J elenleg a KR-bŐI kémiailag tiszta fr akció
előállításán fáradozik Klujeva és Roszkin.
Munkájuk sikeres folytatását sok S>envedő
embertársunk lélegzetvisszafojtva figyeli, és
reméljük, hogy várakozásuk nem lesz hiábavaló ..
Ezzel az összefoglalással szerettem volna
néhány kér dé sr e felhívni a figyelmet, mely a
kátrányok használatával kapcsolatosan felmerülhet. A rákról szóló fejtegetéseim nem tartoz-
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nak ugyan közvetlenül a témához, de
hiszem nem végeztem felesleges munkát
röviden összefoglaltam az ene vonatkozÓ
reteket is .
ÖSSZEFOGLALÁS

IRODALQ]\1.· Vesztnik akademU
Z-3. Ref ..: Egga Orvosi
Libreich, Langgard: Compendium. 1891
Gyóguszerészi reál-encyklopedia. 1891 . Lehrb. der Aizneimittel. 1920. Tiewieltmbura·:
Grundlagen dei allgemeinen und speztellen
verordnung. 1926. Fritz;· Gyógyszezhátástan.
Vámosi-JI.!fansfeld: Gyógyszertan. 1944 . ._
kuiz: Gyógyszerele és gyógyitás. 1944 - Sack; WeUe.·•
ETfahnmgen mil dem Farblasen Teer. All
Zenlr Zlg 1903. Ref..: Jahresber 1903 266 wein; Eupicin.. J aresbeJ. 1906 . - An als. of Surg_
1946. 123 . 1023. Ref.: Egga Orvosi Szem/e, - Th;
Journ Ama . Med Ass . 1946. aug 24 Ref.: Egger
Orvo.sl Szemle,

nauk. 1946

Beszámoló szovjet kémiai folyóiratokról
A . J. Jakubovics és V. A. Ginszburg: A
kémia e1edményei monoméi szililw-organikus
vegyülelek köJében. (Uszpehi himii, 1949, L sz
46, old ..)
Organikus vegyületek, melyek molckuláikban szilicium atómokat tartalmaznak, már régóta ismeretesek, szisztematikusan azonban csak
a harmincas években kezdtek velük foglalkozni,.
Mivel ezek köz ül sok vegyület az ipar és a min·
dennapi élet számára kiváló tulajdonságokkal
rendelkező műauyagokat szolgáltat, az utóbbi
néhány év alatt kutatásuk nagyobb méreteket
öltött.
A szerzők több mint 170 irodalmi adat és
saját tapasztalataik alapján rendszeresen ismer-·
tetik a sziliko-vegyületek terén elért eddigi
eredményeket, táblázatban összefoglalva a szilicium és néhány más elem elektrónjainak és
ionjainak elektromos tulajdonságait, amelyektől az egymásközti kötések lehetőségei, valamint
ezeknek tartósságafüggenek Ismertetik továbbá
asziliko-organikus vegyületek szintéziseit : szerves fémvegyületek segítségéve!, sziliko-halogenidekkel és fémnátriummal, sziliko-halogenidekkel és telítetlen szénhidr ogénekkel, elementáris
sziliciummal és szénhidr ogén-haloidokkal, valamint diazomódszerekkél. Leírják a szilikoorganikus vegyületek kémiai és fizikai tulajdonságait, az egyes vegyületcsoportok \ iselkedé··
sét kémiai behatásokkal szemben: oxidáció,
redukció, klórozás, hidrolízis, polimerizáció stb.
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Különösen a polimerizációs termékek
szanak a technikában nagy szerepet, m~h,el<,nek
előállítása a Szovj etúnióban is
folyik. Ezek köz ül főleg a műgyanták és
anyagok előállítására dolgoztak ki elj
K A. Andrianov, A . A . Zsdanov
Golnbcov, M.. V. Szobolevszkij :
ni!ms vegyületek. (U szpehi himii 1949
'
'
l 4 ~- . ol d.)
A szilicium és vegyületeinek reakcióival más
ye(1yületekkel rengeteg új anyagat lehet
allrtam, Ezeknek tulajdonságai igen változato~ak. Az utóbbi tíz évben mindinkább leléjük
ter elodrk a figyelem, mivel a po lim ér szilikoorganrkus vegyületek a technika szempontjából
kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek.
A Szovj etúnióban a sz er zök egyike
amov) már. 1937-ben. olyan eljárást puwcuuuc,
amely szennt alkrl- es aril-származékok ortokovasavas észter einek hidr olizisével értékes mű
gyanták előállítása lehetséges . 1939-ben ugyan- ·
csak Anduanov az alkil-polisziloxán-gyanták ·
elsőrendű hőszigetelő és dielektrikus tulajdonságairól számolt be. 19H-ben amerikai kutatók
orosz szerzők munkái nyomán
loxán gyantákat Í! tak le .
Mivel ezek a vegyületek a technika különböző ~erületein ma már ór!ási mennyiségekben
hasznalatosak, a szerzők Ismertetik először a
sziliko-or ganikus vegyületek kémiai kötéseit,
maJd sorjában rátérnek az; egyes vegyület-

. csoportok ismertetését e A sziliko-or ganikus
vecryületek kiindulási anyaga a szilicium halogé~ vegyületei, főleg a sziliciuni tetraklorid .
Ennek segítségevellehet organikus vegyületekbe
sziliciumot bevinni és ezáltal egész sor új vegyüIetet előállítani . Kémiai képletekkel és egyenletekkel szemJéltető módon mutatják be az
egyes csoportokhoz tartozó vegyületeket és
azokrwk előállítását. Csoportosítva vannak a
halaid vegyületek, az ortokovasav észterei és
haloid-észterei, alldl- és aril-haloidszilánok, az
ortokovasav alkil- és aril-vegyületekkel képezett
észter ei. A továbbiakban a sz iliko-or gan ik us
monomérek hi dr oliziseinek és kondenzacióinak
lehetőségeit ismertetik, maj d következnek a
metil-, etil- és fenil-polisziloxánok
Tulajdonságaikról beszámolva megemlítik,
hogy főtulajdonságail{ közé tartozik rendkívüli
)rőá!lóképességük. A belőlük előállított lakkok
kiváló tapadóképességgel és állandósággal r endelkeznek A kenőolajok konzisztenciája nem
változik se1n alacsony, sem magas h6fokon,
A műgyanták, rnííüvegek és sziloxán-kaucsukok
nem csak technikai eszközök előállításár a, hanem elektromos szigetelésekre is igen alkalmasak. Egyes sziliko-organikus vegyületek gőzei
vel bevont felületek előnyös hidrofób tulajdonságokat mutatnak Az ipar ban használatos
vegyületek közül kitűnnek a metil- ,és etilszilántrikloridok, amelyek vízzel hidrolizálva
hidr of ób hártyákat képeznek. Ezeket p~pír,
bőr stb. vízhatlanitasára lehet használni . Ugyszintén eredményesen használják villamosberendezések és gépek szigetelésénél a szi.likongyantákat és lakkokat, a polisziloxán-kaucsukok
pedig rugalmasabbak és ellenállóbbak mint a
j elenleg használatos szintetikus kaucsuk
Sz . V. Zagorodnij : A bórfluorid katalizátaiként való alkalmazása a szer ues kémiában. (U sz p eh i
himii, 1949, 3 . sz. 302. old ..)
Meg 1937-ben felhívta a szer z ő a figyelmet
a bórfluoridra, amely szerves reakciókban alkalmas katalizátornak bizonyult Azóta az irodalomban több adat jelent meg, amelyek a bórfluorid alkalmazásáról számolnak be,
A szerző ezért széleskörüen ismerteti a bórfluor id alkalmazási lehetőségeit és azokat a
reakciókat, amelyeknél katalitikus hatást fejt
kL Kondenzációs reakcióknál, különösen szenhídr oge nek alkilálásánál, fenolok és fenol-karbonsavak alkilálásánál, v al amint észtereiknek
izomerizációinál, az acetecetészter alkilálásánál,
az etilén-származékok aldehidekkel való kondenzáció nál, savanhidridek olefiuekre való hatá- sánál, acetilén -származékok konder1zációinál
klóranhidriclekkel, ketének reakcióinál, a szénmonoxid reakcióinál olefinekkel, alkoholokkar
és észterekkel, aromás szénhidrogének ac.ilálásánál és ketonok acilálásánál lehet a bóríluor idot alkalmazni
Telítetlen vegy ületekhez való kapcsolások·
nál is alkalmas katalizátor a bórlluor id Ilyen
adaicios reakciók például: a \Íz kapcsolása
olefinekhez, alkoholok és karbónsmak addiciúja

olefinekhez, savak kapcsolása diciklopentadiénekhez, alkoholok és karbansavak addiciója
acetilén..vegyületekhez, alkoholok és savak kapcsolása divinil-acetilénhez, aril·aminok kapcso··
!ása acetilénekhez, alifás alkoholok kapcsolása
acetilén-karbinóiokhoz stb.
Az utóbbi időben gyakran alkalmazzák a
bórlluoridot izomerizációs és clklizációs reak..
cióknál. úgyszintén polimerízációknál és még
sok más reakciónáL Ezeket a reakciókat is a
szerző bőven ismerteti és megállapítja, hogy a
hórfluorid univerzális katalizátornak tekinthető., Hogy a vegyiparban való alkalmazása
mégsemterjed t el eléggé, annak az az oka, hogy
az ára meglehetösen magas, regenerálására pedig
meg ninr,senek meglelelő módszerek kidolgozva.
A sz er z ő azonban annak a r eményének ad
kifejezést, hogy el fog jönni hamarosan az az
idő, amikor a borfluorid el fogja foglalni méltó
helyét a katalizátorok között és amikor hasz,.
nálata úgy az iparban, mint a laboratóriumi
gyakorlatban el fog terjedni,
A L Buszev : Bizmut és ólom elválasztása.
(Uszpehi himii., 1919, 3 . sz . 347 . old ..)
A bizmutr a jellemző, hogy a természetben
az ólommal együtt szakolt előfordulni, Az ólom
ércei mindig tartalmaznak bizmutot és ez a
jelenség az iparban igen gyakran nehezségeket
okoz, mert az ólom alkalmazását egyes fontos
technikai célokr a alkalmatimmá teszi . Elválasztásuk analitikai műveleteknél is nehézségekbe
ütköúk.
A sz er z ő ismerteti és kritika alá veti az
utóbbi 150 év alatt publikált módszereket és
megüllapítja, hogy ezek közül egy sem alkalmas
au a, hogy az ólmot a bizmuttól tökéletesen el
lehessen választani Legmegfelelőbbnek tartja
Ziutl és Rauch pocenciometr iás módszerét,
amellyel elég pontos eredmenyeket lehet elérni
Hangsúlyozza azonban, hogy ez a probléma
nagyobb figyelmet érdemel és szükség;esnek
tartj a, hogy a kutatók új utakon haladva megfelelőbb és egyszerübb módszer t dolgozzanak kL
Sz., R Mardasev, L. A. Szemina, R. N .
Jetingol és A. L Baijasznája: Az 1-aszpwaginsav bomlásának mechanizmusa baldei ilái.s aszpm Liko-delwrboxiláz Iratásáw (Biohimija, 1949.
l, sz. M old.)
A szerzők az l-aszparaginsav mikobakté..
rimnok által előidezett dekarboxilálási reakció·
jának mechanizmusát tanulmányozták A reakció végtermékét ~·-alaninnak vélték és megkisér eJt ék ezt bebizonyítani"
A ~-alanin kimutatása kémiai úton (akrilsavon keresztül), valamint mikrobiológiai rnód·
szerekkel (Saccharomices cerevisiae-vel) nem
sikerült
A nitrog'hltartalorn Van Slyke szerint
meghatározva azt bizonyította, hogy a dekarboxilálás terméke amino-csoportot tartalmaz,
tehát az aszparaginsav dekarboxilálását nem
kiséri amin lellasadási folyamat.
Hogy a kérdést eldöntsék, végül a papírkromatografiás módszerhez folyamodtak és
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ezzel sikerült bebizonyítaniok, hogy az l-asz··
paraginsav mikobaktériumok által előidézett
dekarboxilálásánál a-alanin lcépződrk
N. M. Sziszakján és A M. Kobjakava:
A protoplazma strukturájának fermentaliv aktivitása (Biohimija, 1949, l -sz. 86 . old ..)
»A mendelizmus-morganizmus kromozomaelméletének propagálása óriási ká10kat oko~ott
a sejtkutatás terén. A szervezet felkutatasaval
>löröklődési tényezők« és »tápláló tényezők«
után továbbá azzal a kijelentéssel, hogy a
kroU:ozomák az úgynevezett »öröklődési képesség« hordozói bizonyos különleges világot képeznek és függetlenek a szervez:ttől és a~nak életfeltételeitől - a wersmanmzmus a sejtmagnak
tulajdonít 'kiváltságos szerepet az öröklődési
képességek kialakításában. .
.
. .
A mendelizmus-morgamzmns rdeahsztilms
tételeivel szemben, a micsurini biológiai tanítás
felsor akoztatta határ oz ott és világos materialista
tételeit amelyek az örökölhetőség és a változtathatÓság aiapján állanak. Öröklődési képességgel rendelkezik minden élő anyag, nem.csak a
kromozomák, hanem a test vagy a se] t leg·
kisebb részei is. >lAz öröklődési képességet mondja Liszen/w a test anyagcseréjének
jellegzetes típusa határozza meg. Ha meg tudjátok változtaini az élő test anyagcseréjének
tí plUS ál, megváltoztathatjátok az öröklődést is. ~·
A materialista biológiában a mrcsmrm
tannak ilyen állásfoglalása különleges kötelezettségeket hárít a bi?kémiára és. a fiúológi~r:'- _a
sejt összes elemeit ermtő kutatasok km;elyrtes~
ben és szerepük megvilágításában a Sejt frzwlogiai működésében..
.
.
•
Nem kétséges, hogy a sejtben vegbemeno
folyamatok kemizmnsának megismerése szempontjából szükséges a sejt összetételét és szer.kezetének biokémiai működését megrsmerm,
annál is inkább, hogy fény der üljön az anyagcsere jellegére.. .
Azoknak a sikertelenségeknek magyarázata,
amelyek a sejtszerkezet fermentativ aktivitásának tanulmányozása közben mutatkoz.tak, nem
csakizolálási nehézségekben, hanem a szerkezetben levő fermentumok állapotában is rejlik ..
A szerzők egy korábbi muukájukban rámutattak arra, hogy izolált plasztidák termentumainak jelentős része az alkatrészekhez szilárdan van kapcsolva . Ezeknek a termentumoknak feloldása és aktivitásuknak meghatározása
más termentumokhoz viszonyítva csak folytatólagos autolizissel lehetséges. Bebizonyo~odott,
hogy a plasztidák fermentatrv aktrvrtasanak
megnövekedése antolizisük után a plas_ztrdák
szétesésér e vezet . Ha azonban az autol!zrs az
invertáz teljes aktivitásának mérésénél megfelelő eljárásnak bizonyult, az oxidáló fermentnmok általános aktivitásának tanulmányozásá·nál nem vezetett kielégitő eredményekhez,
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Ezek szerint a termentumoknak a protoplazma
szerkezetében levő lokalizációjának eldöntésére
az autolizisen kívül más eljárásoknak alkalma-·
zása is szükséges, hogy a fenm!ntnmok oldatha
menjenek."
A fenti bevezetés n tán a szerzők elektronmikroszkóp segítségével készült fényképeket
közölnek a plasztidák szerkezetéről, majd leírják azokat az eljárásokat, melyekkel vizsgá"
lataikat végezték . Ezek a vrzsgálatok különféle
fermentnmok alkalmazásával (invertáz, foszforiláz, peroxidáz és polifenoloxidáz) történtek.
A sejt szerkezetében levő fermentumok aktivitását és ezeknek a fer mentnmoknak a p lasztidák lipoproteid-komplexumaihoz való adszorpciós kötéseinek szilárdságát vizsgálva, meg-.
állapították a következőket :
Azonos fermentumok maximális kiáramlását a plasztidok autolizise folyamán különböző
pH-nál is meg lehet valósítani. A pH nagysága és a pufferole jellege azonos fermentumok
kivonásával az autolizis folyamán külső behatások és a p lasztidák fiziológiai állapotától függöen
változik.
Magasabb ozmotikus kancentráció létesítése a cirkuláló oldatban elősegíti a plasztidákra
adszorbeált fer mentumok oldatha j ntását. Az.
ozmotikus kancentráció a fennentumok deszorpciójára nem hat egyenletesen. Minél erő
sebbek a fcrmentumok adszorpciós kötései a.
plasztidák lipoproteid-komplexumaihoz, annál
gyengébben hat az ozmotikus kancentráció a
fer mentnmok kij utásár a a p lasztidákbóL
A plasztidáknak puffer--oldatokban való
hosszantartó centrifugálása lehetövé teszi a
fer mentnmok telj es kiáramlását.. Minél több
fer mentum van kötve a p lasztidák lipopr oteid
komplexumaihoz, annál j obban lehet őket
centrifugálással kivonni
A fennentumole adszorpciós kötései a piasztidák lipoproteid-komplexumaihoz inver táz és
peroxidázban kifejezve erősek, míg a polifenoloxidáz és foszforiláz kötések gyengék.
Megállapították, hogy a fer mentumok fő
mennyisége a plasztidákban van . Legnagyobb
fer mentativ aktivitást a p lasztidák mutatták,
majd a kipréselés után visszamaradt anyag,
legkisebbet a plasztidáktól megszabadított seJtnedv.
Az élő sejtben a sejtszelkezet szerepe
lermentativ folyamatoknak alávetett jelenségekben leginkább a plasztidák lipoproteid-komplexumaihoz adszorbeált fermentumok hatásában nyilvánul meg .
A szervezet fejlődesének életfolyamataiban,
az élősejtben egymástkövetően végbemenő fermeutativ folyamatokat a plasztidák adszorpciós tulajdonságainak változatasságai biztosítják
Ligeti Viktor

A gyógyászati célra szánt kénes kenőcsökről
Befejezőközlemény

a Pázmány Péter Indományegyetem Gyógyszerészeti

Intézetéből

lrták: Némedy Imre dr. és De Antoni Mariette dr . ,
»A Gyógyszerész« f.. évi június hó 30--i
A nyert kenőcs készítéskor igen szép álloszámában fenti cím alatt egy r ö videbb dolgozat mányú volt, eltartás után azonban kevés kátjelent meg, amely a scabies gyógyítására szánt ránykiválást mntatott...
kénes kenöcsök elkészítésével foglalkozott . J él en
l I számú készítmény
közleményünk nevezett dolgozat befejező része,
Calcium
carbonicum
pp
10 -· g
amelyben újabb ezirányú kísérleteinkről tájéSulfur puJveratum
..
15 ·- g
koztatjuk olvasóinkat.
Pix juniperi oxycedr i
10- g
A IV.. kiadású Magyar Gyógyszer könyvben
Cera flava . . . . . . . .
5 ·- g
Cholesterin (3%) :. .
O 90 g
hivatalos Ungneutum sulfuratum nevű készítVaselinum flav.. . . .
29·10 g
mény, előállítási módjától függóen hosszabb elSapo kalinus venalis
30·- g
tartás után változást szenved és .ez a változás
A kenöcs állománya készítésekor igen szép,
főleg abban áll, hogy a kenőcsben lévő kátrány
egynemű volt, eltartás után az I. számú kenőcs
előbb apró cseppek alakjában a kenőcsből kiválik, később a kiváló kátránycseppecskék a höz hasonlóan kevés kátránykiválást rontatott.
kenőcsben összefolyó barnás-fekete rétegeket
I I l .számú ké.szilmény.:
alkotnak ..
Calcium carhonieum pp
10 g
Legelőbb
!.1ozsonyi mutatott reá arr a
Sulfur puJveratum .
15 g
Pix juniperi oxycedri
az érdekes körülményre (>lA Gyógyszerész« IV..
10 g
Cera fl ava . . . . . . . . . .
5 g
évfolyam 12 . szám 341 oldal:), hogy ha a kenőcs
Adeps lanae anhydrieus .
5 g
elkészítésekor az alkotórészeknek a GyógyszerVaselinum flav. . . . . . .
25 g
könyv által megadott elkészítesi sorrendjét
Sapo kalinus venalis
30 g
megváltoztatj nk a következő módon: »a
A kenöcs állománya készítéskor szép volt,
calcium carbonicumot a sulfur pulvissal alapo~!tartás
után benne erős kátránykiválás volt
san elkeverjük és ehhez a keverékhez adjuk
hozzá apránként a borókafakátrányt alapos eszlelhet ő .
eldörzsölés mellett, majd a cera fiava-t a
l V. ">zámú készllmény.:
vasdinnal összeolvasztjuk és hozzáadjuk a sapo
Calcium cmbonicum pp
10 g
kalinus venali st s homogenizálás után a káti án ySulfur pulveratu.m .
15 g
Pix juniperi oxycedri
10 g
keverékkel eldörzsöljük a kenőcs .. alapanyagot«,
Ccra fJava . . .
, .
5 g
úgy »szép egynemű kenőesőt kapnnk, amelyből
Adeps lanae anhydricus
10 g
a kátiány hosszabb idő multán sem válik ki . <<
Vaselinum flav. ·
20 g
Sapo kalinus venaUs
30 g
Miután az említett megállapítás megjelené·
sekor már kísérletsoroz.atot állítottunk be arra
A kenőcs állománya készítéskor sz ép volt,
vonatkozólag is, hogy a gyapjúzsír ..vaselin, eltartás után benne kevés kátránykiválás volt
illetve cholesterines ..vaselin alapanyaggal el- észlelhető.
készített kénes-kátrányos kenöcsök eltartás
V.. szám ú készilmény:
közben milyen állandóságot mutatnak és hogy
Calcium
cmbonicum
pp
10 g
ezekből kátrány nem válik-e ki, ezért közüljük
Sulfur puJveratum . .
15 g
alábbi megállapításainkat, megjegyezvén azt,
Pix jüniperi oxyccdri
10 g
hogy a kenőcsöket 3 hónapig tároltak szabaAdeps lanae anhJ--dricus
15 g
Vaselinum fl av.
. .. . .
15 g
hőfokon üvegtégelyekben fénytől óvva . A kenő ..
Sapo kalinus venalis
30 g
esők elkészítését leírásnk sorrendjében végeztük. Eredményeink a következők :
A kenöcs állománya készitéskor szép volt,
elt&r t as után benne kátr ánykiválást nem észlelI. .számú készilmény
tünk.
Calcium carhonicum pp
10·- g
A fenti kisérletek azt bizonyították, hogy
Sulfur pulveratum
15·- g
chalestenn alkalmazása mellett a kátrány ki..
Pix juniperi oxycedri
10" - g
válását 3 havi eltartás után meggátolni nem
Cera flava , .
5·- g
tndtuk; vízmentes gyapjúzsír hozzáadása pedig
Cholesterin (1 5%)
O 45 g
Vaselinum fl av...
29· 55 g
csupau akkor adott a lkiozsonyi professzor által
Sapo kalinus venalis
30·- g
ajánlott módszer alkalmazásával azonos eredA kenőcs elkészítésével kapcsolatban azt ményt, ha agyapj úz sír mennyiségét a kenőcshöz
óhajtjuk közölni, hogy a cera fiavat és chales- viszonyítva 15 % mennyiségben alkalmaztuk.
Tekintettel arra, hogy az említett kísérletek
terint gőzfúrdön kb. 95 C0-on olvasztottuk fel
a vasetinben és állandó kever getés közben szerint beigazolódott az a tény, hogy gy apj ú·
zsír alkalmazása nélkül is a 1Wozsonyi által
hűtöttük le. Az. így nyert kenöcsalapanyagot
ajánlott módon 3 havi eltartás mellett is készítalkalmaztuk a készítmény elöállítására ..

467

A GYÓGYSZERÉSZ

A GYÓGYSZERÉSZ

e

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

----------~----------

hetünk a gyógyszerkönyvi összetétel szerint
kifogástalan készítményt, így a kenőcs elő
állítására sem cholesterint, sem gyapjúzsírt
tartalmazó kenőcsalapanyagot célszerűnek nem
tartunk
K,ísérleteink másodi!{ r ész e a »Szabványos
vényminták<<-ban hivatalos Hellmerich-Hardyféle,
kátr ányt
nem
tartalmazó
kénes
kenőcs helyes előállítására vonatkozott. Mint
ismer etes, az említett készítmény »Unguentum
contra scabien1« néven a következő összetétel-·
ben szerepel:
Sulfur pulveratum
Kalium carhonicum
Aqua desL . .
Vaselinum flav

20
10
5
115

g
g

g
g

Helyesen úgy készíthetjük el a kenőcsöt,
ha a gondosan porított és szitált (VI) sulfur
pulveratumhoz adj nk a kalium car b anicum és
víz pépesre eldörzsölt keverékét és a nyert elegyet előbb kevés v aselinn el egyenletes kenőccsé
dörzsöl jük, majd hozzáadva a vaselin még megmaradt részét, azzal az egész kenőesőt homogenizál juk..
.
Még ilyen gondos elkészítesi mód mellett
is tudnunk kell azt, hogy ezt a készítményt
kizárólag rendeléskor kell előállítanunk, azért,
mert a vaselinrossz vízfelvevő sajátsága folytán
a készítményből már néhány napi eltartás után
a lúgoldat cseppekben kiválik és ez a bőrfelü
letre jutva nem indifferens.
Ez a körülmény aria indított bennünket,
hogy lehetőleg állandó, vagy legalábbis hosszabb
ideig eltartható készítmény kidolgozását kisér eljük meg, amely a lúgoldat kiválását nem
mutatja.
A Hellmerich-Hardy-féle előirattal kapcsolatban azt kell leszögeznünk, hogy a készítményben előírt 1 O g kalium carbonat 5 g
vízben szobahőfokon nem oldódik, feloldását a
minimálisan 1 O g vizet kell alkalmaznunk,
hogy tiszta oldatot nyerjünk. Ez a kenőcs elkészítése és hatása szempontjából feltétlenül
fontos, mert világos, hogy a kalium carbonatnak
a kenőcsben való egyenletes elosztása a ker atolytikus hatás eletése céljából okvetlenül kívánatos.
Ha már most a lúgoldattal ilyen rnódon a
víz mennyiségét növeljük, annak kiválása a
kenőcsben még nagyobb mertékben fog bekövetkezni, mint a hivatalos készítményben; ezen
a hibán pedig csak olyan módon segíthetünk,
ha az alkalmazott vaselia vízfelvevőképességet
vizfelvevő anyagok- gyapjúzsír vagy chalesteTin - hozzáadásával növelj ük.
Az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet egy
régebbi megállapítása szerint a hivatalos vase..
linum cholesterinatum pótlására igen jól alkalmazható az a vaselin, amelyet 1.5% mennyiségű
cholesterinnel olvasztunk össze gőzfúrdön és
kihűlésig kever ünk.. Ez a készítmény az 5%
cholesterint és oxycholesterint előíró, hivatalos
vaselinum cholesterinatummal egyenlő vízfelvevő tulajdonságú, azaz 1 r ész kenőcs 3 r ész
vizet vesz feL Kísérleteinket az így készített
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chalester ines vaselianel és vízmentes
z sin al végeztük és a készÍtményeket ü'vegt.,g,,Íy·- ..
ben, szobahőfokon, fénytől óva 3
tartás után vizsgáltuk.
I .számú készitmény ·
Sulfm pulveratum
Kalium carhonicum
Aqua dest.
Cholesterin
Vaselinum flav.

2010101 65
109-

g
g.

g
g
g

A kenöcs állomá~ya ké~zíteskor igen szép
volt, eltartas utan vrzklValast nem eszleltünk
és .a kenőcs színe sem változott meg, hanem
egyenletes halványsár ga szinű volt .
l I számú készítmény·
Sulfur puJveratum
Kalium cmbonicum
Aqua dest.
Adeps lanae anhydr. (5%)
Vaselinum flav.. . . .

2010·107·50
107 50

g
g
g
g

20
10
10
15
95

g
g
g
g
g

A kenőcs állománya késütéskor szép volt,
eltartás után vízkiválást nem észleltünk, azonban a kenőcs alsó része erősen megbamult,
Kísérletet végeztünk káliszappan és káliszappan-gyapj úz sír alkalmazásával is a következő módon .:
I V. szám ú készílmén y·
Sulfm pulveratum
Kalium carhonicum
Aqua dest.
Sa po kalinus ven. (30%)
Vaselinum fl av
. . .. .

20
10
10
45

g
g
g

g
65 g

A kenőcs állománya készítéskor szép volt,
eltartás után vízkiválast nem észleltünk, azonban a kenőcs alsó része igen erősen megbarnult.

vt

.számú készilmény'
Sulfur pulvcratum
Kalium car bo ni cum
Aqua dest.
Adeps lanae anhydr. (10%)
Sa po kalinus ven. (30%)
Vaselinum fl av. . . . . . .

20
1O
10
15
45
50

g
g

g
g
g
g

A kenőcs állománya készítéskor szép volt,
eltartás után ví~kiválást nem észleltünk, azonban a kenöcs alsó része erősen megbarnult .
Kísérleteink eredményét a Hel/merich-Hardg- .
féle kenőesre vonatkozólag abban foglalhatjuk össze,
hogy a Irivatalosaw előiit kenőcsből 5 napi eltartás után vízcseppek váltak ki, a készítmény
színe azonban 3 Irónapi eltartás után sem változott.
A 10% gyapjúzsírral, 30% káliszappannal,
illetve 30% káliszappan és 10% gyapjúzsírral

gyógyításának egyik leghatásosabb gyógyszeréa benzyl·-benzoat használatával kapcsolatban
megemlítettük azt, hogy tudomásunk szerint
a benzyl-benzoat gyártás_a a közeljövőben
hazánkban is meginduL Ugy érezzük, hogy
kötelességünk annak Ieszögezése, hogy a benzy]..
benzoatot tartalmazó Novascabin elnevezés ű és
a Wander gyógyszer és tápszergyár által
forgalomba hozott gyógyszerkészítményt nevezett gyár közel egy évtizede gyártja és a felszabadulás óta, az azelőtt külföldről beszerzett
benzyl-benzoat gyártását a berendezkedett .
ről

A folsavról
Ir ta: Kedvessy György dr. egyetemi magántanár

g

A kenőcs állománya készitéskor egynemű
volt; 5 napi eltartás után már vízcseppek kiválása volt észlelhető. 3 havi eltartás után a
kenöcs alsórésze erösen megbarnult
I I l .számú ké'i,zitmény.:
Sulfm p ul ver a tum
Kalium cmbonicum
Aqua desL . . . . .
Adeps lanae anhydi (10 %)
Vaselinum flav.

elaállított készítményekben vízkiválást 3 hónapi
állás után sem észleltünk, azonban a készitmények alsó részén barnulást tapasztaltunk,
amely változásnak kicterítésére újabb kísérleteket fogunk végezni .
A kisér letek szer int legjobb eredményt az
]. számú készítmény mutatta, amelyet 15%
.cholester int tartalmazó vase/innel állítottunk elő,
mert 3 hónapi állás után sem vízkiválás, sem elszíneződés nem volt kimutalhaló benne.
Az előző közleményben (»A Gyógyszerész«
IV. évfolyamának 12. száma, 345 . oldal) a scabies

Abban a nagy küzdelemben, amelyet az
orvostudomány az anaemia perniciosa ellen
évtizedek óta folytat, igen j elentös esemény
volt a folsav vagy levélsav megismerése és
gyakorlati felhasználása . A folsav Magyarországon a hazai gyártás hiányában egyelőre még csak
ritkári!és kizárólag gyár i készitmények alakjában
fordul elő a gyógyszerészi gyakorlatban, de a
külföldi szakirodalomban, a p har makológiai és
klinikai tulajdonságain kívül~ mát részletes le··
irásokat találunk a folsav recepturai felhaszná·lására és analitikájára vonatkozólag is.
A vészes vérszegénység, amelyet még 25 év
előtt rs a gyógyíthatatlannak tartott betegségek
közé sor ol tak, voltaképpen a csontvelői e ható
egyes anyagok hiánya esetén lép fel.. A megbetegedés során a normális vérképzés helyébe
embrionális, u. n.. megaloblastos tipusú vérképzés ép. A csontvelő ilyen esetben a szokástól

A folsav a máj on kívül elsősor ban zöldnövények ben, különösen a parajban fordul elő .
A paradicsom is jelentős mennyiségü falsavat
tartalmaz . Az elnevezés : levélsav, folsav, acidum falicum utalás ana, hogy a vegyület a zöld
levélben fodul elő. A parajból először Miischel
és társai állították elő . A folsav a B-vitamin
csoportba tartozik és több mikroorganizmus
növekedési faktoraként ismeretes. (Pl. Lacto...
bacillus casei, Streptococcns faecalis). R,égebbi
állatkisér letekben az anaemia leküzdésére hatá ..
rosnak találták az >>S«, >>R<<, >>U<<, vagy »Be«
faktort továbbá az >>M << vitamint . Da y szelint
ezek a folsavval azonos vagy rokon vegyületek.
(2, 3) .
A folsav szintézisét Angier dolgozta ki
1945-ben . (l) . Hosszú kísérletekkel megállapított szerkezeti képlete a következő : (4).
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elté1 ő alakú, (megaloblast--, rnegalocyta-tipusú)
és csökkent értékű, labilis vörösvérsejteket termel. Minthogy ezek gyorsan szétesnek, a beteg
vörös vérsejtjeinek száma nagymértékben csökken .
Az anaemia perniciosa gyógyításában az
első eredményt Minot G . R.. és Murphy W. P .
1926-ban érték el, azzal, hogy a betegekkelmájat
etettek.. Azt a kérdést, hogy az antianaemiás
hatást a máj melyik faldara idézi elő, még ma
sem döntötték el teljes biztonsággal. A máj
valószínűleg több antianaemiás anyagat is tartalmaz . A máj ban jelentős meanyiségben sz er epel a folsav is .. l OOO g májból 3 g folsava t sikerült
előállitani (1).

N-4-2-arnino-4 hydroxy-6 pteridylmethylaminobenzoyl glutaminsav. Röviden pteroylmonoglutaminsav.. A vegyület pterin-vázhoz
kapcsolódó p. arninobenzoesavat, továbbá ehhez kötődö glutaminsav-molekulát tartalaz.
Megállapították, hogy az állati szervezetben
nemcsak 1, hanern 3, vagy 7 egymásután kap··
csalódó glutaminsavat tartalmazó folsav is elő
fordul.. Ezek a magasabb conjugátumokhatástalanok, de az állati szervezetben lévő conjugase
enzym hatására falsavva hasadnak.. (4). Megjegyezzük, hogy újabb vizsgálatok szerint maga
a glutaminsav is igen fontos, amennyiben adago-
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Jásával a szellemi és fizikai munkaképes'Ség
fokozható . (1).
A folsav - mint említettük - szintetikusan előállítható vegyület . Vízben oldható, lni~
tályos por. Tablettában és oldatb a~ (par~ntem
!is használatr a) alkalmazzák.. Napr adag) a 5-20
mg. Ennél többet nem célszerű adagolm, mer t
a szervezet a vizelettel kiüríti. Fontos előnye,
hogy pei os is adható. Parenterális.an intramusculárisan alkalmazzák Intraverras adagolasa
nem ajánlatos, mert sokk ot okozhat. (2, 3, 5, 6) .
Rusznyák (5) szerint a f~lsav min~ antibioticum fontos. Pharmakolograr hatasa es
klinikai felhasználhatósága a következőkben foglalható össze (2, 3, 5, 6) : batasos mrnden
makrocytaer anaemiában, ilyen esetekben teljes
haematológiai remissziót idéz elő.. Igy pL a
táplálkozási és a terhességi megalocytaer ana~··
miában továbbá a sprnet, valamrnt a pellagrat
kisérő r'negalocytaer anaemiában érte_k el rgen
jó hatást .. A csecsemő- és gyermekkon. megaloblastos anaemiában is hatásosnak brzonyult.
Anaemia peruiciasában különösen olyan esetben
fontos a folsav, amikor valamely okból a betegnek májat nem lehet adni, továbbá ha az orvos
gyorsan akar eredmenyt eler'!r Hatastalan abban az esetben, ha az anaemra oka a szervezet
vashiánya. (7).
A p . aminobenzolsnlfonamid készitmények
a folsav antagonistái, amely jelenség a molekulában lévő p. aminobenzoesavval magyar azható. Ismeretes a snlfanilamidkészítmények
hatásmehanizmusa, me!y a mikr oor ganizmusok
életműködéséhez feltétlenülszükséges p . ammobenzoesav lekötésében nyilvánul meg. Valószí,nű, hogy a suifanHamid ugyanígy r_eagál a
folsavban lévő p. aminobenzoesavval rs.
A folsavnak a recepturában való alkalmazásával szerzett tapasztalatokról, ill. az észlelt
összeférhetetlenségi esetekről ~ külföldr .s~ak
irodalomban a következő beszamolot talaljnic
(8) : a folsav-oldatban egy hónap_ alattnem a~
változást és csapadék sem keletkezik a kovetkezo
alkatrészek valamelyikével együtt. adagolv:r:
strichninsulfat uatrium- és ammonmmbronud,
káliumjodid, ' káliumnitrát,
káliuma:senit,
ephedrinhydrochlorid, urea . Az alabbr :na?odrk
csoportba tartozó vegyületekkel, r! L keszltmenyekkel a folsav idővel csapadékot ke p ez, de az
üledék felr ázható. liiinthogy a hatásban nem
tapasztaltak változii:st, az al~bbi. ossz?tételek
ilyenformán nem mor~dhatok osszeferhetetlennek. Ilyenek: a str ontrumbr omrd, fen osulfa~,
syr. ferri jodati, syr. rpecac., calcrumchlorrd es
bromid
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A következő csoportba tartozó an:ya:gol<k,l
a folsav olyan csapadékot ad, amely
nyen nem rázható fel, vagy pedrg
erős hatásu alkatrészt tartalmaz és
adaaciása nem egyenletes, miértis az össZ<,téte].· <
össz~férhetetlen . Ezek: phenobarbital,
hydrat, tinct.. hyoscyami és stram_monii, tine~.
strichni, tinct. digrtalrs, chmm drhydr ochlorrdum. A sulfanilamidok hatástani összeférhetetlenségét már említett ük
A folsav stabilitására vonatkozólag
.
kísérletek szerint (9) a +4°-on tartott
·•
oldat hatásérteke 3 hónapon át nem változott.
Az oldat 3 pH-n gyorsan elbomlik 120°-on
30'-ig l pH-n melegítve 70-l 00%-os n~~~~a~~t
tapasztaltak Ugyanilyen körülmények
de 6·8 pH mellett az old:ü értéke nem váltc>zott.
Mas kutatók (10) vrzsgalatar szermt a follsa·voldat bomlása 4 pH alatt jelentős, de
csekél v 5 pH fölött még akkor rs, ha azt l '"'"-nn· .:·•
1 órári' át, vagy 1200-on 15 percig melegítették.
Megállapították, hogy a fo~~~:' barnbsa az
oldat hydrogenionkoncent;ac_roJava~ arany?sSavanyú közegben a homlas r_nt_enzrv;b?, mrut
semleges oldatban. A hő nem rdez elo lenyeges.
bomlást, ha az oldat hydrogénkitevője semleges,
vagy alig savanyú.
.
A folsav tartalmi meghatár oz á sár a {:Imkro"
biológiai eljárást írta!~ Je. E ~éira felhasználható.
a Lactobacillus caser (9) es a
.
faecalis (l O) .
Más szerzők (ll) fluorometriás meghatáro·
zást írnak le. E szerintkb. 5·-·lOmg falsavat
oldanak gyengén lúgos közegben és
oldat
fluoreszcenciáját vizsgálják meg _4700A
alkalmazásával, kénsavas chrnmsulfat-oldat
összehasonlításávaL Káliumilyper manganát-oldat hatására a fluoreszcencia intenzitása megnövekszik.
Duncan és Christian (12)
módszert dolgoztak ki a folsav
határ ozására.
IRODALOM. 1 Cymer J.: Pharmacia Polska
1949 6 . - 2. Cit. : Tószeghi.: Or v osok Lapja 1948.
750. - 3. Cushny Pharmacologie 1947. 601 ;-

tanítja a marxizmusleninizmus a népi demokráciák
főiskolai hallgatóit?
(A J>Literaturnajd Gazeta<{ 1949 évi 58 . .számában
közZ{ Pai.szov cikkét .:)

A régi burzsoá-földbiitokos Románia kimondhatatlanul szegény volt nemzeti tudományos és
műszaki káder ekben. Főiskola is kevés volt az országban A földbirtokosok és a kapitalisták fiacskáikat
1\:ülföldre küldték tanulni és tanulmányaik befejezésével mindjárt szalgálatha léptek a Romániában
gazdálkodó külföldi társaságoknáL
Csak a népí demokratikus .rendszer győzelme
tette lehetövé~ hogy Románia igazában hozzáfogjon
saját értelmisé.gi káderei kih:épzéséhez . A kormány
rendszabályol{at foganatosított a főiskolák hLí.Ió·zatának kiszélesítésére~ amelyeknek kapuit szélesre
tárták a román munkások és parasztok gyermekei
előtt.

A marxizmus-leninizmus az 1948/49. tanévben
rendes tantár gy a romáil felsőiskolákon. A tan ..
év befejeztével a román írók szövetségének lapja a
J>Contemporanuh a bukaresti egyetem és több intézet
hallgatói között különleges kérdőíveket osztott ki,
_amelyekben választ kértek erre a l{érdésre: 1>Mire
tanított bennünket a marxizmus-leninizmus?.{(
Az újságközölte válaszokból világosképet kapunk
az új román értelmiségről, amely a közeljövőben az
ország népgazdaságának több ágában vezető helyet
fog elfoglalni
)JAz Agronómiai Intézetben írja Eugén
Meves, másodéves hallgató ·- ma már á tanulók,
alkalmazottak és parasztok gyermekei tanulnak
Természetes, hogy nagy lelkesedéssel fogtak a marxelőször

izmus-leninizmus, tehát a saját osztályuk ideológiájának elsajátításához . A marxizmus-leninizmus tan-·
folyama az anyagi és társadalmi élet új, valóban
tudományos megértésére tanít bennünket. ,
.
Mircia Janeseu professzor, vegytantanar, egy1k
előadásán CKY bizonyos tétele alátámasztásául Leibnitz híres bölcsészeti afmízmáját idézte: matura non
facit saltus({ ()la természetben nincsenek ugrások<{),
A hallgatók azonban rögtön figyelmeztették a tanárt
ennek ·a forrnniának tévességéről
UgJ.-anazon intézet kertészeti fakultásának első
éves hallgatója, Dhnitru Oprja ezt írja:
))A marxizmus-leninizmus tanfolyamából megértettem, hogy miért tudta Micsurin a biológia úgynevezett J>törvénvcinek « egész sorát megdönteni.
Mint a micslirini tanítás híve, soh:at tanultam
ezel.;:böl az clőadásokból. Sok tudománsos probléma
tisztázódott előttem Szárnyaim nőttek úgy tűnik
számomra, nincs már senuni lehetetlen az én szakmámban «
'
Gazdag gondolatok nyilvánulnak meg Caralungnál, a bukaresti egyetem orvosfakultása első évfolyamának hallgatójánál, aki a marxizmus-leninizmus
előadássorozatát hallgatta.
l>Először éreztem, írja - hogy igazán élek
és nem va.gJ.'Ok játékszer egyszerűen valami elemi
erőnek a kezében . A marxizmus-leninizmus azt a
,·ágyat ébresztette fel bennem, hogy minden erőmet
a nép szolgálatába állítsam. Hazám és a Szovjetúnió~
a proletár nemzetköziség támasza iránti határtalan
szeretetre tanítJ halálos gyűlöletet l{elt bennem a
kizsákmányolók és éberségre hív fel minden ármánykodásul\- ellen.«
Hasonló gondolatokat fejeznek ki a llContemporanul« kéldéseire válaszolva az ország gyógyszerészeti, bölcsészeti, tervgazdasági és jogi fakultásainak
hallgatói is .
(M . Sz . T.)
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4. Straub F. B.· Biochémia 1949 . - 5 . . Rusz!!-yak:
Előadás a Belgyógyász-szakcsoportban 194/.
6. Sargent F ...: ~cw Eng!. J. Med. 1947 . 667. 7. Cit.: Schweizerisehe Apotl1. Zertung 1947 . .54?.:--.
8. Scheindlin S ·A. J. Phaun. 1948. 103.-9 DanzelClin: J. Biolog. Chern. 1947. 739 - 10 . Dzck, Har_risson Farrer: Austral. J . Exp. Biolog. ?\ied. SCI.
1948. '239. - 11. Vitella G..• O Hospital 1946 755.
- 12. Duncan J. B. és Chr zstian J.. E.: J. A.
Pharm. Ass 1948 . sc. ed 507.
,
(Közleménv a Pázmány P. Tud . Egyetem. Gs,ogyszerészeli intézetéből Igazgató: dr Mozsonyl Sandor
egy ny r taná1..)

Ólomtartalmú galenusi készítmények
mennyileges vizsgálata
( Közlemény a Pázmány Péter Tudományegyelem Gyógyszerészeti
Intézetéből. Igazgató.: Mozsonyi .Sándor dr. egy. ny. r . tanár.)
lrta: Molnár Bertalan dr.

Olomtartalmú készítményeink az oldatok,
kenöcsök és tapaszak csoportjába tartoznak.
A Ph . Hg. IV.. ezek ólomtartalmát nem ellenőrizteti. Csupán az ólomecet kivétel, de itt
is csak tájékoztató jellegű pr óbá t ír elő a Gyógyszerkönyv.
Az ólom mennyilcges meghatározását a
gyakorlatban főleg szulfát-alakban, gr avimetriásan végzilL Igy pl. alkalmazhatjuk a házisos
ólomacetát-oldattal kapcsolatosan a kénsavas
lecsapást, Wínk/er 1 pedig mind a makro, mind
a félmiln o-gyors eljárásához l 0%-os ammoniumszulfát-oldat alkalmazását írja elő.
Bármelyik médszenel dolgozunk is, a meghatározás véghezvitele folyékony készítményeknél (oldatok) a legegyszerűbb. Egyéb galenusi
készítményeink esetében (kenőcsök, iapaszok)
a vizsgálatot az ólom kioldása a zsiralapanyagból és elkülönítése már megnehezíti.. Ezt

'
a műveletet Csipke 2 szerint úgy végezhetjük,
hogy a készítmény kis próbáját (3 g) 30%-os
salétromsavval felfőzzük, majd a savanyú oldatot kihűlés után leszűrjük s végül a visszamaradó zsh anyagat l %-os saléhomsavval kimoss uk. Más szerzők az előbbi célr a nem salétr amsava t, hanem ecetsavat írnak elő. Az így nyert
oldatokban most már elvégezhet j ük a gravimetriás meghatározást.
A súlyanalitikai eljárások általában véve
hosszadalmasak és ezért kevésbbé kedveltek.
Különösen így van ez gyógyszerészeti téren.
A szakir odalomban viszont az előnyösebb titr imetriás eljárásra vonatkozó előírást alig találunk. Dávíd3 ugyanilyen módot aj ául az ólomecet ólomtartalmának meghatározására, de eljárása nem az ólom, hanem a házisos ólom·
acetát egyszerű semlegesítéses titrálasán alap ..
szik.. Elj ár ása tehát egyéb készitmények ólom471
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-----'taltalmának meghatározására nem alkalmas.
Ezzel szemben e célr a megfelelőnek találtam
és sikerr el alkalmaztam az ir odalomból ismert
alábbi eljárást :
A vizscrálandó készítmény (ólomecet) 1 gját 50 ken~ 6%·-os ecetsavval felhígítjuk, felmelegítjük, majd 1 g oxálsavat_ ~d~n~ _az
oldathoz . A csapadékos elegyet lehuleserg rdonként felrázogatiuk, majd a csapadékot sz~rőre
gyüitjük. Ezt követőleg az ~lőzetesen vrz~el
kimosott csapadékot 50 kcm vrzben suspendal..
juk s az elegyet bíg kénsavval megsavanyítjuk
Ekkor az ólomoxalát-csapadék elbomlrk s egyfelől az ólommal egyenértékű oxálsav szabadul
fel, másfelől ólomszulfát csapadék keletkezrk .
Ezután a csapadékos elegyet 60°-ra felmelegítjük sa szabaddá vált oxálsaya~ 0.1 n kálinmhypermanganát-oldattal megtrtral]uk, amrkor
is az széndioxiddá és vízzé oxrdálódrk (l kcm
OJ n permanganát-oldat O. Ol 036 g Pb-ot mér).
Mivel a Ph. Hg . IV.. nem Íl i a elő a voln·
metriás oldatok között a 0.1 n oxálsav-oldat
tartását, megfelelőbbnek találtam a fenti módszer alkalmazását, mert ehhez mncsen szukseg
új abb mérőoldatra .
Az ismertetett eljárást celszerüen módo.sítva nemcsak a házisos ólomacetát-oldat, hanem~ többi ólomtartalmú készítményeink vizsgálatár a is sikerr el alka!maztar;l.. Ezt me~elő
zőleg azonban ellenőr~o vrzsgalatok_at. vegez ..
tem a módszer pontassaga szempont]3boL Tobbek között e titrimetriás módszenel meghatá..
roztam az ólomnitrát »pro. anaL<< jelzésű só
ólomtartalmát. Erre vonatko>ó adataimat az
L szám ú táblázatban ismer tetem.
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Az aqua plumbica vizsgálata.

sz. táblázat
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és L 251 O -- sűrűségűnek talált
18462% Pb-t tartalmaz. A gravimetriás V!'""''lat s ez utóbb említett ellenőrző számítás
niényét is figyelembe véve megállapítható,
a titrirnctriás módszerrel helyes eredmenyt .
tem s egyben még az is, hogy a gyógyszerkönyvi ólomecet ólomtartalma 18-18.5% között
mozog.
A vizsgálatot ügy ve~eztem,, hüli(Y az ólomoxalát csapadékot - mmtan J ol krmostam ~
a papiros szűrőről vízsugárral nagyobb főző
pohárba mostam át s a titrálást a pohárban
;,; ég ezt em. A csapadék összeli(yűjtés~ éskrmos~s~
lénvegesen gyorsabban vegezheto uvegszuro
és vakuum-palack segítségéveL Ezzel a módosí~
tással úgy j ár tam el, hogy a vakuumpalackot
desztilláh vízzel tisztára kiöblítettem, az üvegszűrőt a rajtalévő csapadékkal visszahelyeztem,
megindítottam a vízlégszivattyüt sa c~apadékon
kénsavas vrzet (l O kcm 5 n. kensav es 90 kcm
viz) szívattam keresztüL Az ~tmosást ~ mosófolyadék kisebb részletervel ~ne.g megrsmeteltem, .
de ügyeltem arra, hogy ahho! osszesen l 00 kcmnél több ne fogy j on el. Igy a felszabadult oxálsav telj es mennyisége a vakuum-palackpa
került . Ebből a folyadékot 250-300 kcm-es
Erlenmeyer-lombikha quantilative átmostam
s miutá-n 60-70°-ra felmelegítettem, O l n.
káliumilypermanganát-oldattal megtitrálta~. A
titrálás befejeztét a mérő-oldat halva~y rozsll:színének lecralábh l percig megmaradasa Jelzr.
A vizsgálatok során mind y~pírosszűrőt
alkalmazva, mind a vakuumos elJ ar assal dolgoz,
va. azonos értékeket nyertem, tehát bármelyrkkel jó eredménnyel dolgozhatunk
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0.450 7 27.18 o 2816 62 48
0.4300 25.89 o 2682 62 32 62.40 62 56 _Q 25
OA 520 27.22 0 ..2820 62.39

Amint az adatok bizonyítják, az oxalátos
eljárás pontos és így a gyógyszerés;i gyakorlatban jó eredménnyel alkalmazhato .
A plumbum aceticum basicum solutum vizsgálata

A titrimetriás úton végzett tartalmi meghatározás során e készítmény ólomtartalmá~
középértékben 18 . 35 %-osnak talaltam . H_as_onlo
értéket kaptam a Winkler-féle' makro.-elJarassal
végzett gravimetriás ellenőrző vrzsgalatomrn~l
is (18.34 % Pb ..) Ugyancsak az dőbbr~ket, J?l
megközelítő értéket HJ' er tem elmeletr szarl)rtas
alapján is, Némedy' vrzsgálat:> -~z~"~nt_ ugyams
a házisos ólomacetat-oldat sur usegebol kovetkeztetni lehet annak ólomtartalmára . A tábla-zatából vett adat szerirlt az általam megvizsgált

Az ólmosvíz ólomtartalmának az oxalátos titrimetriás eljárással töí ténő meghatározá•
sát ugy végeztem, hogy a j~! felrázott készítményből 20 g körüli mennyrseget merte.m.. be..
A felrázás elengedhetetl~nul font~s, kulono~en.
régi csapadékos készítmeny vrzsgalatakor.. Ezután a zavaros oldatot kb. 30 kcm 6 %-os ec.etsavval megsavanyítva feltisztitottam. sa to:vabbiakban az ólomecet vrzsgalatan~l lent mod~n _
jártam el. Megjegyzem, hogy az olo'_!l lecsapasa- .
. .
hoz itt 0. 50-0.60 g oxálsav elegendo...
A vizscrálathoz felhasznált ólmosvrzet a mar
előzetesen ~negvizsgált ólomecelből magam. k~
szítettem eL A készítmény ólomtartalma szan:rt:\s alapján O 376 %-os :olt cs a trü_JJ;retnas
vizsgálat so I án ennek telj esen megfelelo ertekeket nver tem (középérlékben : O3 77% Pb)...
Hasonlóképpen végezheti ük a t~rtaln:r
meghatározást az aqua Goulardr eseteben IS.
Kenöcsök

~s

lapaszak ólomtarialmának
vizsgálata.

Gyógyszerkönpünk nem írja elő e cs?portokba tartozó készitmények ólomtartalmanak ellenőrző vizsgálatát.
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Schu-Zek 5 igen pontos, de hosszadalmas .
II s;ámú táblázat
módszert ir elő. Eszerint a zsiralapanyagot
telj esen elron csalj uk hidr ogen hip er oxid dal,
végül pedig az ólmot szulfát alakban mérjük.
A tapasz eredete
Csipke,' Bártfay6 és mások szintén gravimetriás
úton végzik az ólom meghatározását .
1
Az Eg:y et. Gy ógysz Int.. anyagE készitmények vizsgálatár a is megfele] ő ..
gyüjteménybő1, régi készítmény
nek találtam és sikerrel alkalmaztam az ismerte2662
2
Az Egyet Gyógysz. Int-ben
tett oxalát-permanganátos eljárást.. A megkészült (ricinus-olajjal)
31.! 9
határozásokat. a következőképpen végeztem:
3
Az Egyet Gyógysz. Int .-ben
széles szájú Erlenmeyer.-lombikba bemértem a
készült ( hónapos)
30.72 29.38
4
I sz. Nag:ykereskedéstői bevizsgálandó kenőcs, vagy tapasz 1 g-nyi mennyi-szerzett
készítménv
28.26
ségét (6 g pontossággal), majd ezt 50 kcm higí5
U sz.. Nagykereskedéstől betott (20%-os) ecetsavval 15 percig fonaltam,
szerzett készftm.
30.11
6
s közben az alapanyag megolvadása után a
III sz. Nagykereskedéstől beszerzett készftm.
lombik tartalmát többször összer áztam.. Miután
7.
III sz. Nagykereskedés ké- 22.97}
az elegy kihűlt s az alapanyag megszilárdult,
22.20
sz_ítménye (gyógyszertár
az ólomacetátot tartalmazó folyadékot kis
útján)
21 42
papír os szűrőn 300 kcm-es főzőpohárba szűrtem .
A lombikban-maradt alapanyagat 20 kcm ecet- hogy Csipke' és Bártfay 6 gravimetriás vizsgásavval mégegyszer megolvasztottam s rövid lataik során szintén hasonló eredményeket kapforralás után a lombik egész tartalmát az előbbi tak (29.35-29 . 27% Pb).. Vizsgálataim közben
szűrőre öntöttem s az előbbi főzőpohárba szfu ..
azonban olyan tapasztokat is találtam (6, 7 . sz.)
tem. Ezután a szűrőt s a rajta lévő kenőcs .. amelyek lényegesen alacsonyabb ólomtartal ..
alapanyagat még néhányszor kevés ecetsavval múaknak bizonyultak (középértékben: 22. 20'%
megsavanyított forróvízzel jól átmostam ezt Pb). Az ólomtartalom ily nagy ingadozasának
is a főzőpohárba szűrtem. Ezt követől~g a okát főleg abban látom, hogy a legtöbb esetben
pohár tartalmát 60-70•-ra felmelegítettem s a elhagyják a kész tapasz megszűrését, vagyis
továbbiakban elvégeztem a már leírt· oxalát- nem távolítják el a fölöslegbíon maradt, el nem
permanganátos titrálásos meghatározást. ·
szappanosadott ólomoxidot.
Eredményeim ellenőrzése céljából Winkler'
Arra vonatkozólag, hogy a tapasz mennyi
szerinti gravirnetriás meghatározásokat is végez- zstrsavas kötésben lévő ólmot tartalmaz, irotem. E célr a szintén l g körüli mennyiséget dalmi adatot nem találtam . Ennek nagysága
mértem be . Megjegyzem még, hogy az egyes egyébként a disznózsír és repceolaj minóségétól
készitmények ólomtartalmának %-os kiszámí- függően kisebb-nagyobb mértékben változó le·tásakor minden esetben. figyelembe vettem a het.. A repceolaj ugyanis főleg ernkasavat (58%),
készítmény esetleges nedvességtartalmát, ame- ólajsavat, lino!- és linolensavat tartalmaz
lyet az egyes készít111épyek 2 g-os próbájának gliceryleszter alakjában, a disznózslr pedig
állandó súly ig (mg) sz ár í tásával határoztam meg . jőleg olajsav (60%), stearin- és palmitinsav
glicerilesztereiből áll, amely zsírsav- komponensek egymásközötti aránya lényeges mér tékben
aj Az ernpiastrum diachylon vizsgálata.
]ehet más és más (talajviszonyok, éghajlat).
Gyógyszerkönyvünk ólomoxid.-porból, serAz előbbiek s a két tapaszalapanyag kémiai
tészsírral és repceolajj-al készítteti az ólomösszetételére
vonatkozó irodalmi adatok alapján
tapaszt, amely ólomtartalmának nagyobb részét elméleti számítást
végeztem s azt az eredményt
zsírsavas kötésben, kisebb részét pedig szabad kaptam, hogy a tapasz
-· ha az elszappanoólomoxid (hidroxid) alakban tartalmazza.
sodás
teljes
volt22
.
6%
ólomoxidot, illetőleg
A tapasz ólomtartalmának mind titrimet...
21.36%
fém
ólmot
tartalmaz
zsírsavas kötésben,.
riás, mind gravimetriás ellenőrző meghatározása ..
Természetesen
ezek
az
értékek
az előbbiekben
kor l g-ot mértem le s mindkét módszerrel kifejtett okok alapján ingadozhatnak
azonos értékeket nvertem, amiből következik,
Az elmondottakból következtetem, hogy
hogy a titrimetr iás módszer e készítmény vhsgáa
használatban
lévő ólomtapaszak nagyobb
latára is sikerrel alkalmazható .
részét
készítésük
nem szűrik meg,
A továbbiak során még sorozatos vizsgála- s igy adódik az, alkalmával
léhogy
ezek
ólomtartalma
tokat végeztem különböző er edet ű ta p aszokkal nyegesen magasabb, mint amennyit a tapasz
saz így nyert adatokból igyekeztem kiszámítani, zsírsavas kötésben tartalmazhat.. (Vizsgálataim
hogy a forgalomban lévő tapaszak általános·- szerint
a tapaszak nagyrésze közép ...
ságban mennyi ólmot tartalmaznak. Ezirányú értékbenugyanis
29.38%
Pb-t tartalmazott, holott
vizsgálataim adatait II. számú táblázatban
elméletileg csak 21.36% Pb lehet zsir·savas
foglalom össze .
köté~ben) . A 6 . és 7 . sz. készítményt valószínúAmint a n Számú táblázatból is kitűnik, leg az elszappanosodás, után megszűrték..
a megvizsgált ólomtapaszak nagyobb 'részére
Tekintettel a forgalomban lévő különböző
(1, 2, 3, 4, 5 . SZ'..) - középértékben ·- mintegy eredetű ólomtapaszak ólomtartalmának nagy
29. 38% Pb-t tartalmazott.. Itt megjegyzem, ingadozására, szükségesnek látszik, hogy az
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. V.. Magyar Gyógyszerkönyv szal:ija , '!le~ e
készitmények ólomtartalmának maxrmalis, rlletőleg minimális értéket .

b} Az zmguentum cerussae _és ?Z unguentum
diachylon Hebr ae vzzsgalata.

.

.

Mindkét kenőcs legfontosabb alkotórés~e
az ólomtapasz, de az ungneutum cerussae meg
házisos ólomkarbonátot rs tartalmaz .
Ölomtartalmuknak titrimetriás és gravimetriás ellenőrző vizsgálatához is l g-os be-·
méréseket végeztem s a vizsgálatr_a nézv~ a
leírtak szelint j ártarn eL Trtrrmetnas, rlletoleg
gravimetriás úton nyert ere~t;Jény_eim, mindkét
készítmény esetében -- a ktserletr hrbahatar on
belül ·- megegyezőele voltak, amint a III. sz ·
táblázat mutat)a :
III

A készítmény
megnevezése

Unguentum
cerussae
Unguentum
diathylon Hebrae

számú táblázat

titrimetriás
eljárással

gr avimet!iás
eljárással

k é 26 73 %Pb

k é. 26 57 %Pb

k é . 14 77%Pb k. é . l4 50%Pb

Amint az összehasonlító vizsgálati ad!l.tok
bizonyítják, az oxalátos-káliumhypermanganá·tos módszer nemcsak az ólomecet, hanem egyéb
gyógyszerkönyvi készitmények ólomtmtal~á-
nak meghatározásár a is alkalmas. Pontassaga
a gravimetriás eljárás_sa~ me!,{~gyez?, azonban
ennél egyszerűbb. A trtm~etnas modszer p~n
tossága ,és egyszerűsége nuatt ~lkalmas11ak latszik ana, hogy a következő gy?gyszerkony:V az
ólomtartalmú készitmények alomtartalmanak
ellenőrzésére felvegye .
IRODALOM: 1. Winkla L: Válogatott vizsgáló

eljárások a kéill,iai labo~atórium ;;zá1_ná~_a. -----;-2 . Csipke
Magyar Gyogyszeresztudomanyi Tarsasá? Éltesítője: 1943 110 -3. Dávid L.:. Gyógyszere~zet. -4. Némedy I . : Magyar Gyógyszeresztudomány1 Tm s.a·ság Értesítője, 1935. 351-,--361. - __5 Schulek E.
cit. Vámossy : A Magyar Gyogyszerkonyv _IV kiadásának ismertetése, 1934 95 o: ,-: 6 . , Bartfag ~-:!· ·
Magyar Gyógyszerésztudományi farsasag Értes~to]_e,
1938. 459. -7. Némedy I.· Szappanok, szappankeszitmények clőállitása, 1943
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UCCJIE}:\OBAHIIE CBIIH[(OCO):lEP)!(llBAIO!UilX lTPEIIAPATOB
Onpe.neJieHHe cBimuocon:epJintnocrH openaparoB

npoll3~

BO.rt.HTCH oÓhltJHO rpaeoMe"IpuqecKJIM. cnocoÓol\1, AaTOp coo6~
maeT O CBOllX liCCJieJJ;OBaHIUI:X, KaCaiOIDllXC5I CBITHIJ;OCO,ll;epm:H·
Baromnx npenapaToB (BeHiepc«aSJ <!>apMaKonesr IV ll3.D:.) no
pe3yJibraral\l KOTOpbiX

l'OtJFIOe. onpe.neneHHe

COAeplKIIl\10CTII,

HBiiSJeTCH BiiOJIHe npoae.lUillibiM TIHpHlliuerpntieCKHM ilyTeM H
p;a:m:e óonee scflcileKm:BHhlM, .U~1H 9TOII .uenn aarop nameJI
ITOJt.XOAHlllJl.M H rrpi'IllieHSJ!I y!l;OBJieiBOpii'IeJibHbiM pe3yJibT8TOM

Me'IO;ll;, KO'IOpbliÍ liO .li.aHHb!M He ..
KOTOpbiX llHOCTpaHnbP( cpap.!ltaJConeH, liWlKe"I 6biib _npn.Mensren
.n;mr uccJie.nosaHHst fKcycno-caunuoBoro paCTBOpa. C.rroco6
C<!;CTOHT BCJie.D:ylOrr:t:eM : ocamJJ;aei'tiCBnHeU H3 yKCyCHO .. l!HCJIOTROI O

IUaBeJibHO·llepMamaHTHbliÍ
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és 25 gr. l O%-os ammoniaoldat.
alkoholos és lúgosoldatok ös sz eöntj ük, maj d
;,rós Em összcr á7Zuk a keveréket, végül papiroés üvegbe öntve nyngodtan
Kb . 2 óra múlva az oldat meg-

paCTBOpa 3a'l'eM OCBOÓOW:,nae.M. rr:t:aBel!bnyiD Xl!ICliOTy li3 COQT.;.
Be'fCIBCHHO M.aHHIIYJIHpoBaiUIOI'O CllHHUO~OKCaJiaTHOIO OCa.<!.Ka
C ITOMOIUbiO cepHoií: KITCJIOThl H IHTpnpyeM. ee Ma[><aHqOE<I>IM
KanneM .Asrop nprr.MeH5rlJ: .n:aHHblll: M.erO.JJ: c ycnexoM, B cotre~
ran 1n 1 co cnoco6o.M. Tiefi:epa H XaMMana raK:lli:e rrpH HCCJie.zto~
aamm Ma3ei'i n rrnacrhlpeií Jlm:r npoBepKH rn.rpn.M.erpHttecKoro
crrocoóa aBTop Il Ka:li<.JJ:OM c;ry-qae npoBeJI npoBepoqnoe rpa.
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Linimentum saponatum
camphoratum előállitása
A linimentnm saponatnm
vagy másnéven apadeldoc egyike a .lei(régelbbik
galenicumoknak és .. .
formaban
talos a legtöbb kulfoldr
Külsőleg mint ~~1yhe bőnzga_ tos:z,e_r.t a. tK<uumz.zaJK, •
rhenmatikns fa]dalmak csrllaprtasara
]rá zi gyógyszer, az emütett_ esetekben
a legelterjedtebb. Hatastarnlag a ne.nwetevu
camphor ammania és illóolajo~ hatása
a bőrizgató szerek közé tartozrk.
Készítését a IV. Magyar ~vi\a,rszerk
mint ismeretes úgy írja elő, hogy 70 gr.
aprított kemény szappant gőzfürdőn oldat .
gr.. törnény szeszben, az oldat~wz 25 gr. ammon!a .. ,.
oldatot 5 gr.. lavandnia olajat 5 gr.. rozmann
olajat és 25 gr. camphort adat és a meleg~n . •
feloldott keveréket tömény szesszel l OOO gr.-ra
egészitt-eti ki, - papiroso~ megszűreti,
szétesszájú üvegbe toltetr, amelyben a készlit-mény lebütve kacsanyává der.med, mert a
stearin nátriumot tar t almazo k!!~iT~(;'Jff,~\~rf)
csak fonó szeszben oldható fel, ,
azonban kocsonyás tömeggé alakul at.
A gyógyszer könyvi készítményhez
használt kemény szappant a
házilag
ból állíttatja
lag kb. sertészsh
60% olajsavas
,és 40%elő,~,:~~.~,1~~~~:;l:'
~Iear
savas nátriumból álL A gyakon
kerülese végett, amely a szeszes sz:appanold~Lt_
felmelegítésével gondatl~n kezel.ésr:él eHla<JO<W<:
az Országos Közege5lsegngyr Intezet
szám ú határozatával az alább közölt ld·o?ltésL
módot r endelte el, Ezt az Egyetemi
szerészeli Intézetben dr.. Nemedy Imre
m . tanár dolgozta ki. A gyógyszer ·
tési móddal szemben nevezett előirás főeJc,ny·e
abban áll, hogy me~egítés nélkül, tehát
veszély kizárásával történik a készítmény
állítása Ez a következő :
Szabahőmérsékleten olpunk 50
stearint, 25 gr. camphort 800 gr . lei(tÖmi'n)•ebb
szeszben majd az oldathoz adunk 5
glycerint, l Ogr. lavandulaolajat és a kever
adjuk a következő lúgoldatot: 180 gr.". trilllll
tillál1. víz, 5 8 gr kalrumhrdr oxrd, 3 8 gr..

'
láthatjuk, az Országos KözegészségIntézet előírta a gyógyszerkönyvi nátron,_,,;appann:u szemben u. n .. vegyes stearinszappant
azért, mert a csnpán nátrinmsteariná•·---~~~,~~~~n~é~~~L~ készítmény porlós, nem kenhető
;
adna.
a meleg mint a hideg úton való elkCS:zne>J mód mellett is az apadeldoc előállítá
kapcsolat<JSan sokszor nem várt nehézsége
a készítő. Dolgozatomban nem
foglalkozni a gyógyszerkönyvi n . n .
m<ole,g-E,Iő:lr att:rl csupán a hideg úton való elő-
:z~:rt-.e:tnf'rr:}b;~ővebben tárgyalni . A jelenleg
:rcHg•"w·wJJ~
· ·gyári előállítású apadeldoc
igen gyak r an hallunk különbözö kifogása ..
. kat. Ezek szer int az anyag nem áttetsző, Iranem
sokszor átlátszatlan, ar án y lag könnyebben meg. olvad, mint a hivatalos készítmény és sok esetelőfordul az is, hogy a készítményben többkevesebb fehérszínű kristályos kiválás látható .
Ha a készítményt nem magunk állítjuk elő és
elzett hibák adódnak, úgy két
;::Í~~~;,,;a~ féntj
kell számolni: l. Vagy hamisítással
szemben, azaz a felhasznált stearinsav
gyóg;yszerrkiin:yvi· minőségű, 2. vagy
o,v,_,,., L<t>UeJJ 'WlHlJL a történt a készítmény elő
állításánáL Mive! Gyógyszerkönyvünk az op od eldacot házilag állíitatja elő, így a készítménynek
cs.pán fizikai tulajdonságait írja le, de sem
minőleges, sem mennyileges vizsgálatot nem
közöL A gyógyszerész ezt a készítményt sok
esetben házilag maga nem állítj a elő, ezért
volna a beszerzett készítmény megvrzsg:uasar a pontos ellenőrző vizsgálatot is
elő írni.
.
Leggyakoribb hamisításként az alkohol
mennyiségének csökkentése, illetve a víz viszonys mennyiségének lényeges felemelése sz ok ott
Ez a körülmény előidczője lehet a
készltrrrérry erős megzavarosodásának Ha saját. nk elő az opodeldocot, úgy a fellúgot vizsgálj nk meg calcinm és mag•·
nezrum szennyezésre is, me1't feltehető, hogy
• opodeldocban esetleg a calcinm vagy a mag··
nézium stearat lebütve csillag alakban kiválik
Ennek a feltevésnek azonban ellentmond az a
· körülmény, hogy a calcinm és a magnézinm
stearát töményszeszben igen csekély mennyi,.ségben oldódik, így természetesen további beható vizsgálat döntené csak el azt, hogy vajjon
ez az oka-e a cs'illagos kiválásoknak Gyógyszer..
·
a készítmény egyik komponensének,
..
·
ammoniának a vizsgálatában vizsgálcalciumr a, de a ná trium, illet ve
:· :""wuu.,wuJ oxid cím ű fej ezethen ezt a vizsgálaMagnéziumr a a fentemlített egyik
sincs előírva vizsgálati mód, így ajánvolna az említett vizsgálatokat elvégezni.

1

A stem in sajnos az ntóbbi időkben nem
minden esetben !~lel meg a Gyógyszerkönyv
követelményeinek A legtöbb árubeli stear·in
ugyanis már színe es állománya n tán ítélve sem
kifogástalan Vizsgálatánál okvetlenül végezzük
el az alkoholban való oldhatóságát és ha ez nem
megfelelő, úgy azt a_ készítmény előállítására
ne használjuk. Gyak01 i hamisítása a stearinnak
a par affin, vagy idegen zsírok, faggyúk, ilyen
esetekben is használhatatlan a készítmény elő
állításár a .
Amennyiben a felhasználandó stear in gyógyszerkönyvi minóségű; úgy legfontosabb feladatunk a készítmény előállításával kapcsolatosan
az, hogy a stearint tökéletesen elszappanosítsnk.'
Ezt egyszerű recept megadásával végrehajtani
azért nehéz, mert a stearin ném egységes összetétélű anyag, hanem stearinsavnak és kb. 5%
palmitinsavnak kever eke . Az árubeli stearin sok
esetben tartalmazhat még szennyezésképpen
más zsirsavakat is és így érthető, hogy a különböző stear in! éleségeknek más és más lesz az
elszappanosíthatósága .. Az imént elmondottak
alapján az alábbi előallítási módok látszanak
célszerűnek :
L Melegítés nélküli opodeldoc-előállítás a
dolgozatom elején már is-mertetett módon.
Ebben az esetben főleg arra ügyeljünk, hogy a
porítolt stcarint oldjuk fel kb. 24-25 C fokon
töményszeszben. Ez az oldás a leeverék gyakori
rázogatásával aránylag rövid i(jőn belül végbemegy . A teljesen feloldódott stearin szeszcs
oldatában oldjuk fel a camphort, és az igy nyert
oldathoz elcgyítsük a glycerint és az illóolaj okat.
Célszerú a nyert oldatot papírosszűrön n;eg:
szűrni, mert a stearmban gyakran tcchmkat
szennyezések vannak és ezek eltávolítása fontos
a készítmény tisztasága szempontjábóL Ezek
után oldjuk fel az előírt mennyiségű desztillált
vízben a kálium és nátrinmlrydroxidot, vigyázva
arra, hogy azokat pontosan mérjűk le . Ügyeljünk arra is, hogy a Iúgok ne legyenek nyirkosak,
vagy elfolyósodottak, mert az ilyen lúg egyr ész e
már karbonáttá alakult át s erre a célra alkalmatlan . A lúgoldathoz végül adjuk az ammoniRoldatot és az így nyer t keverékhez öntsük hozzá
az előbb már elkészített sz eszes stearint. A nyert.
keveréket többször erősen rázzuk össze és végül
papíroson szürjük meg és így töltsük a tiszta'
folyadé.kot üvegbe.
Ha nagyobb mennyiségben kell opodeldocot
előállítani, úgy ajánlatos előre elkészíteni a
stear inszappant és ezzel előállítani a készít·
ményt. Ezt azonban csak abban az esetben
aj ánlhatom, ha a készítő r obbanásmentes gőz
üsttel rendelkezik, amelyben a stearinszappant
a fonó szeszben tűzveszély kizárásával feloldhatja . E célból közlöm a stearinszappan elkészÍ·'
tési módját a következőkben :
100 gr.. stearint gőzfürdőn megolvasztnnk
és tökéletesen elszappanosítnnk egy olyan lúgkeverékkel, amely 7. (gr. nátriumhidroxidból,
ll. 6 gr. kálinm!ridr oxidból és 2 O gr . desztillált
vízből álL A stearin elszappanosítása gőzfürdő
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az<mb•an nem. Vizes oldatban 15 per-ces aUtocla-·
vozá•<.sal 121 C 0 -on a microorganizmusokra kifejtett

hőmérsékletén

állandó kevergetés közben kb. Ezen előállitás közben előfonr~d_u~l:~ó'",;;;~z~~~~(l!t'
15-20 perc alatt végbemegy, Az igy nyert hó szerencsétlenségek indították v
fehér stearinszappant szabahólokon kiszádtjuk, mét a hideg úton történő készités
majd megreszeljük és ezt alkalmazzuk kemény Sikerült is dr . Némedynek egy olyan
szappan helyett a készítmény előállítására mód kidolgozása, mely kikúszöböli a
olyan módon, mint ahogy azt Gyógyszerköny- szeszmelegitést, amellett kiváló minőségú
vünk az opode1doc cikkelyben leírja ..
deldokat ad. Schwinimer a >>Linimentum MJ~t.>Jrra•· c
Az Országos Közegészségügyi Intézet által tum campharatum előállítása« eim ú uu·>glJZ<ttac•.•.
előírt apadeldoc szesztartalma kb. 80%, kísérleban nem is az u . n . hideg úton történő euJall~t:ast ,
teim azonban azt igazolják, hogy már ~0%-os bírálja, hanem a készítési módok kc'>zb·en
alkohol töménység mellett is jócninőségű opodéJ... r ülő hibalehetőségeket és a jelenleg :~;At~,;kÍ~,~~··
dacot készithetünk. Megítélésem szerint ugyanis ker ülő gyári előállitású apadeldok ff
a készítményben lévő camphor és ammania ságait tárgyalja . Újításként 80%-os
mellett a tömény alkohol bőrvörösítő hatása 60%-ost, kemény szappan helyett
ar án y lag csekély, úgyhogy indokoltnak látszana natrium stearinatot tartalmazó wegyes
anyagtakarékosság szempontjából a szesz csök- pant ajánl.. Az alacsonyabb Slesztöme:nvsé.<>'.
kentése. Kísérleteim sz er int 6 O%-os szesztömény- alkalmazásával járó anyagi előnyökre
ség mellett hosszabb időn keresztül eltartott gyógyszerész-vegyészek már 1ájöttek,
készítményben semmiféle zavaró körülményt átlátszatlau a kereskedelemből beszerzett
nem észleltem.
szitmény. A kiszáritott ketilényszappan
Az apadeldoc készítésével kapcsolatosan ben való oldását a Ph. Hg.. IV. már elC>lrto.
már említettem, hogy a készítményben eltartás csupán stearin helyett sertés zshból
közben sok esetben fehér sz in ú kristályos anya- szappannal. Jogosan esik most már
gok képződnek. Ezek keletkezése, még nem a gyakor ló gyógys2 er ész : hidegen vagy
egészen tisztázott, annyi azonban kétségtelen, gen, stearinból, stearin szappanból,
hogy ezek jelenléte csupán >>Szépséghibánakt durusból, 80%-os vagy 60%-os sz
minősül és az opodeldocot hatásértékben nem
sen, Lin. sa p. camph.-ot . Bármelyik utatválm1zt-•
befolyásolja .
ja, előfordulhat, hogy készítménye
Tudomásom szerint a fentemlitett kristá- csillagos vagy könnyen olvadó lesz.
lyok képződésének kideritéséről az Egyetemi
A szesz mennyiségét ne cst'ikl·lenttsi]k,
Gyógyszerészeti Intézetben Némedy magán- nem kapunk megfelelő állományú opod•eldol<ot,
tanár hosszabb idő óta folytat beható kisér ]ete- sőt folyékony marad az szobahómér,eJuecer.t.
ket, akinek e helyütt is köszönetemet fejezem Az u . n . meleg úton készülö oporleldoknál
ki, hogy munkám elvégzése során szíves taná- 60% szeszt alkalmazni, de ilyenkor a "'mr1on
csaival támogatott.
mennyiségét kell emelni.
Schwimmer Endre
Ha vizsgálat tárgyává tes:szük
elöállitási módokat, reltétlenül n~~~~~~~~..;:~l~~~
dr. Némedy hideg eljárása a gyógyszer
Hidegen, vagy melegen
szemben . Javaslom, hogy maradjunk
Az utóbbi évek egyik gyakori kérdése, úton"· s ha betartjuk pontos.an az
hogyan állitsuk elő a Linimentum saponatum csillagmentes, tetszetős külsejű jó miinc>sé,gú
camphoratumot. A IV . magyar gyógyszerkönyv készítményt kapunk.
Dr. Kádár
sapo durust oldat szeszben melegités közben.

aktivitásátnem veszti el, inactívvá válik azonban l_úg és
cobalt-compl,ex termésZete

5 av hatására. E vitaminnak a
a kiemelkedő tulajdonsága .

~

Ez éredmények megállapítása után megindult a
Bu·-vitamin klinikai Vizsgálata is. F. C. Patel (7) két
macrocytaer anaemiás esetet közöl, amelyben a
. ~~~~:;:;~~-:~~ igen jó gyógyhatásáról számol be . Spie.s,
és munkatársai (8) anaemia perniciosa, tápJállkozásl macrocytaer anaemia és trópusi sprue esetek
kapcsán megállapította, hogy\ e betegségek kezelésében
a B1 ~-vitamin kedvező hatásában messze felülmulta a
thymint és a folsavat. C. C. Ungley {9) pedig an·ól értesít,
hogy a B 12 -vitamin befecskendezésének hatásfoka megegyez~tt azzal, amelyet nyers májkivemattaJ kezeit esetekkel értek el. Ezt Castle, D enny, Brown és munkatársai
(5) is megerősítették. Hogy e gyógyszert még nem hasznaljá-k kiterjedt~n, annak az az oka, hogy előállítása igen
körLiményes mivel a mai gyártási móddal 4 tonna májból mindössze r·o g aktív anyagat kapnak {5).

Ez adatok birtokában rg48 őszén abban
az irányban kezdtük el kisérleteinket, hogy a
fémcomponense, a cobalt egyedül
fejt-e ki antianaemiás hatást, illetőleg növeli-e
a- vörösV9í sejtszámot?
Erre a kérdésre vonatkozóan az irodalomban
csak szórványos adatokkal találkozunk W altner
K. 10 már rg2g-benvégzett cobalt fémporral kísérletet s abban megállapította, hogy· a fehér ..
patkányok táplálékába kevert fém cobalt hatá ..
sára a vörösvérsejtszám és haemoglobin feltűnően
megszaporodik, a fehérvérsejtszám és qualitativ
· megoszlása nem változik lényegésen, legfeljebb a
. granulocyták számában van némi emelkedés
A co baltkezelés után a vörösvérsejtszámban hama·
rosan visszaesés mutatkozik. Az állatok növeazonban csökken, a termékenység megszűnik Az állatok az éleiembe tett 2% ..nyi
cobaltmennyiség esetén 2-3 hét alatt, o 5%
esetén 5-6 hónap alatt elpusztulnak . A csontok
súlyos porotikus elváltozást mutatnak.
I.

Időpont

Kontroll csoport
Kisérleti csoport

'

A cobalt antianaemiás szerepe
Ir ta: Dabis László dr, Vitéz István dr. és Szerémi
Amikor Szebellédy (r) kimutatta, hogy az emberi
szervezetnek állandó alkatrésze a vanadium, egyikünk
(Vitéz) akkox kezdte meg azokat a vizsgálatokat, amelyekben az volt a feltett kérdés, hogy a szervezetben kisroennyiségben jelenlévő fémek és azok is, amelyek az
emberi szervezettől idegenek (vanadium, zin<;, réz,
cobait, nickel, chrarn stb ) milyen különleges hatást gyakorolnak a szervezetre, illetCHeg az élö sejtre, így a
roic_roorganizmusokra is. Ezeknek a háborús tevékenységek miatt abbamaradt kísérleteknek újrakezdésér·e az
hatott ösztönzően, hogy a szakirodalomban egymáSután
jelentek meg- olyan közlések, amelyek az említett fémek
közül a cobaltnak különleges jelentőséget tulajdonítottak . A ilferek-gyár kutató laboratóriumának - Ricke.s
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gyomorfájást,émelygést,hányást idéz elő A vize..
letben fehérje és vér jelenik meg.
Mivel.a cobaltfém és anorganicus sói erősen
mérgező hatásúak, olyan cobalt vegyületet igyekeztünk találni vagy előállítani, amelynek toxi·
citása kisebb emezekénél s ennek folytán reméltük, hogy azt kisebb adagokban veszély nélkül
használhatjuk Ezt a kérdést .először egészséges
állatokon igyekeztünk eldönteni Mindenekelőtt
a co balt fémet complex kötésbe igyekeztük hozni
és e célból coba:ltcitratot készítettünk : a cobaJt ..
nitrat oldatot forró natriumcarbonatba öntöttük
és a kivált csapadékot kimostuk A csapadékból
azután addig adtunk forró citwmsav oldathoz,
mig a csapadék kis fölöslege már nem oldódott
fel Ezt az oldatot megszűrtük és vízfürdőn bepároltuk A száraz; sötét ibolyásvörös, lemezes
cobaltcitrátból azután 1)1c-Ilvaine-féle14 7·4 pH-jú
phosphat-citrat pufferoldattal ro%-os és a ké ..
sőbbi kísérletekben r o% 0-es oldatot készítettünk.
Ezek után előkísérletképpen beállítottunk
2 csoportban s-s db, 50-70 g.. os fehér patkányt.
A kisérleti csoport tagjainak időnként 0.2 cm3
r%-os cobaltcitrat oldatot (z.o mg cobaltcitrat)
adtunk subcutan. A cobaltcitratmennyiség testsúlykilogrammonként 28 6-40 omg között változott az állatok súlya (50-70 g) szerint. Az injicialás időpontjai a következők voltak : XII. 2 ,
XIL ro , XII r8 , XII 27 , I 8. és L 22 A két
csoportot azonos táplálékon tartva, időnként
megállapítottuk a súlyváltozásukat és a vörös..
vérsejtszám-változásukat
A vörösvérsejtszám
meghatározást úgy végeztül<, hogy a patkány'ok
farkának hegyét levágtuk s az első csepp vért
leitatva, a másodikból Melangeíu pi p ettába szívtunk fel s Bürker ..kamrában a szokásos módon
végeztük a számlálást.
E kísérlet eredményeit a következő tábJázatok tűntetik fel (r, 2 és zfa) :

SúlyváUozás

II r8.

0/

0 -ban

XII. 271 XII. 31

l

I 949
L 8

Ir

l

L 2o

00

r'5 3

22"8

26·r

28·0

45 3

68 4

00

25 4

36 5

45 8

46 2

62 5

87•3

Issekutz B 11 szintén kiemeli a co balt hatása·
ként a vérképzés fokozódást, a csontvelő izgaimát
és egyúttal hangsúlyozza a cobalt i;oxicus voltát,
ami miatt therápiásan nem alkalmazható.
H. Corner12 arról tudósít, hogy táplálkozási
anaemiában szenvedÖ állatok (tehenek, birkák)
kedvezően befolyásolhatók cobaltsóvaL Birkáknak 14 napori keresztül adagolt napi r mg co baltchloridot s ezzel az állatokat félévig meg tudta
védeni anaemiától
H. Fühner 13 leírja, hogy a cobaltbányák
munkásain megfigyelt tüdőbántalmakat (Schneebergi tüdőrák) a cobalt-arsenérc radiumtartalmának tulajdonították A cobaltvegyületek be..
lélegzett pora felmarja a torkot és a nyelőcsövet,
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.
A táblázatban foglalt adatok arról győznek
meg, hogy a co balt adására az el;;ő_idő!Jennagyobb,
később kisebbfokú súlygyarapcdas kovetkezrk be
A vörösvérsejtszám tekintetében azonl-Jan szembetűnő a szaporodás. Míg a controllcsoportban
aránylag csak kicsi a vörösvérsejtszám-változás,
addig a kísérleti csoportban ez a szám állandóan
emelkedett és z és fél hónap alatt 8o%-os többletet
ért el. Ez az eredmény annál inkább jelentős
mert egészséges állatokkal, nem anaemiásokkal
végeztük a kísérletet s így talán ana e~l?.ed ~öv.et,;
keztetést, hogy a kórosan osokkent vmosversejtu
állatokon még fokozottabb vörösvérsejtszámszapomlatot képes létrehozni.
E kísérleteket azután megismételtük nagyobb
számú állaton (csoportonként zo-zo fehérpatkány) és azzal a külcnbséggel, hogy nemcsa.k
subcutan, hanem ~y másik csoportnak a táplalékához keverve adtunk cobaltcitrat oldatot
Ebben a kísérleti sorozatban a subcutan adott
cobaltcitrat oldat concentratióját tízszer kisebbre
vettük, r% 0 -es oldatot használtunk, mivel fiatalabb, kisebb súlyú, 30-40 g-os fehérpatkányokat
használtunk fel. Az injectiós csoportnak I I4,
I. 24., II. 9 és II r g-én adtunk egyenként 0.2 cm 3
cobaltcitrat oldatot subcutan Ez a cobaltcrtrat
mennyiség testsúly-kg-ként 45-50, mg-ot ~ett
ki az állatok súlya {40-50 g) szerint Az eteteses
csoport táplálékába (tengeridara és szemes árpa·
• vizes keveréke) hetenként egyszer adtunk 3 cm'
r%-os cobaltcitrat oldatot E kísérletek eredményeit az itt következő táblázatokban foglaltuk
össze (3, 4 és 4/a) :
3
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megfigyelhető

Összefogla/dsként azt állapíthatjuk
a B12-vitan1in cobaltcornponensének
cobaltcitrat formájában is különleges hatása
a vérképző szervekre Ez a hatás pa.tk;in:ykísé:rle:tc
ben a vörösvérsejtszám tetemes
(8o-roo%) demonstrálható, ami egyébként
jön,haevegyületetinjectiós formában, vagy a
lálékhoz keverten adjuk az állatoknak
már a co balt igen kis mennyisége is (testsúly'kgként 4-5 mg) kiváltja e hatást, feltételezhetően
katalyticus folyamatok vesznek részt a
mechanizmusban Feltűnő növekedést
szapomlatot fokozó hatás nem volt meg:tigyelh<etö
a co baltsóval kapcsolatban
A másik tapasztalatunk az, hogy a cobaltc
cittatnak az alkalmazott mennyiségben (testsúlyc
kg-ként z8-4o mg) sem a.ctit, se~ chr,m;icu~
toxicus hatása nem volt megfigyelheto. A krserletr ·
csoport állatai testsúlyban nem csökkentek, söt
a kontroll csoporthoz viszonyítva kis mértékben
azok fölött voltak
E megkezdett kísérleteket egyéb coloaltsiikl<al:. :.
és camplexvegy ületekkel folytatjuk
IRODAi 01\.f : r., SzebellCd y L.
Cit.
Köz~gészségtan I. köt . 424, Bpest, 1939. -

4 Vörösvér.sejtszám~változás, %·ban
Időpont

Ezek a kísérletek lényegiLeg
az előbbi kísérlet eredményeit és
arról, hegy az első kísérletben
n1enn~yü:égnél sekkal kevesebb js azonos
fejt ki Ez arra enged következtetni, hegy a--,~-'"· :
hatásmechanizmusa katalyticus folyamaten
fel Meglepő volt az eredmények között az,
etetéssei is közel olyan jó eredmény érhető
mint injectio útján. Ami pedig a vörösvérsej tszálli
növekedéséyel kapcsolatban érdekes, az
az utolsó cobalt injectio (II r g.) után r nuna10 ,
mulva is emelkedés volt megfigyelhető,
hatás tartósságára utal. Súlyszapccrr:~u~l;a~1t~!;'t:~~;~
ben az utóbbikísérletben sem volt lé
ség az egves csoportok között,
a testsúlygyarapodásra kifejezett u""'''"

7
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Brt:nk-Eoniuszy-Wood-Folkers Science, 1948. ro7. 396.
- 3 · Brit.M:cd. Journ 1948. r . 88g.- 4· Lester Smith:
N atm e, 1948. 162, 144 -5. Brit. Med. Journ, 194~ 949·
-6. L. Rickes, Brznk, Koniuszy Wood, Folkers · Scwnce,
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1948. 2 .. 519 - g., C C Ungley. The Lancet, 1948. r.
771.- ro. JFaltner K .. Arch. f Exp . Path. u Pharm.
rgzg, r4r.. r zr..- I I Issekutz B .. Gyógyszerel;: és gyógyítás III. kiad l. köt. 288, Bpccst, 1944 . - IZ. H.
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FülPur · 1\Ied . Ioxikologic, 78. lap, Leipzig 1943 . q .. W Kofdatzki: Taschcnb . d. prakt pH-Messung,
München, 1938 58.
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Klinicseszkája Medicina. 1949. I. 11.
A therápia egyes feladatai aMicsurin-i
biológiai tanítás megvilágításában *
Az országos mezőgazdasági akadémia gy ülése
bebizonyította, hogy a Micsurin:-i biológiai tanítás
a hel:yes út és megdöntötte az idealista, antidarwinista theoretikusok elméletét Engels sZelint : amit
Darwin az organikus világ fejlődésében talált fel,
Mrux megtette a társadalom fejlődésénektörténeté
ben. Sztálin rámutal arra, hogy a dialektika úgy
tanulmányozza a természetet, hogy- az egyes j elenségeket nem függetleníti egymástól, hanem összefüggő egésznek tekinti.. 1\Jicsurin érdeme abban áll,
hogy felhasználva a külső környezet aktiv hatását,
megváltoztatta az öröklődő j eleket állatoknál és
növényeknél; így az, aini a természetben évezred ek
alatt folyt le, s amit Danvin a termé~zet fejlődésének
tanulmányozása alapján mutatott ki, ő kísérletben
rövid idő alatt bebizonyította A szavjet orvostudomány érdeme, hogy ol:yan- nagyságot adott a
világnak, mint Pavlov; az ő felfedezései az -emésztés
fiziológiájában magával ~10zta a fiziológiai tanílás
átalakulását l\fccsnikov alapozta meg az immunitás~
ról szóló tanításokat és az antibiozisról való tanával
az antibiotikumok felfedezétiének úttörője volt. Bot-·
kin foglalta össze először a klinikai orvostudomány
feladatait. Zacharin az experimentális klinikai irány-·
zatnak és a -chemotherapiának megalapozója. OsztroUinov mutatott rá először a környezet nagy sze-·
repére a betegségek fellépésénéL Pavlov is elismerte
a szerzett reakciók átmenelének lehetőségéL A szovjet
orvostudomány nagy eredménJ· eket ért el, mert
alapjait a Bolsevik Párt programmjával állapították
meg. A jelenlegi nagy feladat: a Micsurin·-i elméletnek a klinikai orvostudományban való alkalmazása. Az ember szociális lény, ezért az orVosokat
különösen érdekli a környezetnek az emberre való
hatása. A ~organisztikus genetikának a klinikai
tanulmányokra való vonatkoztatása vagy átvitele
azért volt lehetséges, mert a klinikumnak nem volt
kidolgozott, kipróbált és ellenőrzött fogalma a patológ:iai öröklődésről. Sokszor történt kísérlet az
experimentális adatokat átvinni alacsonyabbrendü
állatról az emberre. Fel kell hívni a figy~lmet a kérdés
objektív, tudományos észlelésér e, szem előtt tart va a
környezet hatását az' öröklődő konstitucionális tulajdonságok átalakulására beteg és egészséges .szervezelben A burzsoá orvostudomán:y alkalmazva az
ernbernél az öröklés sorsszerűségét, a betegségek
fellépésében a biológikus tényezőket tartja felelő·
seknek. Ez kitűnik pl az angol Painey szerinti
megaloblasztikus vér képződés theotiájából; az anaemia pernicios-a "kifejlődésében az embrionális megaipblastokat tartja felelősnek.. Botkin rámutatoU arra,
hogy a teljesen egészséges em])ernél is kifejlődhet
rosszindillatú vérszegénység 1 amelyet a nyugati tudósok nagy része alkati belegségnek tartott. J\Iegaloblasztikus vétképződés az erythroblast éréshez szükséges tényező hiány a miatt lép fel. Szovjet tudósok,
Mákárevics és Lozovszki bebizonyították, hop.y ez
a faktor a gyomor mellékmirigyeiben termelődik.
A haemolitikus sárgaságot is kétfélére osztják:
öröklődőre és szerzettre
Ez a felosztás is elvesztette a jelentőségét, mert bebizonyosodott, hogy
mikrospherocytosis jelenlétében eltávol'tja a lépet,
nagyon szép javulást értek el. Pavlov szerint a
methodika fejlődésével emelkedünk mind magasabb
színvonalra . A nem pontos, téves methodika a megfigyelő munkáját éS fáradságát feleslegessé teszi
Az ember konstituciója nem teszi őt már születésénél fogva praedisponáltnak egyes megbetegedésekre.
Tanulmányozni kell azokat a tén:yezőket, amelyek
birtokában az egyik szervezet a betegségekkel szeru-

A GYÓGYSZERÉSZ
ben ellenálló lesz, a másik pedig könnyen megadja
magát. Az idealisztikus fogalmak >>praedispositiók<!,
amely-ekkel gyakran _ operálunk, konkrét magyarázatot kell, hogy kap,janak megfelelő biechemikus,
immunserologikus adatokban, melyek lehetőséget
adhatnak a velük szembeni küzdelemre . J\Iicsuriniz-·
mushoz hasonlatosan lehet megváltoztaini a bakteríumok pathoge:o-itását és legyengített bakteriumokból készíteni vakcinákat. Micsúrin szerint a
természettől nem várni kell a kegyeket, hanem elkell venni tőle.. A materializmusan alapuló tudo,
mány nagy harcban áll a reakciós idealisztikus roaradványokkal; bebizonyította, hogy a materialisztikus tudomány elősegíti, a tqdo-mányosan theoretikus
munkát a Szovjetúnióban.
Dr, Ratkó Ferenc.
*(Honvédorvosi Közlem~nyek, I évf . 1·-3. szám )

SZAKSZE R VEZETI
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A mQst végzett gyógyszerészek
és szakmunkásaink fizetésrendezése
Szakszervezetünk j avaslat ár a az O. 1\L B.
Titkársága az alábbi döntéseket hozta:
l. A gyógyszerészképzés
átszervezése
következtében az első és második egyetemi év
közé iktatott l éves gyakor lati időt a gyógyszerész munkavállaló b es or olásánál figyelembe
kell venni, azaz az új g)ógyszerészképzési
szabályzatnak mcgfelelően végzett gyógyszerészek 600 forint kezdőfizetéssel sorolandák be.
2, Azon gyógyszertári laboránsok részére,
akik sikerel elvégezték 1948 október 18. és
1949 április 24.-köz!i időben megrendezett
laboránsképző tanfolyamot, a kollektív szerző·
désben biztosított alapfizetésen felül személyhez
és ,jelenlegi mnnkakörhöz kötötten havi 50
for int pótdíj at kell folyósítani.
'
Fenti döntéseket f. évi augusztus 1-i hatály·lyal kell foganatosítani .

Közületeknél dolgozó
gyógyszerészek illetniényrendezési
ügye
Az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet bértit··
kárságának köz! eménye:
·
Arnold Jenő vármegyei kórházi gyógyszerész levelet intézett hozzánk, melyben elpanaszolja, hogy a vármegyei kórkázakban még
mindig nincs kollektív bérezés, s a gyógyszerészek, mint említi, 400 for int fizetést
kapnak általánosan. Elmondja azt is, hogy épp
az igen alacsony fizetések miatt több kórházban
nem tudnak kapni okleveles gyógyszerészt ..
Ezúton tndnnk csak válaszolni, s mind őt,
mind pedig a hasonló helyzethen levő nem
kollektív szerzödés s,zerintbérezett gyógyszeré·szeket megnyngtathatjuk, hogy rövidesen sor
kerül a közületek által fenntartott kórházakban
is illetményeik rendezésére és általunk jól ismert
sérelmeik orvosJásár a

Lakatos György dr.
bér ügy i titkár
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A IV. kiadású OKI könyvben kijavítaiTdó dr ak,
melyekből a 15 S/0 engedmény még levonandó

Új gyógyszerész kivál6 muukás

Kádár Tibor dr , az Egyetemi Gyógyszeré:
Tsz
szeti Intézet címzetes tanárseg~d~, a~ Egyetemr
672 Kariltbl Wander 2 x0 6 g·
Gyógyszertár galénusi laboratonumamtk vez.e5 xO 6 g
tŐje kiváló munkás lett Szakszervezetunk ~u.l
"
10 xO 6 g.
dötte azzal a megjegyzéssel, a~ta _at Kadar 12.507 Novobarium oralis Wander 170 g.
Tibor dr.,-nak a kiváló nmnkas J elv_e~rt, hofly
" 1000 g
az ö egyszetüsitési eljárásarval khmkamk mar
170 g
sectalis
eddig iS komoly megtakarítást értek eL
. _
1000 g.
"
Az egyik ilyen eljárása az elszappanosodasr
Sifa-lVIagnesja
il'ander
idő lerövidítése, Ez azt jelenti, hogy_ ne~ kell
Sacer no tb l. 20 db Wander
három délelőltőn keresztül kevergetes kozben
várni az elszappanosodásra, _hanem a!' ~g~s~
folyamat egyetlen óra alatt za]lrk le> Ú] krvalo
munkásunk egyszer űsítési elj ár ás t dolgo~o~t
ki arra is, hogy a tincturák legn~gyo_bb r~sz~ne!
nem szesszel, hanem vízzel vonJa kr a novenyr
_
drogokból a ható-anyagot.
Tudományos szempontból és gyakorlatr~ag
is jelentős az a dolgozata, amd:l'et "a n~dvesseg
tartalom befolyása a tablettazasra << crmmel_ az Szerkesztöség: V.,, Nádöt-utca z6,. I eL: ~2'7 ·752, 124-072
előbbi két egyszerüsítési eljárás.ával egy_utt,
Tudományos Folyóirdkiodó NV .
ez év folyamán ugyancsak lekózlunk a >>Gyogyv

szer észben<<..
15 éves találkozó. Az 19;34--ben végze~t kollégákat kérjük hogy szept. 25.-én, d. e. 10 ~rakor az
1 'Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet tantern:cben. (Bp.,
IX. Hő gyes. E . -u: 9.) tartandó 15 éves. talal~~zonkon
megjelelini sztveskedjenek. (Az Árummta;vasar kapcsán 50<Yt -os utazási kedvezmény kaphato.)
Bárt{ag J\1 iUós dr
Hidvégi ~;yula dr.
Bp, XI., Sárbagárdi-út 9/b Bp , VIII., Bokay J . -u 47

~zalay-utca

4· Telefon: 122-~gg, rzs-z88, I28-g86,
Magyar Nemzeti Bank egyszamlaszám 9.36515 ..

.,
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GYÓGYSZERÉSZETI
PAPIRÁRUK

KOMPLEJT-ZAMAKO
•

(300 gr-os zöldszínű bádog doboz csomagolásban)
Egy évnél idősebb gyermekek és felnőttek általános tápszere, melyből
vízben egyszerű felfőzéssel, minden
egyéb anyag hozzáadása nélkül
készflhető, azonnal fogyaszható, kellemes ízű, tehéntejes táplálék,

elsőrendű

kivitelben

Tic.lt.ter; J6-""o.6
BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 37

KROMPfCHER TÁPSZERfiYÁR Budapest V., Uádor-UI!a H.

TELEFON: 128-057 -

ALAPI TVA: 1897

Bronchitis, pertussis
esetén

on tratussin
Gyártja ee
forgalomba hozza:

BAYER GYÓGYSZERTÁR

Budapest, VI ,
Andrássy-út 84 sz.

Főszerkesztő:
Felelős szerkesztő:

Székely J<mÖ
Losonczy Gyölgy dL -

Felelős kiadó:
Tudományos Folyóiratkiadó N V. vezérigazgatója.

496737 -

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

CAUSYTH-tabletta <9OTI-ra

~-----------------------~
l

szabadon

rendelhető

(jYÓ<iYÁRUÉRTÉKESITŐ NEMZETI VÁLLALAT
Gyógyszertárakat és szaküzleteket ellátó osztályok:

Távirati c fm: Gyógyáruenvé.

Budapest, VI., KIRÁLY-UTCA 12
Budapest, V., ZRINYI-UTCA 3..
Kórházellátó osztály: Budapest, V:- HOLD-UTCA 8..
Debreceni fiók:
Debrecen, VÖRÖSHADSEREG UTJA 53
s·zegedi fiók:
Szeged, fiSZA LAJOS-KÖRÚT 44.
M isk o l c i fiók:
Miskolc, SZ~CHENYI-UTCA 19..
P écsi fiók:
Pécs, LÁNC-UTCA 22,.

Telefon:
Telefon:
Telefon:
Telefon:
Telefon:
Telefon:

225-460
182-938
120-356
670
190
13-69

..
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cikkeket raktárról szállit.

INJECTIONES ERI

minden összetételben készülnek

Előállítja: Spergely Béla és Spergely Béláné

!;'Yó;:yszerészeti laboratóriuma
Budapest, X_IV", Verosilov-út 55. sz" Telefon: 29-'70·-90

