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ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI SZAKSZERVEZET 

GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK HIVATALOS l A P J 'A 

V. ÉVFOLYAM. 1949. SZEPTEMBER 30. 17. SZÁM 

Az új gyógyszer~szképzés 

A kapitalista országokban a gyógyszeresz
képzés súlyos nehézségekkel, komoly válságok
kal küzd .. A népi demokratikus országokhan 
sona reformokat léptetnek élethe, melyek tan
anyagukban, módszereikben, szervezetükben 
egy magasabb kiképzést nyujtanak. 

A mi új kiképzésünk is struktúrájában 
hoz változást.. A kapitalista társadalomban 
kívánt >>egészségügyi üzletember el«< helyett a 
szocializnmst építő tár sactalomnak egészségél 
szo/gáló szakemberekel képezünk ki.. 

Az eddigi gyógyswészképzés kritikája. 
Az érvényben volt gyógyszer észkepzés, mc

lyet a 32 .. 900/1940 VKM .. sz .. rendelet léptetett 
életbe, nem felelt meg a követelményeknek : 
megreformá/ásr a sz or u/t. 

Ennek a kiképzésnek hibái közül csupán 
a legdöntőbbeket kívánjuk itt felhozni és kö
zelebbről megvilágítani 

Az ezt megelőző, ú. n. régi rendszerű 
gyógyszer észképzést kellett volna ennek az 
1940-ben életbelépett, ú. n .. >>Új rendszernek<< 
korszerűsítenie, A régi rendszerű kiképzés
ben kétévi gyógyszertári gyakornaki idő kitöl
tése ntán kétévi egyetemi tanulmány kö
vetkezett. A tanulmányok és vizsgák sikeres 
elvégzésével a hallgató gyógyszerészi oklevelet 
nyert.. Meg kell mondanunk, _hogy ennek a 
rendszernek számos előnyét (peldául a jó gya
korlati oktatást) nem tudta átvemri és számos 
hibáját (példán] a növényrendszertannak túl
méretezett oktatását) képtelen volt az 1940-es 
r end sz er kiküszöbölni 

A hozzáfűzött reményeket nem tudta be
váltani, mert először: abból a tisztes szándék
ból kiindulva, hogy a négyéves egyetemi ta
nulmányok bevezetésével a gyógyszerészképzést 
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a többi egyetemi képzettsegekkel egyem augúvá 
emelik, a kétségtelenül tulsűrített kétévi r égi 
rendszerű tanulmányok egyes újabb szükséges 
és kevésbbé szükséges tantár gyakkal kibővít ve 
és óraszámaikat a kelleténél nagyobb mérték" 
ben megállapítva négy évre húzták szét -
azt eredményezte, hogy az első két (természet
tudománykari) tanév komoly studiumaival 
szemben a második két (orvoskari) tanév 
studiumait nem tndták kellő tartalommal meg
tölteni és ezért ez az 1940-es reform: kiialwt
Mpzést adott. 

JYlásodszoi: A gyakoraoki időt változott 
formában fenntartotta, mégpedig az első és 
második egyetemi év közé iktatva egyévi 
gyógyszertári gyakor n oki időt tett kötelezővé 
A jó gyakor lati kiképzés biztosításár a feltét
lenül szükséges a gyógyszertárban eltöltött 
gyakor lat, azonban nem megengedhető, hogy 
ezt a gyakorlatot az egyetemi tannlmá ny ok 
megszakításával -- bármely tanév között --
végezze el a hallgató, mert ez kiesési jelent 
az egymásra épített elméleti studinmok folya
matos elsajátításában, valamint az elméleti 
tantárgyak iránti passzivitásnak es szük prak
ticizmusnak ad csak táptalajt.. 

Harmadszo!.: A gyógyszerészi munkaköt 
szükülése következtében a reform más munka· 
területeket keresett a gyógyszerész számára. 
(Mezőgazdasági kémia, gyógyszervegyészeti ipar 
stb . .) Ezzel univerzális, természettudományos 
képesítést akart nyujtani, amely a természet
tudományok mai fejlettsége és differ enciá!ódása 
mellett képtelenség. Ebből következik, hogy 
a gyógyszerész az egyetemen sokrétű, de szét
ágazó és felszínes kiképzést kapott, vagyis 
sokat markolt, de keveset fogott, olyannyira, 
hogy saját szakmájában, a gyógyszerészetben 
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hiányos kiképzést kapott annak ellener e, hogy 
a régi rendszerrel szemben hosszabb egyetemi 
tanulmányokat végzett és a gy ogyszerészel ct 
mint egyetemi tantár gy at müvclte 

Negyedsze1.: A gyógyszerészképzcs szer ve·· 
zete, mely négy bölcsészkari (illet\e jelenleg 
természettudománykari) és orvostudománykari 
félév lehallgatását írta elő, semmiképpen sem 
volt elfogadható, mert 

aj. a tantárgyakat mechanilmsan, nagy
részt tisztán természettudományi vagy tisztán 
orvostudományi studinmokra választolta szét, 

b) a két különböző kar más-más elvi állás .. 
pontja és gyakorlata a két kar között lebegő 
gyógyszerészhallgatóságot érintette a legjobban 
vagy a legkevésbbé. (Például a természet
tudományi kar on a gyakorlatok el nem vég
zése vagy elégtelen minősítésc a szigorlatla 
bocsátás megtagadását és a gyakorlatok meg
ismétlését vonta maga ntán. Az orvoskaron 
ngyanez az eset nem kö\' e teli meg a szigor
lattól való eltiltást és a gyakorlat megismét
lését, hanem csupán a profcsszorra bízza azt, 
hogy az eredménytelenül végzett gyakorlatokat 
aszigorlati eredmény elbírálásakor vegye figye
lembe . .) 

Az új gyógyszeu!szképzés alapelvei. 

A gyógyszer ész i működesnek csökkenése 
a gyógyszertár kisüzemi j ellegének es a gyógy
szervegyészeti ipar rohamos fejlődésének (nagy
üzemi jellegének) természetes következménye: 
Ez a csökkenés ma még és egy bizonyos ideig 
meanyiségi változás, amely azonban elöbh
utóbb minőségi változásba fog átmenni. Nekünk 
a Jegfontosabb feladatank volt, hogy meg
találjuk a fejlődés helyes ü á nyá t C.s ezek szem
előtt tartásával C.pítsük ki az új gyógyszerész
képzést. A Szovj etúnió gyógyszerészetének ta
nulmányozása czér t a legelső és Jegfontosabb 
feladatunk volt 

l. A gyógyszerész feladatkörenek pontos 
meghatározásával adva van a gyógyszerész
képzés struktúrája. Az új nyolcadik orosz 
gyógyszerkönyv erről a következőket mondja: 
>>A gyógyszerkönyv használata csak különleges 
előképzettséggel és kvalifikációval rendelkezők
nek van szánva, akiknél lúzlos.itva van a 
gyógyszerkönyv cikkelyeinek alkalmazása alap
ján a gyógyszer ck helyes elkészítése és a helyes 
szakvélemény adása ana vonatkozólag, hogy 
a készítmény megfelcl-e a gyógyszerkönyv elő
írásának.<< A gyógyszerészeknek tehát megfelelő 
természettudományos képzettséget kell e!sajá
titaniok, hogy a gyógyszer ek szakszerü el
készítését és vizsgálatát el tudjak végezni 

2 .. A gyógyszerészetnek a szacialista fej
lődés következtében fokozatosan kictomhor odik 
közegészségügyi és megszűnik kereskedelmi j el
lege.. A gyógyszer észképzést biológiai és köz
egészségtani irányba kell kiszélesíteni, hogy a 
gyógyszerész segítőtár sa legyen az or vosnak 
a közegészségügy terén. 
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3 .. A gy ogyszer \ egyész feladatát . 
sze1 esz n1ásiranyú képzettsége 
nem tudja megfelelüen ellátni, ezért 
hogy kimondjuk : a g)'ógyszerészreform 
veszi figyelembe a gyógyszervegyészi kívá
nalmakat, ezek kielégítésérc esetleg külön gyógy
szel ,. egyeszi vagy bwkennknsl tanfolyam léte
sítésével kell gondoskodni. 

4 .. A gy ó gy sz er észr efonn dönl6en a gy ó gy• · 
szertárban dolgozó - a gyógyszerellátást biz-. 
tosító - ú. n tára melletti gyógyszerész
képzésre irán:yul, 

Megjegyzés .. A Szovj ettinióban ketlele gyógy
szcrészkepzés van: az alacsonyabb kepzettségü 
gyógyszerészek hét osztályelvégzésevel a gyógy
szerészeti technikai föiskolán tanulnak három 
é vet, míg a magasabb kepesítést elér ő 
szerészek (provizorok) tíz középiskolai os;,tály 
elvégzésével öt évig egyeterni tanulmányokat 
folytatnak (19·.17/48-ban emelték fel a gyógy
szerészi (pr ovizol i) tanulmányokat a negy év• 
ről ö tr e) .. 

5. A nepjóléti minisztér ium, ill. a 
és közoktatásügyi minisztérium gondos.ko,dik 
an ól, hogy a gyügyszerészi segéder 
káderek (laboránsok, technikák) - nyerj 
kikcpzést, akik a gyógyszertill akban, de ese,tlc:g 
a gyógyszervegyészeti gyár akban 
munkák elvégzésére is alkalmasak .. A 
szertárakban a gyogyszerész irányítása 
ügyeletc mellelt biztositva, hogy kádéren.rKJKei 
r acianálisan gazdáikadunk - vagyis a négy 
éven keresztül nem tanítnnk az egyetemen 
olyanokat is, akiknek a gyakorlati eletben erre 
a magasabb képesítésre nincs szükségük, más
részi: pedig biztosítjuk, hogy a négycvi egyec 
terni tanulmányokkal rendelkező gyógyszerész 
a megszerzett képességet ki tudja 
szakmájában jól képzett legyen és 
kiváló an cl tudj a látni. 

6 .. A középkáder szakismeretből eredő, fe
lelősséggel járó rnüvelcLekct nem végezhet, 
erős hatásU es rnagisztrális vényeket nen1 1nér .. ·· 
het össze cs erős hatású szereket ki nem adhat. 
A technikálo a 'o natkazó szabályzat ot a nép
jóléti miniszter a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter r el egyetértésben modosílani fogj a. 

í A gyógyszeu~szck 1negoszlásának c"'"···.• 
pontj a a j Ö 'i ő ben a középl<áder ter meléssel 
dékre fog áttolódni, mert a nagyobb városi 
gyógyszertárak kevésszámu okleveles gyógy
szerésszel (lelelös üzemvezetővel és egy-két 
gyógyszeresszell és nagyszámú technikai segéd-
erővel (közepkaderek) fognak dolgozni, míg a 
vidéki és a kisebb környéki gyógyszer tár akban 
az okleveles g:yógyszeu2sz rnaga a kc,,esszámú 
technikai segéderő igénybe'iélelewl log mun
kálkodni 

Megjegyzés. A Szavjetunióban szinten mű
ködnek gyógyszerészi segéderők, ezek a gy ógy
szertár akban dolgoznak elöhh és aztrU-tn sajá
titainak cl bizonyos fokli elmeJeti képzett
séget. 

A gyakor n oki idő beépül az egyetemi 
•taniEmunc és az utol~ó évben a hallgatók az 

<;lőadásokat es r eszben a gyakor lato
a gyakallatok másik részét 

~"!:~~~~:!:M.~~~:)~ielölt tanpalikákban - tanító 
: mellett -- ,. égzik. A gyakorlati 

elsajátítására azonhan még a 
köteles mrnden évben egy-egy hónaros 

•· """J<wlatot (az egyetemi szűnidő alatt) 'égezni 
ene a célra megjelölt gyógyszertárakhan 

9., A gyógyszerészet az orvostudomány és 
az orvosi gyakorlat mindenküli állásának meg
felel6 egészség>édelmi s2ükségletek függvénye. 
Mindcnnapi munkájában, szenczeti, közösségi 
életében a gyógyszerész az onos mcllelt áll. 
Szükséges tehát,. hogy az egyetemen is egysé
·aesen, szel ve;.~etlleg az orvosizar hoz tartozZék 
~mig az önálló Gyógyszerészi Főiskola rne; 
nem alakuL Addig is . ez a sz cn ezeti l onn~ 
egészséges ala1ija lehet a jó szervezesi és ncveliíi 
munkának .. 

10. Felállítunk ezidőszeríni az orvoslwron 
egy Gyógyszerészi Tanulmányi Osztályt, amely 
R gyógyszerészek tanulmán:yi es ud1ninisztrációs 
ügyeivel fog foglalkozni. A hallgató jelenleg 
sok studiumot \égez a Termcszcttudományi 
Karon és hogy ezen tárgyak p10lesszorait és 
előadóit az orvoskari professzorokkal és e!C
adókl<al közösen össze tudjnk fogni, létesítünk 

. egy fanulmányi Bizottságut is .. 
Megjeg.~zés _A Szovjetúnióhan a gyógy .. 

s;ereszkepzes szrntén szmosan az oryoskí?pzés·
scl van szervezetileg összekapcsoha A fclső
egcszségügyi oktatást j elenleg 57 m vasi, kilenc 
fogászati és kilenc gyógyszeJészi (provizori) 
föiskola biztosítja. 

Az úi tanulmányi ICnd úányvonal-ai. 

l .. A tervgazdálkodás gyógyszer esz>Zükség
lctet lrgyelcmbe vesszük 

2 A marxizmus és leninizmus ideológiajá
nak és taní lásainak szellemét és a dialektikus 
materializmus szemléletét biztosítjuk : 

a) a marxizmus-leninizmus aklatásával 
(L, II., III. év : marxizmus-leninizmus), 

b) a dialektikus materializmus természet
l udomá ny os világnézetének oktatá sil\ al (L év: 
úsvúny- és földtani alapisinci-clck, a szervctlcn 
vilag kialakulását és fejJéideset !Jdeér tv e, II 
ev: általanos biolúgia\ a szerves \'ilág kiala
kulásának, fcj1ődésl~nd~: a sej t, a növényvilág, 
az állatvilág, a danvinizmus és n1icsurinizrnus 
elmélettnek tá1 gyalását beleért\ e), 

() a Szaluna ideológiai 'onatko.zásainak 
kiemelesével (pL IV.. év : közegészsé.glan -
szociális higienia), 

d) a tudOinányban és a szalonában n1u
La lkozó koz1nopolitizn1us kiküszöbölésével az
által, hogy a haladó tudományok megismerése 
kerül az élvonalba (Például a német, osztrák, 
holland, dán, mnerikai gyógyszeilülny-yek js
mcJ tet é sené l fonlosabb a Szoyj et únió gyógyszer
könyvének jsmel tetese,) 
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3. A lcrn1eJési kCrd€seket beiktatjuk az 
egyelemi. kiképzésbe .. ~2ükség van ana, hogy 
megrsmerJe a hallgatosag a termelékenység, 
ncunkafegyelem, r acionaiizálás, for gó alap, ár u
J aktárak kérdéseit és megismerkedjék a gyógy
szertár jó és gazdaságos üzemmenetéveL (IV. 
ev : üzemütel.) 

4 .. Bevezetjük az orosz nyelv ismeretét és 
minél teljesebb elsajátítását A haladó tudo
mányos ir odalom eredményeinek tanulmányo
zása és értékelése, ,;-almnint a leghaladöbb 
kulttir a mcgjsrnerése szükségessé teszi az or osz 
nyelv tanítását. \z orosz nyelv elsajátításának 
az a nagy jelentősege, - rnindelen felül -
hogy közelebb hoz bennünkEl a nagy S>ovjet
únióhoz, a szocializrnus 01 szágához 

5 .. Igen fontos, hogy a gyógyszerészképzés
ben az oktatást gyakorlatibbá tef,ryük Ennek 
egyik módja a gyakorlatok óraszámának a 
növelcse, a masik pedig az, hogy a csoportos 
oktatást is beépítsók a gyakm lat okba .. 

A gyakorlatokon a laboratóriumokban a· 
hallgatók kör ülbeliil huszas csoportokban dol .. 
goznak.. Minden huszas csoportnak kijelölt 
oktatószemélyzete van. A huszas csoportok 
lagjai megbeszelik a gyako!latok leladatát (la
boratóriumi gyakorlatok), miután előzőleg egyé
nrleg felkészültek a gyakmlatok anyagára, át
veszik az er intett elméJeti ];ér déseket és elvégzik 
a gyakmlali feladatokaL .Munlw kö'zben és 
folytonosan a tan8.1 segéd~ csopm tvezető ellen·· 
lír zi cs javítja (felvilii gosítj a és megbeszéli) 
cgy8nenké11t a prohlemúkat.. (A tanfn segédnek 
nem lehet cs.upán az a Ieladala, -- s eL; nem 
is az ő feladata - hogy az anyagokat kiadja 
(\'cgyszereket) és ulbaigazitást adjon, hogy mi 
hol van (kémszcrek), hanem hogy oktasson) 

A másik típusu csoportos oktatás a de
monstr ációs me gb eszelé sek, ahol aztán nagyobb 
lelretüség 'van arra, hogy az elmélel és gya
korlat szor osabb módon kapcsolödjék .. 

1'.1egiegyzé.s A csoportos oktatásban fontos
nak tartjuk, hogy a gyakorlatokba (magukba 
a labor at ó r iumokba is) beépül mirrt sze r vezett 
egész a csoport. A la boi aióriumi csoportos 
ok t a tás 1ncgheszélc si időtm t arn át a gyakmla
l:.Jk TO\'úsára nen1 szabad ttiln:yujiani,. A_ csa
pmtos oktatásnak nem Jeladata a pr of esszor i 
ciiiadások isrnétlésc, LatiCm az előadasok alap
iún a ! endszeres tanulás és ellenihzés bizto-si
lel sa, az adott anyagnak gy akor lal on történő 
ldmdyítesc~ kísérlet és vila fornútjában való 
J.;jdornborHása, plasztikus~á tétele. 

Az előadásokkallehetőség ezerint párhuza
mosan ,. ettül~ fel minden ev ben a gyakorlato
kat, hogy peldául a hallgató a kémiai studiu
maJdJan ne< sak l<épletckkel és matematikailag 
lelírható egyerdeiekkel isiner kedjen rneg. hanem 
magával azzal a 1 clllis anyaggal, amely ITieg
en gedi, hogy csupán egyszerűsíté-s és köny
nyehbseg vt'gett ilyen elvonatkoztatott kifeje
zésekkel dolgozhatunk elméletben. Hogy agya
korialak hogy az előadásokkal párhuzamosak Je-· 
gyenek, lehetséges az elmélctből, a gyakorlat-



ból egy··cgy órát átadni a gyakorlat, illetve az 
elmélet j a vár a. Azonban az ÓI aszámok vég
összegében a megállapított elméleti, illetve 
gyakorlati óraszámoknak határát túl nem lép
hetik. 

6.. A tanulmányi r endben a didaktikus 
szempontokat domborítottuk ki, amikor 

a) központosítva egy főtengelyen építi fel 
a gyógyszerészképzest, az évfolyamok tantár
gyainak fogaskerékszerűkapcsolódásával (L év: 
sz er vet] en, II. év : szerves, IIL év : alkalma
zott, IV év : szaktudományok csoportosítá
sával), 

b) az azonos és hasonló struktúrájú tan· 
tárgyakat egy-egy evfolyamr a csoportosítja. 
J\finden évfolyamnak így bizonyos pr ol il j a van, 
melyben az egymással szorosan összefüggő stu
diurnak lehallgatása biztosítj a azt, hogy az 
egyik tantár gy a másik tantár gy elsajátításának 
hatásfokát emelje .. (Sinergizmus.) 

Megjegyzés. A tantervnek ez a felépítése 
iontos alapelve kell hogy legyen az egész ki
képzésnek, rnert a gyógyszerészethez (még így 
elhatár•olva is) sokoldalú. és sokrétű tudás 
szükséges a természettudományok és orvos
tudományok körébő!, s ha ezeket valamilyen 
módon nem tudnánk összekapcsolni s egy-egy 
évben globálisan összefogni, akkor csak fel
színes képzést adhatnánk .egyetemeinken .. 

7. A részletes tantervezetnek és helyes 
megvalósításának azután az lesz a feladata, 
hogy egyfelől az egész kiképzésnek a gyakor
latba történő átültetése a marxista-leninista 
szemléletet tükrözze, másfelől pedig, hogy a 
haladó tudományok legjobb iskaláira támasz
kodva, a Szovj etúnió egyetemeinek tanítási és 
tudományos módszereit meghonosítsa .. 

A gyógysm ész et oktatása. 

A IV.. évfolyam döntő módon a gyakorlati 
gyógyszerészet oktatását valósítja meg: 

L Az egyetemi város székhelyén kijelölünk 
gyógyszertárakat, ú. u. tanpatikákat .. Ezekben 
a tanpatikákban (nyilvános gyógyszer tár ak és 
lészben lehetnek intezeti gyógyszertárak is) 
gondoskodunk arról, hogy a felkért, jó gya
korlati szakemberek oktassanak s azok feladata 
legyen a IV .. éves hallgatónak .a bevezetése a 
gyógyszerészi működésbe, a gyakorlatba. Az 
így kiválogatott legjobb gyakorlati szakembe
rek mellé osztju!{ váltott csoportokban a hall
gatóságot. (A 36 óra gyakorlatból 24 óra 
gyógyszertári gyakorlat s két csoportbau fel
váltva me nnek ki a hallgatók a számukr a 
kijelölt tanpatikákba. Ez azt jelenti, hdgy 
egy-egy ilyen tanpatikában az egyik hallgató 
dolgozna hétf6·kedd .. szer da, a másik pedig cső-· 
törtök-péntek -szombati napokon a telj es mnnka
időbj'n. Igy biztositva van, hogy a patikák 
teljes mnnkaidőben egy-egy gyakornokkal dol
goznak, másrészt, hogy a gyakorló gyógy
szerész csupán két hallgatóval foglalkozik egy 
éven keresztül felváltva. 
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A jó gyakorló gyógyszerészek et?' 0~1~:~~~~:' gyógyszerészeket« havonta egy-egy 1 ]{ 

ciár a hívjuk össze, hogy biztosítsuk 
szeres kapcsolatot. Gondoskodunk 

a gyógyszerészek m~i,nbil~m~á~l~i.s~d,,u~~~~Í;~d~~:s~~,fk j anak. Ezzel a ': 
az alapját is lerakjuk, 11. u"v~ 

továbbképzés megvalósítása elsö
sorban ezeknek a tanító. gyógyszerészeknek 
összefogását és a tová]ebkepzésbe történő ,,. 
kapcsolását biztosítjuk. 

A Gyógyszerészeti Intézetben pedig össze-· 
fognánk egy-egy csoportos megbeszélést e 
ó r a egy héten) a 
hallgatókat, akik a 
kötelesek vezetui s azt előr e 
megbeszélés időpontjár a .. A cs:op,ori:ve:zető 
kiválasztja az érdekesebb müveletek 
módszerű megoldásait (amelyet azon a 
többen IS csináltak S más-más tanító avnrrü_" 

szerész metódusával, illetve vezetesevel) 
egyik megvita tua, hogy az a módszer sz,crint<:; 
miél t i ó Ez élénkséget, vitát, az élettel való 
szaros kapcsolatot, a jó gyakorlati oktatást 
eredményezné s bizonyosan ana inspirálná 
hallgatót, hogy megpróbálja a másik metódnst 
is. (Példá ul kú.pkeszítés hidegen, me! egen stb.) 

A gyakorlatból lennmaradó tíz órát 
egyetemi gyógyszerészeti intezet galenusi 
ratórinmában tölti a hallgató .. Ez a la 
tórium kis termelő üzem lesz .. 

* 
Az új gyógyszereszképzés az előhhiPl<hen 

vázolt es kifejtett meggondolásokon épült 
A továbbiakban az a ieladatunk, hogy a r ei or ll) 
céllütüzéseit komoly és jó munkával 
sítsnk 

Vizsolyi 

Kábítószer készletek bejclentése 

Felkérem a iVI:agymország területén lévő 
swrtárak felelős vezetőit, hogy az alább 
kábítószerekből 1.91-9 szeptemher 1.-i állapotnak meg-:
felelő készletüket 1919 szcptember hó 15-ig bezárólag 
jelentsék : 

Aceelicon; emmabis Ind extr. tinct.; LOCaJ"llliJn
hyd.roeh.loricum; Diaccthylmmp hydrochl ; 
Dilaudid; Dithescop; Domatrin; Domopon; EliKCittu<; 
Genomorphin; Heroin; Holop~~m; Hydrolaudid; Ipe
copan; laudopan; 1\'lodiscop; 1\Iorphinum hydrochlo
rieum; Ncococl; Ópiumkészítményck; Pantopon; Spa~
malgin; Thebain; Dih:ydrooxycodeinon-hydrochlon
cum; Scopolaminum-hydrobromicmn; Scopomorphin. 

Fe nt i készítmények menn}· iségének jelentése c"""> J 
azon vidéld gyóKyszertárak felelős vezctőínek szük
ségcs, akik ebben az évben méq készlEtükéi nem jelen
tették. 

I' cnti készítmények mcnnyiségének jelentése fel: 
tétlenül szükSéges, mcit ezzel nemcsak a Központi 
Szerv ellenőrzését segítik elő, hanem a _gyógysz~r
tárak .felelős ,··ezetőinek is megkönnyebbül a munltáJa~. 

Budapest, 1919 augusztus 2±. 
Tardi István 

r ezred es) ügyvezető 

és közoktatásügyi nifniszter· 3.171/4/1V49 .. 
1\:I. szám.ú rendelete az eg~.etemi grógy• 

,~Í,;részll.:~J!zés újabb szabál~'ozása tár{D;álmm kíadott 
A-!!3'''"'"'·'"' (193) ::\L 'L számú rendelet \'égreha]tása 

tátgyá ban .. 
(Közigazgatási rendszám: 3"171.) 

A a budapesti Gyógy-

<· 65 a szegedi ,~~~~~~'lfr~~p.,~~;;~~~ :;\~:fij~]ii~r.HfJ:,!~P~ájzmány Péter 
történik. 

· cn_elvégzett 

'"'lD'"lszerüen folytatott és elvégzett 
gyógyszerészi képesítést lehet 

(1) bekezdésben elnyerhető képesítést 
a budapesti Gyógyszer észfőiskola 

teraurca'"'g a Tudomán:yegyetem_ állítja ld, ha a hall-

a gyóg:y sz er észhallgatókra megálbpított vala
"'""'""i kötelező előadást 8 szabályszerű féléven át 

~yakorlatokat eredményesen ehé

az előírt kollokviumokat és szigorhnokat 
sikeresen letette. 

(3) Az oklevél szövegét a vallás- és közoktatás
minisztcr külön rendelettel állapítja meg .. 

(4) A gyógyszeiészi okle\:él Jdállításához szük
feltéielek megvalósulásának időpontja ulán el-

és szabályszerűen igazolt egy évi gyógyszertár i 
gyakorlat után a gyógyszerészi oklevél gyógyszertár 
önálló~ felelős\; ezetésére is feljogosíl · 

(5) A doktoli cím clnJ e1ését külön rendelet fogja 
szabályozni. 

t § (1) A gyógyszeészi szaina felvehetők mind
azok~ akik érettségi bizonyíl vánnyal r endelk ezn ek és 
akiket a vallás- és közoktatásügyi miniszter általmeg
erősített Felvételi BizoHság a gyógyszerészi pályára 
alkalmasnak talál 

(2) A felvehető hallgatók számát a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter a nép j ól éti minisztcnel és a 
1\Iunkaerőgazdálkodási Hivatallal egyetértésben a g;y a
korlati élet szükséglcteinck figyelembevételével sza
bályozzh. 

(3) Azok a jelentkezők, akik Jalin érettségivel 
rendelkeznek, latinból kötelesek az első év első 

félévének végéig pótéreltségit tenni, vagy kötelesek az 
Egyetemen az első évben két féléven át latint hallgatni 
és abból szabál~y szerűen kollokválni (9 § ) 

(t) A gyógyszerészi pályára jelentkezők: 
a) tisztimvasi biz:onyítvánnyal igazolni tmtoz

nak, hogy a pályára alkalmasSágukat ldzáró betegség
ben nem szenvednek. 

h) ingyenes és kötelező, különlegcs klinilwi vizs
gálaton tartoznak résztvenni. 

(5) A gy ó gy sz er ész i sza ln a rendkívüli hallgatókat 
felvenni nem lehet 

5. §. (1) A gyógyszer ész i tanulmán -,y okat csak első 
(ős.zi) félévvel lehet megkezdeni. 

(2) A tanulmányok megszakítása eseién az első 
félévben befejezett tanulmányokat a kö\:etkező év 
második (tavaszi) félévében, a második félévben be
fejezett tanuimúnyokat pedig csak a }{övetkező év 
első (őszi) félévéhen lehet folytatni 

6. §. (1) A négy évi (nyolc félévi) kötelező tanul
mán v i idő alól felmentés semmiféle címen nem adható. 

~ ~(2) A félév csak akkor érvényes: ha az előző félév 
ét\'ényes és a hallgató az illető félévre előírt vala
mennyi kötelező előadást lehallgatta, a gyakorlatokon 
eredménycsen résztvett, a kötelező kollol.:viumokat 
sikmescn letette és mindezeket szabályszerűen tudja 
igazolni. 

(3) Tanulmányi év csak abban az esetben érvé
nyes, ha a hallgató a 6. §. (2) bekezdésében meg
szabott követelményeknek eleget tett és az illető tan
évre előüt szigorlatokat is sikeresen kiállotta. 
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(4) Külföldi tanulmányok beszámításáról a Tanul
mányi Osztály megokolt javaslata alapján a vallás-- és 
közoktatásügyi miniszter dönt 

(5) l\iindcn megkezdett tanulmány eh eszU a 
f_olytatásra való jogcímét, ha abban egyfolJiában két 
even át tartó megszakítás következett be 

7. §. (1) A gyógyszerészi szak egj· es é\: foly am ain 
kötelező előadások és gyakorlatok óraszámát és taní
tási anyagát a j elen rendelet melléklcte tartalmazza 

(2) a) Az órarend összeállításakor különös fig~ye
lemmcl kell lenni arra, hogy a hallgatók a tanulmányi 
idejük alatt az összes kötelező előadásokat és gyakOl
latokat a mclléldelben meghatározott sanendben és 
óraszámban végezhessék el. 

b) Ugyanakkor fig:y elemmel kelllenni ana is, hogy 
a hallgatóknakmaradjon idejüktömegszervezeti tnun
kái a, közösségi megmozdulásokJ a, kulturális és sport
munkára, valamint szóTakozásra is. (A napi tanul
mányi időnek lehetőleg osztatlannak kell lennie.) . 

(3) A (2) bekezdés szelint összeállítoU tanre~d
ben az ajánlott tantárgyakra is lehetőség szcrirlt figJ:e
lemmel kell lenni. 

(1) A (2) és (3) bekezdés alapján összeállított tan
lendet a Tanulmányi Osztá}J:·, a Tanulmányi Bizott·· 
ság ja-\;aslai.ára az egyetem (főiskola) tanácsa útján 
jóváhagyás végett a vallás- és közoktatásügyi minisz
terhcz tCrj eszU fel. 

8 .. § (1) A haligaták ]{ ötelesek az illető félévre 
előírt gyakorlatokat sikercsen elvégeZni.. 

(2) A sikeresen elvégzett gyakorlalo]\:at a tan
tárgy előadója köteles >J5<j, >>i<1, >>3<j, >J2<j jegyekkel 
minősitenL A gyakorlatokon tanusított sikertelen elő
menetelt >>1 <1 j eggyel, a gJ-alwl"latolwn való I észtnem
véLeltpedig >JÜ<j jelzéssel kellminősíteni. 

(:3) KollokviumJa és szigorlatra: csak az a hall
gató bocsátható, aki a kötelező g:yakorlaton >>5<j, >A<1, 
J>3<1, J>2<1 minősítést ért el 

(4) A gs akorla-Lokat megismételni csak egyízben 
és egy éven belül lehel 

(5) A gyakorlatok J> l <l vagy J>Ü<j minősítése csctén 
sz ó beli kollokvium nem tehető. 

g §. (1) A kötelező tárgyakból (lásd a mclléJdeL) 
köí clcs a hallgaló minden hónapban szóban vagy írás
han beszámolni 

(2) A beszámolók ercdménj·Ci a hallgató félé,.i 
minősítésekoi figj- elembe veendők 

10. §. (1) A hallgató köteles n1inden kötelező 
tá1gyból az illető félév végén kollokválni 

(2) A7. (1) bekezdésben emlitett kötelező kollok
vhím.ok elmaradnak azokból a tárgyakból (a második 
félé\'ben), amelyekből a ballgat ó a félév végén egJ;éb
ként is szigmlatozni tartozik 

(3) Kollokviumu-I csak a gyakorlatokon ered·" 
mé.nyescn dolgozó hallgatók bocsál.hatók (8. § (3) 

(1) A kollokviunna az illető félév végén kell első
ízben jelentkezni, megismételni pedig a következő 
félé-v elején lehet. A félév elején sikertelenülmaradt 
kollokviumot mái csak a félév végén lehet Incg
ism é teli. 

(5) Kollokvium ot m egismétclni csak kétszer lehet. 
(6) Kollok\:iumra jelentkezni csak az illető tá1gy 

lehallgalását kö\;ető két félé\'Cll belül lehetséges. 
(7) A kollolniumot a dékán által kijelölt kaii 

profcsszor jelcnlétébeu kell megismételni 
(8) A kolloln-iumok sikmcs letételét >>5<1, JJ4<(, ))3<1, 

>>2<j jeKyckkel kell minősítcni. 
(9) Az eredmén:ytelen kollok\'iumot J>1 <l j egg-,y el, a 

tá\·olmaradást pedig J>Ü<I jelzéssel kell feltüntetni 
(1 O) Ha a kollokvium csak egy táJ gy ból (legfel

jebb heti 6 óra) marad el, ebben az esetben a hallgató 
tanulmúnJ ait tovább folytathatja ugyan, de rend
kíYüli időben kell pótkollokviumot tennie és ez a félév 
végéig sikertelen marad, akkor tanuhnánJ i é\' ét 
aulomatikusan el\ cszti. . 
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1 L §. (1) A kötelező előadások kel et ében a hall· 
gatókkal a teljes vizsgaanyagat közölni kell. Ebből a 
célból az oktatás munkájába fokozottabban kell be
vonni a tanszékhez habilitált maaántanárokat to
vábbá a tanszékhez kinevezett il~tézeti tanár~kat 
adJunktusokat, tanár segédeket, gyalwinokokat é~ 
demonstrátorokat. 

(2) Egyes tárgyak előadására a "\-aDás- és közok
tatásügyi miniszter hozzájárulásával a gvakOilati élet 
kiváló szakemberei is meglü·d1atók. Emighivott szak
előadók megbizása egy évre szál, de a tau é·\' ·-végével 
megújítható. Az (1) bekezdés alapjái1 a szakelőadók is 
fokozottan bevonandók az oktatás munkájába. 

(3) Az oktatás munkájának tervszeTűvé téteJc 
céljából minden ianár az (i) és (2) bekezdésben fel
soroJtakat értekezletre hhja össze, amelvnek célja a 
tanszék következő. évi részletes oldatásitervének meg
határozása és az egyes tanszékek oktatásinmnkájának 
összhangba hozatala. Az értekezlet eredményéről a 
Tanulmányi Bizottság összesített jelentést tesz a 
vallás- és közoktatásügyi miniszt ernele 

(4) Azokon a ianszékeken, ahol nyilvános rendes, 
vagy rendkhüli tanár nincs, a dékán (Főiskola- Ta
nácsa) engedélyével az illető tá1gy előadásával meg
bizott előadó hívja össze az értekezleteket. 

(5) A Gyógyszerészi Tanulmányi OsztálJ: feladat
körét és jogkörét későbbi .rendelet határozza meg .. 

(6) A Tanulmányi. Bizottság elnöke az orvoskali 
dékán (Gyógyszerészfőiskola igazgatója), tagjai a 
gyógyszerészi előadók, az egy-egy évfol;yammal fog
lalkozó tanáiSegédek, a TanulmánJ·i Osztály vezetője, 
a MEFESz kari titkára és az ~g:v-egy évfo1samo1zal 
képviselő kil~üldö1tck. Feladal1;;:örét a 7. § (4) és a 
10. § (3) bekezdése szabja meg 

(7) A szigorlatokat csak a vizsgabiwHság jelell
létében lehet letenni 

(8) A vizsgabizottság elriöke az or\iostudománJ i 
kar dékánja (a Főiskola Tanácsa) által kijelölt -
lehetőleg azonos szak ú -- nsilvános Jendes t anál. 
Tagjai pedig az illető tuntá1gyat előadó és vizsgáztató 
nyilvános rendes, vagy Iendkívüli tanár, vagy a val
lás-· és közoktatásügyiminiszler általmegbizott előadó, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter kiküldötte és a 
laboratóriumot vezető tanársegéd. Az utóbbi csak 
tanácskozói joggal vesz részt a bizottságban. 

(9) A szigorlat elbhálása egyszerű szótöhbséggcl 
történik. 

(10) A szigorlatokat J>5<(, l/4<~, J>3<<, JJ2<<, J>1 <', mt:g 
nem jelenés esetében Jl0<' jegyekkel kell minősheni 

(11) Az J>5<(jcggyel történőminösítésbez a bizott
ság egyhangú határozata szükséges 

(12) Szigorlatra boc:sáthatók mindazok a bal1ga
tók, akik a kötelező gyakullatokat a 8 .. §-ban szabá
lyozott módon eredményesen elvégezték és a kötelező 
kollokviumokat a 9 §-ban szabályozott módon eiCd
ményesen letették. 

(13) Pótszigorlatia kell utasítani azt a jelöHct, 
akinek szigorlatát a bizottság egy tantárgyból nem 
fogadta cl. Ha a j elölt szigorlatait két vagy hái orn 
tantárgyból nem fogadta el a bizottság, akkor a jelöl
tet az egész szigorlat megismétlésére kell utasítani. 

(14) A szigorlatok végeredményének mir:ősítését 
az egyes szigmlatokon elért .szám szel ű minösítés 1\:özé.p·
értéke adja (O 5-től felfelé kell a számértékeket ki
kerekíteni) 

(15) A szigorlatok letételének lendes hatálidejc a 
második félév vége, június hó. Rendkhü1i határideje 
pedig a 1.-:övetkező félévben szeptember hó elsö fele. 

(16) A hallgatót kívánsága szelint 4-7 napos 
időközökben lehet a szigorlat egyes tantárgyaiból 
vizsgára bocsátani 

(17) Az a hallgató, akit a júniusi szigOilaton pót
szigorlatra, \'agy ismétlőszigor latra utasított ak, vagy a 
szigorlaton nem jelent meg~ ezt a szigorlatot a szcp
temberi rendkíYüli határidőben iehC'ti le. Ha a ·dzsga 
nem sikerül, ''agy ha a jelölt nem jelenik meg, a yizs
gát már csak a kö\ctkező -júniusi határidőben tc
heti le. 

(18) Az a hallgató, aki a szeptcmberi Iendldvüli 
határidőben vizsgázik először, sikertelen \izsga esetén 

póivizsgát vagy ismétlő-..:izsgát csak- a 
júniusi határidőben tehet 

{lP) A szeptembeJÍJen sikelesen ,.izsg'ázó 
tók a yizsgát köYe1ő_ 8 napon belül a megÍ.?lelő 
sa bb evfol;y am ra benatkozhati~ ak. · 

(20) Az a h:;llgató, aki pót--.. agy ismcTIO'''"'""''-· 
utaltatasa_fol:ytan eg;,..- tanéven át tar:ulmálJJ: 
folytathatJa, a következő ésre új beiidatás 
\·ehető fel, feltéve hoo·:,. a v-izsgái sor[-m a i elen 
megállapított hat~ridŐ!{et nem mulasztott"a el. 

(21) A tanév kötelező szjo·orlatait Ié:szlete:k!Jen 
letenni nem_ lehet, ezek mindig ~kijelölt júniusi 
szcpten:ben ~atáridőhen egyszene teendők Je. 
hal1gato a s~1goilat két targyából nem jelent 
vagy er edmcnytelenüJ vizsgázott. akkor az 
szigo1latot meg kell ismételilie. , 

(22) Félévismétlés1e utasitandók wwctazoK, 
valamely kötelező tárgyból a 
kat eredménvtelenül Yégezték 
tárgyból hárOmízben e1é~fi:teleni.h 
páL-, illetőleg ismétlősziliollaton 
kaptak 
, (23) Gyakollatot, kollokvium ot és szigorlatot 
e\;en belül kell megismételni 
. ,(2 4). l.Tg.)" an azt a t an é\· et csak cgj Lz b cn lehet 
Ismetelni 

(25) Kél tanév ismétlése esetén a hallr.5ató 
mánj·ait lovább nem folytathatja ~., 

12. § .. (1) A \iallás- és közoktatásüg\i minisz'ter 
népjóléti miniszteHel egvetértésbcn klifön langyogo 
szer~árakat és tanító gyÓgJ szerészd.::el jelöl 
gaLo az utolsó cg\· elemi tanév heti 2.-1 órás '"l"'""''";c 
tá,ri _gyakorlatú'( cr;cl\.ben a tangyógy.
vcgzJ. 

(2) A hallgató J.;:öteles minden é\ben, "~b"""' 
egy~egy hónapot gy aJ.;: o I nokla1 tás i 
ruhazol t gy ágy sz ert árban gy al.::m n ok 

t:l § .. (1)Az 10'10---50 tané\'ben az első 
\'ct~ hallgaLOkta a rcfo11n teljes rnértél<hen 
lwztk. 

(2) A \'allás- és közoktalási.'ig~ i miniszter I 
Jele szeritlt a Jeform az I, II, III. éves haugalcOl<r< 
néne már az 1949--50. iané\·bcn én'én:y 

(3) Az t ~H 9--50 la;~ é\ ben a IV. é\· cs hallgati>!<r: 
a refonu nem '\·Onatkozik 

(1) Az élethelépő lcJormmallwpcso1atban a 
lús- (;~s l;;özoktatásüg~yi miniszternek jogában 
(2) és (3) bekezdésekben mcgjelöllehre \;onat.Kowa 
tantervi módosítást ellenelelni 

11. § Ez a lendelet a kihildclésc napján 
élet be és ezzel egy idej üle g a t udom án:,. egyet em i 
szeré.szk(opzésröl szóló 32.000/iDW. V. K. :\J 
rendcleltelldadott szabályzat, \ahunint annak 
szítése és módosílása tárgyálJan kiadott jogSZlibiilyol 
hatál~y ukat veszt ik 

l. 

Budapest, l DiO {:\i szeptember hó 20-án 

0Iltliay Gyula s. k. 
\·allás- és közoktatásüg~ i min 

\l. J{. ;'\J. szdmú 1 (n d dd 

l \c;llL;\J{:\Yl RE:\ D 

tanéP l félév Elmil(i 

:llatematika 2 
Gyakorlati i'izika G 
Altalános kémia 'J 
K~miai laboratóliumi pl ak-

tilcum 12 
-:\Iarxizm us-lenini711111S l 2 2 
ÜIOSZ n: eh 2 2 

l í 

(2) 

tanév ll félév · 

As\ án) és földtani- alapisme
retek 

szel\ e tlen lu~mia 
1{\'alitatív J;:émiai analízis 

.. Sz ei' e tlen kémiai pl akti-
1.-:um 

)larxizmuS-leuinizmus I. 
ÜlOSZ DJCh 

J. kötelező szigorl{J_i : 

3 
6 
1 

2 
2 

17 

2 

22 (3) 
2 
2 

2845óla 

Altalános kémia (írásban és szóban). Szen:etlen 
kémja (írásban és szoban). · Kvalítatív kémiai 
analízis (gyakm lathan és sz óban) 

Il tanév l es ll félév ' 

K,-antitatív kémiai analízis 
Szel\ es kémia 
Aitalános biológia 
Élettani anatómia 
l'\övénytan (növén-y élettan, 

szelvezettan és vázlatos 
rendszertan) 

~Im xizm us-le1_1inizn1US l I 
01 osz nJ: eh 

J l. kötelező .szigmlat · 

blmClei Gyal'-oilal 

3 
6 
2 
3 

3 
2 
2 

10 (2) 
8 (2) 
2 
2 

4_ (1) 
2 
2 

21 30 52 óta 

Szenes kémia (n ásban é~ sz óban) I\ övén) ta 'n (il ás
ban és szóban) .. K\·antitatív lzémiai analízis 
(yal.:odatban és szóban) 

l ll. tanév l félév · 

Bevezetés a iizilwi kémiába 
Biokémia 
Gyógyszerészi kémia 
Gyógynövény Cs chogismc-

rct (Farmakognósia) 
Kóitmü alapismeletek 
Gyógyszerhatastan és toxi

kológia 
:\lmxizmus-lcninizmus III 

lll. tanév Il félév · 

Fizilwi l\:émia 
GJ ógysze1észi kónia 
G~ óg-,yszcrnövéns és d lOgis

meret (Fannali:ognósia) 
E1sö segélynyujtás 
BakteJ iológia és immunitás

tan 
GJ ógJ sz er hatástan és toxi

kológia 
:Jlarxizmus-lcninizmus III 

l l I. köteltző szigor lal · 

Eln11~lel 

:; 
2 
4 

3 
2 

:o 
2 --·--19 

1 

3 
2 

2 

3 
2 

Gyakorlat 

2 
10 (2) 

5 ( 1) 
2 

8 
2 

2'! l :J 

B (2) 
l o (2) 

2 

2 
2 

Ola 

lG 29 -i5 óra 

G~ óg:yszerhatástan és toxilwlúgia (üásban és _sz ó
ban). GJ ógynövénJ' és drogismeret (.Fannalwg
nósia) (gJ'akorJatban és szóban). Gyógyszerészi 
kémia (gJ akorlatban és sz óban) 

A GYÓGYSZERÉSZ 

IV tanév I.. é.s ll félév : 
;;-: 

Elmélet Gyakorlat 

Gyóg:y szerellenőrzés 
G:, ógJ" sz er ész ct í technológia 

és a gyógyszerészetie vo
natkozó jogszabályok 

Közegészségtan (környezet-
szoc hygiene es járvány
tan 

Üzem,;itd 

l V kötelező szigor lat .: 

2 

3 
1 

1 (1 J 

36 (3) 

10 43 53 r'na 

Közegészségtan (írásban és szóban) Gyógyszeré
szeti technológia és a gJ ágyszerész eh e vonatlwzó 
jogszabályok (gJ akollatban és sz óban)._ (A záló
jelben lé,,ő számok a tanulóköri külön meg
besLélésck ÓJ asz ám át jelzik) 

.Ajánlott t ani ár gyak · 

Orosz nvelv lli-lV 
N Ö\ién-yi'ani miki otechnika Il 
M) kológia II 
Phytokésia III 
G·yógyszei"\'cg-_yé:;zet III .. 
Antibiotil\.umol..: III. 
Különlcges anaUtikai módszerek II-III. évben 

felvehető tantárgyak. 

Tanító gyógyszerészek 
A hatályát vesztett gyógysze~észképzési 

szabály zalnak egy ik legfőbb hiányossága az 
volt, hogy az oktatást teljesen elméleti vonaha 
''itle át és a gyakor)ati életlől elzátüL Az első 
es második egyetemi b, közé iktatott gyakm
lati esztendő köztudomás szerint sokkal több 
kárt, mint hasznot hozott Végeredményben a 
megfelelő gyakorlati oktatás hiánya o dm eze
Lett, hogy kikerüllek az egyetemről olyan 
diplomás gyogyszerészck is, akiknek fogalmuk 
sem volt arrol, hogy a tára mellett mihez fog .. 
janak 

A gyogyszerészképzes n jabb szabályozásá. 
10l kiadott 1 en delel alapos körültekintéssel 
küszöböli ki ezt a hibát.. A gyakorlati gyógy .. 
szerészképzést két eszközzel biztosHja : 

a) núnden i"ben előír legalább 1-1 ho
napi gyógyszerészgyakcrnoki munkát vaJa .. 
melyik tangyógyszértárban; 

b) az utolsó egyetemi évben a heti 36 más 
>>Gyógyszerészeti technológia« című kollégium 
nagyobb részét, heti 24 órát taníto gy ó gy
szerészek irányítása mellett erre a célra kijelölt 
gsógyszCltárakban tölti el a gyógyszerészhall
gató és így sajátítja el a receptura és általában 
a gyógyszertári rnunka nélkülözhetetlen isme
l eleit. 

Ezzel a megoldással a gyakorlati gyogy
szerészképzés döntő módon Ii:ragába a gyóg;
sze!lárba, tehát a gyógyszerész leendő munka
belyére tolódik át, ugyanekkor azonban szel\ es 
resze rnarad az egyete~1i oktatásnak. 

A gyógyszerészképzés refmmja tehát a 
pál} án n1űködő gyakorló g: ö g~: szerés7ek e&:rsz 
sorát kapcsolja he az oktatási munkába. l:j 

487 



A GYÓGYSZERÉSZ 
--------------. --------~-------

· típusú tanítógyógyszerészekre van szükség, 
akik lényegeseu külöuböznek a régi oktatási 
rendszer >>gyakornoktartásra jogosult<< gyóay-
szerészeiiől. A gyakornoktartási j o g a multbau 
úgyszólván formalitás volt, amelyhez a legtöbb 
folyamodo hozzájutott anélkül, hogy az oktató 
munkához különösebb képessege lett volna. 
A gyakornoktartás valódi célja kevés kivételtől 
eltekintve az olcsó, sokszor ingyenes munkaerő
kihasználás volt. A jövőben a tanítógyógy
szerész a pálya legjobbjai közül kerül ki és fő
feladata az lesz, hogy gyakorlati tapasztalatait 
a rábízott hallgatóknak átadja .. 

A rendelet szeriut a tauítógyögyszerészek 
kijelölése rövid idő alatt megtörténik Ezekre a 
szaktársakra úttörő muuka vár. A gyógyszerész
képzés és továbbképzés . intezménye~ megol
dása során a tanítógyogyszerészek minden 
segítséget megkapnak ahhoz, hogy munkájukat 
eredményesen elvégezhessék Dörüő fontosságú 
azonban, hogy maguk is átérezzék ennek a 
feladatnak a jelentőségét és legjobb tudásuk 
szerint végezzék el a rájuk bízott munkát. 

Dr Túri Pál. 

Beszámoló szovjet folyóiratokról 

A. M .. Umauszkij: A nállium citrát tartalmi 
meghatározása volumeil iás úton (Medicinszkája 
promrslyenoszt Sz. Sz .. Sz .. R 1949. 2. sz 25 .. 
old . .) 

A koncentrált vér tartósítása igen fontos 
és felelősségteljes feladat.. De úgyszintén fele·· 
lőssegteljes feladat a vér tartósítására szolgáló 
nátrium citrát oldat elkészítése is, mert elbom
Iása a vér raktár ozhatóképességét befolyásol
hatja .. Ezek szeriut tehát a gyógyszertárakban 
elkészített nátnum citrát oldat k~miai ellen
őr z és e igen fontos és szükséges .. 

A szerző egy általa kidolgozott eljárást 
közöl, amelyet eredményesen használt a biro
bidzsáni vératömlesztő állomáson. 

Az eljárás azon alapszik, hogy citromsavas 
sókból ásványi savak a citromsavai felszaba
dítják, ezt pedig, mivel éterben könnyen oldódik, 
az oldattól ellehet választani .. A felhasznált ás
ványi sav mennyiségéből, amely a citromsav 
felszabadításár a fogyott, ki lehet számítani a 
vizsgálandó só meu'nyiségét a következő egyen
let szelint : 

C6H,O,Na3 .. 5H20 + 3I-ICI -<- . 
->-C, H,( OH) .. (COOH)3 +3 NaCl 

A titrálás elvégzése a következő : Becsi
szolt dugójli üvegben feloldunk 0·12 g nátrium 
citrátot 10 ml vízben, hozzáadunk 15 ml éter t, 
2 csepp metiloranzs oldatot és 0·1 n sósavval 
gyakori rázogatás melleit titráljuk. A folyadék 
szíuváltozása eleseu megkülönböztethető a felső 
éteres oldat szíuétől. l ml O l n HCI 0·00116 g 
5 mol. kristályvizet tartalmazó nátrium citrittot 
mér .. 

A szerző sze,rint a fenti módszerrel végzeit 
meghatározások gyógyszertári gyakorlatbau ki
elégítő eredményeket adnak 

L. D. Leudenszkája: A Plantago Psil/ium 
magjaiból nyert hashajtó készilmény. ('\.fedi
cinszkája promislyenoszt Sz. Sz. Sz R. 1949. 
l sz .. 29. old . .) · 
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A bolhafű (Plantago Psillium) magJart 
nyálkatartalmuknál lova a népgyógyászatbau 
hashajtónak és bélhurutoknál a bél nyálka
hártyájának bevanásár a használják. A drog 
(Semen Psillii) hivatalos az indiai és francia 
gyógyszerkönyvbeu, úgyszintén a brit ko
dexbeu is .. 

A szerző vizsgálatai szeriut 100 db .. mag 
súlya O 107 g, hamutartalma 3 78% A hamu
ban kalciumot, magnéziumot és vasat, valamint 
foszfátok at, szilikál okat és kloridokat talált. 
Irodalmi adatok szerint a magbau aukubin\ 
uevű fiziológiailag hatástalau glükozidát is ta
Já !tak Tartalmaz még egy sötétzöld keser ny és 
ízű zsíros olajat is, a szerző szerint 2 9% meuy
nyisegben .. Kemenyítőt, cseranyagokat és al
kaloidákat kimutatnia nem siker ült. A magok 
vízben megduzzadnak, térfogatuk 3---4-szere·
sére nő meg és felületüket nyálkás, tapadó bn-~ 
rok veszi körüL A nválka mennyiségét gravi-, 
metr iás módszen el meghatározva, l o-' 12 %-nak 
találta. Vrzes oldata sárgásszínű, ízetlen és 
szagtalan, kémhatása lakmuszr a neu tr á lis. Alko
holtól a nyálka kicsapódik. Viszkozitása 50·-
600-on való bepárlásnál csökken .. 

Sikerült a szerzőnek alkalmas módszert !Ü
dolgoznia, amellyel a nyálkát száraz alakbau is 
elő lehet állítan i .. Por alakban a nyálka baruás
szíuü, szagtalan és enyhén keser nyes ízű. 
l g száraz nyálka l 00 ml vízzell O perces rázoga
tás után sűrű nyálkás folyadékot ad. 

Hatástani vizsgálatok bebi;wnyították, 
hogy obsztipációnál, krónikus kólikáknúl és bél
atónianál eredményesen alkalmazható és pótolja 
a fenolftaleint, izatint é~ kaszkar a sza gr adát. 
Száraz helyen, jól bedugaszolt üvegekben rak
ünozva,huzamosabb ideig eltartható. 

A. J .. Banykovszkij : Egy új mentafajról .. 
(Medicinszkáj a pr omislyenoszt Sz. Sz. Sz.. R.. 
1949. 2 sz .. 16 old.) 

A szerzőuek sikerült kitenyesztenie a borsos 
mentának egy új hihridjét. Az új hibrid 541-es 
számmal lett megj elöl ve Morl ologiai j ellegei t 

illetőleg hasonlít á '\1entha v:r id is-hez ~Iagas<ága 
50-60 cm, levelei világoszöldek, szára négy· 
oldalú, viragai kalászszerúek, magja keves \an, 

nevelve elfajzik. Egy vegetációs perié-
rendszerint egyszer aratható .. Illóolaj 

tartalma a levelekben 5·3%, a virágokban 7%, 
aszárban O 4%. Mentholtartalma egyes részei
hezviszonyítva 644%.53 32%és 6404% Egy 
hekt&r területreJ 50·7-85 4 kg illóolaj nyer
heló. 

Illóolajának alkatrészei a következek: 
menthol 55%, meuton 23%, cin eo! l O% a- és 
~-pinén 5%, ecetsavas meutilészter 4 55%· 
'uipentént nem tal talmaz .. Az illóolaj fizilwi 
állandói a következálc : 
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200 ~ 20° ' 
d 20o =O 901; n D = 1 '1605; "n= 28 ~O 

"z illóolajból nyert mentol állandói: 
500 500 

d 2oo = O 884 4 ; n D = l 450 0 ; a D = --,--430 

\ kievi járás kolhozaiban termeezlve be
bizonyosodott, hogy az 541-es számú menta 
ketszerannyi illóolajat ad, mint a borsos menta. 
Parlümériai szemponiból illóolaja ertékeeebb. 
A belőle nyert mentol a Szov,jctúnió gyógyszeJ
kiínyv követelményeinek mindenben . meg
felel 

Ligeti Viidor 

A gyógyszerkutatás megszervezése* 
A Budapestr T udomdnyegyetem Gvógyszertani Intézetéből 

Harmadfélév előtt a gyógyszerkülönlegességelnől 
í~t tanulmányomban (Orv. Lap, I 947· 401.. l) vázolni 
igyekeztem gyógyszervegyészC::ti iparunknak rgrv óta 
végbement igen nagy fejlödését .. Míg pl.. rgro-ben csak 
147magyar gyógyszcrkülönlegesség volt, addig 1947-re 
ezek száma meghaladta az ezret, úgyhogy az akkor 
forgalo)llban volt 1633 gyógyszerkülönlegességnek kere
ken 65%-a volt hazai gyártású. Ezt a szép eredményt 
négy nagy gyár 14 kisebb gyár és 27 gyógyszerészeti 
Iabmatórium munkásságának köszönhetjük. Ezek a 
gyárak viszonylag kis tőkével és nemcsak a külfölddel, 
hanem egymással is élesen versenyezve dolgoztak ; 
így érthető, hogy kutatásaikat - jórészt - olyan 
problémák megoldására irányították, amelyek arány
lag könnyűek és biztosan elérhetők voltak. Legiöbb 
szempontjuk a leülföldi gyógyszerele feleslegessé tétele 
céljából azokkal azonos hatású és egyenértékű hazai 
készítmények gyártása. Bár a legegyszerűbbnek lát-
szik a külföldivel azonos vegyületnek előállítása, ez 
sokszor a szabadalrnak miatt nem kis nehézségek lc
küzdésével jár._ Ugyanis a szabadalom csak a gyógy
szer nevét és előállítási módját védi, de magát a vegyü
letet és használatát , nem, A feladat tehát ilyt·nkor 
a kérdéses vegyület egy olyan új szintézisének kidol
gozása, amely a szabadalmazott eljárásnak megkerü
lésével hajtható végre. Ebben a rnunkában a farma
kologusnak csak az a szerep jut, hogy a kémiai analízis 
kiegészítéseképpen állatkísérletckkt.J is megerősít~e az 
új vegyületnek azonosságát a külfCldi elődjévd.. Annál 
nehezebb azonban a vegyész feladata, mert a külföldi 
gyárak rendsz0rint a gyógyszernek többféle előállítási 
módját is szabadalmaztatják, hogy megvédjék azt a 
könnyű utánzástóL S még azt is figyelembe kell venni 
h?gy az új eljárási módnak nem szabad a réginél költ
segesebbnek lennie. ]..fi orvosok könnyű vállvonással 
intézhetjük el azt, hogy a Tetracor egyszerű utánzata 
a. Cardiazolilak és nem gondolunk arra, hogy tC bb 
hváló vegyész évekig tartó munkájának gyümölcse 
volt a Tetracor szintézis ~idolgozása .. 

~-ermészett:.stcn, midőn már egy ilyen '(!j eljárás 
a kezunkbe·n van, akkor a vegyészekmegkísérlik a gyógy
szernek különböző homologjait és variációit is elő
állítani: Az ilyen vizsgálatok a hatás és vegyi szerkezet 

* Az )>Üivosi He1ilap4 19.±9 szepL 18-i szá
mában megj~lent közlernény. 
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Ir ta: id Issekutz Béla dr. egyetemi ny .. r .. tanár 

közöt-b érdekes összefüggések felismerésére vtzetnck és 
kedvező esetben új, erősebb hatású gyógyszerekhrz is, 
Igy állították elő a Ietracor-ral kapcsolatban a P· metil· 
tetracort, mely vizsgálataink szelint tízszer· erősebben 
izgatja a központi idegrendszert s így leülönösen alkal-· 
mas altatószerrel történt mérgtzések leküzdésére. 

Sokszor nem is elégszik meg a hazai vegyész a kül
földi. készítmény egyszerű utánzásával, hanem bizonyos 
elgondolások és sejtések ala p ján igyekszik ahhoz hasonló 
hatású, azzal rokon vegyiszerke~etű, de teljesen új 
vegyületet előállítani Igy pL a Pulsoton nem egyszerű 
utánzata a Veritolnak, hanem csak ahhoz hasonló 
vegyiszerkezetű gyógyszu. Persze, nem egysHI meg
történik, hogy az ilyen új vegyület jobb a külföldinél 
Pl. a Novurit lényegesen felülmúlta a Salyrgan hatását, 
nemcsak a kamforsavas--allilamid-higany bizonyult a 
szalicil-allil-amid-higannyal egyenlően hatékonynak ha
nem az előbbi vegyületnek a teofillinnd képzett l~om
plc:x;: ~ója, különösen értékes hatásfokozódást mutatott, 
anny1ra, hogy ebben az esetben a német gyár utánozta 
le a magyart, midőn a Novurit példájára csakhamar 
a Salyr·gant is teofillinnel kombinálva hozta forgalomba. 
A fannakologusok feladata az ilyen gyógyszerszinner
gizmusok kidolgozása és ezen a téren nemcsak az előbbi 
esetben játszott a magyar ipar kezdeményező szerepet 

A felszabadulás utáni első évek a súlyosan 
megrongálódott gyárak helyreállításával, a régi 
üzemek megindításával teltek el, úgyhogy az 
ü j gyógyszerek utáni kntatás jóformán csak akkor 
indulhatott meg gyógyszergyárainkban, amikor 
azok nemzeti vállalatokká alakultak át A Szerves
és Gyógyszervegyipari Központ igazgatósága azon
nal meglátta azokat a nagy lehetőségeket, ame
lyeket a gondJana bízott gyógyszergyárak együtt
működésének megszervezésével nyujtott Hiszen 
ha egyenként nézve, ezek a gyárak - különöseu 
anyagi szempontok tekintetében - törpéknek is 
látszhatnak a nagy külföldi gyárakhoz képest : 
a gyáraink ös:;zessége, a bennük lévö 11em jelen
tékeny tők:erő _ és külöuösen örvendetesen nagy 
szellemr ero tekmtetében - értve ezalatt a való
ban illinderr dicséretet n1euérdemlö vegyészgár·
dánkat - egyem angú ver;enytársa lehet a leg-
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nagyobb külföldi gyáraknak is A Szerves- és 
Gyógyszervegyészeti Központ kezdeményezésére 
csakhamar létesült két bizottság a gyógyszer
gyártással kapcsolatos vegyészeti és orvosi pro
blémák megbeszélésére és a gyárak közötti leg
teljesebb együttműködés biztosítására Ezek a 
bizottságok mindenek előtt számbavették azt, 
hogy a háború alatti évek milyen elmaradottságot 
okoztak gyógyszervegyészeti iparunkban és leg
sürgősebb céljául ezen hátrány behozását tűzte 
ki ]\l[integy harminc ilyen problémát állapított 
meg, amelyek sürgős megoldására külöJJ. kutató
bizottságokat szervezett meg Ezek a munkák 
ma már olyan nagy lendülettel és sikenel folynak, 
hogy jogos az a reménység, hogy egy éven belül 
jóformán minden szükséges gyógyszerrel rendel
kezni fogunk, mert a kiHízött problémák addigra 
mind megoldódnak · 

Az 5 éves terv kezdete tehát egészen új fel
adatok elé fogja állítani gyógyszervegyészeti ipa
runkat Ha elakarjuk érni az 5 éves tervben 
kitűzött célunkat, azt, hogy gyógyszervegyészeti 
gyáraink termelése a jelenleginek kb kétszeresére, 
négyszázmillió forintra emelkedjék, akkor nem 
elégedhetünk meg az eddigi munkamódszereink
kel, amelyek lényegileg a már kitaposott utakon 
való járást, tehát nagyrészt r)Uszálypolitikát<< 
jelentettek, hanem szellemi és anyagi erőnk 
tudatábanmeg kell kísérelnünk magunknak új ösvé·· 
nyeket, új utakat nyitni, vagyis valóban és min
den tekintetben új gyógyszereket találni fel 

Az elmult évtizedek sok tapasztalata meg
tanított bennünket a vegyi szerkezetek és a 
hatások közötti összefüggések felismerésére Ezért 
nem túlságosan nehéz leladat egy új altatónak, 
helyiérzéstelenítőnek vagy értágítónak stb.. elő
állítása Ezekhez a már jól kiszélesített utakon 
elég könnyen eljuthatunk és ha egy kis szeren
csénk is van, akkor az új vegyület kisebb-nagyobb 
előnyt és haladást jelenthet a régiekkel szem
ben Azonban szervek működését megváltoztató 
u n organotrap gyógyszereknek olyan légióival 
rendelkezünk ma már, hogy valóban nem túl
ságosan nagy jelentőségű az ezen a téren tett 
egy-egy kis haladás 

célhoz is érünk De amint egyik 
kutat6 rnondotta, akkor is úgy járhatunk, 
Kolumbusz, aki Indiiba akart hajózni és &ne'·''' 
rikába jutott 

. A ?yógyszerszin~éz~~sel foglalkozó vegyé~ 
szernk evente többszaz UJ vegynietet tudnak elő
állítani, a rni feladatunk ezeknek állatkísérc 
letekben való megvizsgálása Eddig általában 
csak azokra az organotrap hatásokra terjesz
tettük ki a vizsgálatokat, amelyekre a 
szerkezet utalt Sokkal nehezebb feladat 
fogunk azonban a jövőben állani, arnikor 
új vegyületeket kapunk, amelyeknek vegyi 
kezetéből előre semmiféle következtetést 
vonhatunk le Pedig nyilvánvalólag 
ilyenek között kell keresnünk az igazán ""'"'""' 
nagy haladást jelentő új gyógyszereket Ha 
akarjuk, hogy ezek a kezünkből kicsússz 
ha fel akarjuk ismer, i - meglehetős br?·.tn•n/ 
sággal -· ezek értékes, új hatásait, akkor 
új m6dort kell megszerveznünk a 

Addig is, rníg bővebb talJa,;zt;üatok 
zünk, az alábbiakban 
r int kellene a gyógyszerkutatásokba bekapc:;olrri 
az összes eziránt érdeklő.:lö intézeteket és 
nak kollektív rnunkáját megvalósítani: 

Thfinden új vegyületröl, amelynek 
kologiai hatásai még nem ismeretesek, 
előállító vegyisz a gyógyszer kutatásokat iriLm,ítéf 
bizottságnak jelentést tesz. Ebben a . 
kezeten kívül rnindazokat a fizikai és 
tulajdonságokat is megadja, amelyek a 
szethatás és alkalmazás szempontjából 
sággal bírhatnak: oldékonyság, kémhatás, 
lékönyság, vegyi reakciók stb 

A bizottság az új vegyületet vagy ve~villetc 
csoportot az alább felsorolt 
Jatok elvégzése végett egy ilyen vizsg;ílatolk:ra 
vállalkozó, többnyire gyógyszertani 
kiadj a. Bár az is lehetséges, hogy ezeket a 
gálatokat már a gyógyszergyár saját fo•·m•-·' 
kológiai laboratóriuma elvégzi. Ezek 
portba tartozó vizsgálatok egyelőre a követk<"ők 
lehetnének t 

Az igazi nehéz problémák az etiotrop hatású 
gyógyszerek területén vannak, tehát azon gyógy
szerekén, amelyekkel a betegségek o kár a hatunk, 
pl a kórokozókat támadjuk meg s így akarjuk 
a szervezetet meggyógyítani Bár itt is - külö
nösen a szulfamidok terén - bőséges tapasz·
talattal rendelkezünk, mégis azt kell rnondanunk, 
ha a kemoterápiás és antibiotikus hatású vagy 
a r osszindulatú daganatok ellen ható gyógyszer ek 
után akarunk kutatni, akkor teljesen a sötétben 
kell tapogatódznunk, rnert legfeljebb egészen hal
vány sejtéseink lehetnek a követendő irányokról 
Senkinek sem állhat jelenleg ezen a téren más 
eszköz a rendelkezésére, n1int a puszta empiria: 
sok, rengeteg sok új vegyületet kell előállítani, 
ezeket a legkülönbözőbb hatásokra rnegvizsgálni 
és akkor, ha szerencsénk van, a sok száz között 
akadhat egy-egy, amely a sötétben egy fény
sugárt vetít, egy utat rnutat és ezen esetleg 

I .. T oxicitási vizsgálat békán, mely egyben a 
tikus, görcsokozó és egyéb hatásokról is bizonyos 
koztatást nyujt, 

2. Toxicitási vizsgálat pc.tkányoo•n~e:a;1;~·~~t::~~~ntr és testhőmérséklet változásainak rr · 
3. Vizsgálat normális és hipadinamm á tett ;,· ;o\áclL' 

békasziven. 
4· Vér:ryomásvizsgálat roacskán vagy 

figyelve <-: v cgetatív idegrendszene és légzésre 
hatásokat is. 

5. Túlélő bélkacsorr vizsgálat úgy a vegetatív 
készülékekre való, mint a histaminszerü és IDl<)gew:c 
hatásokra kiterjed ő leg 

6. Helyi érzéstelenítő hatás: corneán és ide;gi2:omc· 
ké.;;zítményen Vizsgálva. 

'7· Diur·etikus hatás vizsgálata nyulakan vagy 
kányokon 

8. Hatás vizsgálata histamin okozta chernosisra 
és a mustárolajjal előidézett bőrgyulladásm. 

g .. Bakteriosztatikus hatás vizsgálata Gram pozití-y 
és Gram negatív bektériumokra. 

ro .. Hatás sejtlégzésre. 
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ro .. Sympathicus bénító hatás 
I I. Sima.izom görcsöt előidéző és bénító hatás. 
IZ., S~arlmg-féle szív··tüdő készítményrevaló 'hatás 
13. Smus caroticusra való hatás: " 
14. A vérerekrevaló hatás 
15. Digitáliszszerű hatás " 
I6" Hisztamin hatás 
17, Antihisztamin h~tás. 
r8 .. Hypertonia és arteriosclerosis ellenes hatás 

: 1écktE"rgm.,eA1éslré~gzésre, köhögésre, hörgizomzatra és vál .. 
-_' való hatások. a 

gyomorszekréciór-a való hatás 
<vtt"-'" Kísérletileg létrehozott gyomo~fekély győ-

Az epetermelést és kiürülést előidéző hatások 
Hányt~tó és hányást csillapító hatások, " 
HashaJtó és obstipáló hatások. 
Ö~szehúzó és gyulladást mérséklő hatások .. 
Rontgen kontrasztanyagnak való haszruilha-

Diu~e!ikus. hatás részletes vizsgálata .. 
AntidiUretikus hatás 
A vizelettel való kiü;ülés és vizeletfertőtlenitŐ 

Izzadást előidéző és gátló hatás .. 
31 .. A méhre való hatás. 
32 .. Aphrodisiacus hatás .. 

. 33. A vé~ ~l_v<:dására, a vérzési időre és a ca illa-
permaabihtasara vonatkozó vizsgálatok p 

34· Az anyagcserére való hatások.. " 
5 .. Csontképzésre való hatás, normális és xachiticus 

való hatás, vizsgálva -különböző 
tett állatokon .. 

:::::~:!::~:,~~~;~~~;~~uB8,1z~.vitaminszeríi hatás vizsgálata torzseken. 
való hatás vizsgálata csontvelő-

, fehérvé~·s_ej~ekre és leukaemiás egerekre .. 
40, Hatas foszfonlalasi folyamatokra és kortin .. 
hatás. 

41 t-iatis különböző hypovitaminosisokra. 
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42,. Pajzsmirigyre való hatás .. 
43· A vér kalciumszintjére való hatás .. 
44 .. Ösztrogcn és progeszteron hatás. 
45 .. Rákkeltő hatás és krónikus mérgezés 
46 Insulinszen1 hatás, 
47· Hatás az endothel-sejtekre és reticuloendothel·· 

t endszcrre .. 
48 Bőrizgató és maró hatás 

. 4~·· Bakteriosztatikus hatá~ részletes vizsgálata 
szintehkus táptalajok használatával 

so. lnsecticid hatás vizsgálata. 

él 
s
6
r.. Hatás ~gysejtű élőlényekre: paramaecium 

szet , bac. prod1geus légzésre.. ' 
5~ Sejtlég_z,és!e és fennentekre való hatás. Patkány 

sek~z.Izom, ,m<;Jrep, embryosejtek, Citokromrendszer 
zu cmodeludraz, K~taláz, ,Lipáz, Foszforiláz stb. ' 

.53· Kemoterápms hatas vizsgálata : a) trypano
soma,. b) protozonokra: spirillum, c) tr eponem a d) 
malána.. · ' 

54· Ugyanaz baktériumokra: sheptococcus pneu·: 
mococcus, diphtheria, typhus, ' 

55·· T~berculosisr-a ható gyógyszerek 
56 .. VIrusokra ható gyógyszerek .. 
57, Féreghajtó hatás. 

. 58: Vizs$'álat szövetkulturán : Fibmblast embryo-
náhs szovet, .1degszövet, ráksejtek.. ' 

, 59·. Careillomát gyógyító és carcinagen hatást gátló 
hatas vizsgálata. 

6o,. Kórszövettani vizsgálat. 

Ez ?- még rni;r~ig hiánros felsorolás mutatj a, 
hogy ,mrlyen órrasr rnunkat kell végeznünk, ha 
el~at_arozzu~ magunkat a valóban új gyógyszerek 
utani kutatasr<l: Fermészetesen, már az A c.so
P?;f!'a t~rt.oz6 vrzsgalatok is sokszor olyan értékes 
ta1ekozo~ast fogna,k nyujtani, hogy az organo
trap batasok v12sgalatanak körét igen lényegesen 
beszűkíthetjük Az is világos, h?gyha egy vegyü· 
let kulonosen toxrkusnak, vagy rgen erős organo
tr o~ hatásúnak bizonyul, akkor kemoterápiás 
~.atasok szempontjából már alig fog számba-
JOhetnr. . 

Az utóbbiakra vonatkozó vizsgálatok jár
D;ak, a l~gtöbb nehézséggel. Abból az elgondo
b_sb_ol, krrn~ulva, hogy általában a kemoterápiás 
~atasu gyogys~_erek specifikus ~errnentmérgek, 
Jav~slo,rn az UJ vegynieteknek rlyen irányban 
valo teszletes rnegvizsgálását abban a rernény
J;>en, ~o,gy ezekkel ~z in vitro kisérletekkel sok 
allatkrse~letet takanthalunk meg, rnert bizonyos 
útm,utatasokat kaphatunk az utóbbiakra vonat
ko~olag Az e. ~ér en való ismereteink azonban 
meg annyua htanyosak, hogy még nagyon sok 
tapasztalatot kell gyüjtenünk, ai]lÍg felismerjük 
a helyes uta~at és irányelveket Ugyanez áll 
a ro~szrndulatu daganatok kernoterápiájára vonat
kozolag r;, ah.ol ~ szövett~nyészeteken végzett 
rnegfrgyel;sektol varhatunk utbaigazításokat 

, Mmtan kétségtelenül a gyógyszerkutatások 
sulypontJa egyre rnkabb elhagyja a klasszikus 
farrnakologra területét és olyan biokémiai, k>ér
tanr, baktenolograr, kórszövettani, stb. vizsgála
to~at "tesz szükségessé, amelyeket e szakmák 
rnuvelor a_ farmakologusoknál jobban s köny
nyebben yegezhetnek el : kívánatos, hogy a gyógy
szer~utatasokban mindazok az intézetek, sót kli
mkak ,ts bekapcsolódJanak, amelyek experimentális 
'!'unkaval fogla~koznak A fentebbi felsorolásnak 
eppen a~ a ~elJa, hogy a hazai kutat6intézetek 
vezető• valasszak k• ezekból azokat a vizsgáló m6d-· 

4,91 



A (~YÓGYSZERÉSZ 

szereket, amelyeket intézetükben rutin-munkaszerűleg 
végeztelni tudnak 

Természetesen, nagy hiba lenne azt kivánni, 
hogy az intézeteink csak gyógyszerkutatásokkal 
foglalkozzanak és abbahagyják azokat a munkái
kat, amelyekkel saját tudományszakukat igye' 
keznek előbbrevinni Úgy kell tehát megoldani 
a gyógyszerkutatásokban való részvételt, hogy 
az a legkisebb mértékben se hátráitassa az inté
zetek eddigifeladatának betöltését Hamindegyik 
intézet csak egy kis részt vállal, akkor ezt a 
rutin-munka többletet nagyobb nehézség nél
kül beiktathatja munkakörébe. Reméljük, hogy 
sikerülni fog e célra az intézetek rendelkezésére 
technikai segéderőket is biztositani, akik kellő 
betanitás után a munka nagy részét végez·
hetik el 

Bizonyos azonban, hogy bár kellö megszer
vezés esetén ez a gyógyszerkutatás egy-egy 

intézetre nem fog túlságos megterhelést 
mégis a maga egészében igen nagy munkát 
költséget fog az összességre jelenteni S 
kell nyiltan azt is mondani, hogy az 
kutatás sikere meglehetősen pr 
eddigi tapasztalatok szerint sok száz vean;;l,.+,,. 

kell addig előállítani és megvizsgálni, 
igazán új gyógyszert sikerül felfedezni. 
nagyon meg lehetünk elégedve, ha mtm1cánk\ 
évente egy-egy értékes eredményt 
Visz<'lnt nem szabad lebecsülnünk a K;Lr~~~i~~. 
folyamán szerzett sok új tapasztalatnak 
sem, amelyek fokozatosan könnyebbé és 
ményesebbé fogják tenni munkánkat. Ne 
junk vissza tehát sem a kezdet 
sem a reánk váró sok csalódástó!. 
pesszimisták, hanem minél hamarább 
erőinket és fogjunk hozzá a jól 
közös munkához l 

Adatok a gumi arabicum enzymjeinek 
hatástalanításához 

]{özlemeny a Pázmány Pe/er Twlományegyetem Gyógyszerismeuti Inlézetéb!Jl, 

Ir ta: Király Ilona Klára dr .. 

Az Acacia Senegal \Villdenow nevü fa méz .. 
gája, a Gummi mabicum minden gyógyszer
könyvben hivatalos. Ha'Ználhatóságát azonban 
a benne levő enzymek nagy mér tékben aka dá
lyozzák. A gumi arabicum enzymjei közül 
biztosan ismer ünk : két oxydaset, egy per oxy, 
daset, két amylaset, ernnisint és myrosint .. 

Az oxydase és per oxydase enzymek -
mint ka talysa tm ok - egyes vegyületek oxy
datióját gyorsítják és föleg phenolos hydroxylt 
támadnak meg. Az oxydase es peroxydase 
enzvmek között az a különbség, hogy az 
oxydac e inaktiv oxygen j elenléteben fejti ki ha, 
tását és hatástalan oxygent szabadít fel, a 
per oxydase pedig csak peroxydok jelenlétében 
hat és aktív oxygént szabadít feL 

A gumi ar abicum enz) mtartalma miati 
összeferhete1..1en sok, a gyógyászatban gyakran 
használt anyaggal, ilyenek pL a morphin, 
aethyl-, metbyJ,, diacetyl-, apomorphin, to
vábbá atropin, cocain, strychnin, physostig
min, digitalis-glycosidák, amidopyrin, guajacol, 
adrenalin, A,vitamin stb Ezért rendkívül fon
tos egyrészt, hogy ezeket az enzymeket egyszer ü 
reakciókkal kimutathassuk, másrészt, hogy a 
gumi arabicumban Jé,,ő enzymeket hatástala, 
nitsuk 

Az oxydas e es per oxydas e enzymeket ha, 
sonló módon mutathatjuk ki, az eltérés csak 
az, hogy a per oxydase,r eakciókhoz h y dr ogen
hyperoxydot is kell alkalmaznunk, rner t a 
peroxydase csak peroxydok jelenleteben hal 
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Az enzym ek ldmutatásár a a következő reagcn .. 
seket alkalmazhatjuk : 

l %,os absolut alkoholos guajakgyantac. 
oldat, 

5 %,os alkoholos gu aj akia-k íj, on at ot, 
5 %-os acetorros guajakfa-kivonat, 
l %-os alkoholos benzidin-o)dat, 
l 'Y<Fos vizes paraphenylendiamin-oldat, 
2 %-os vizes pyr ogalloJ,oldai.. 

E reagensek közül kíserleteim szerint 
enzymek kimutatasára legalkalmasabbnak mi
nősült a 96 %-os alkohqllal készítelt 5 
guajakfa,kivonat és az l %~os alkoholos 
zidin-oldat. Az enzymlmtalmu gumiar ahicum 
l :2 arányban keszíteit vizes oldatának 5 kern-
éhez 5 csepp l %-os alkoholos h · 
adva, néhány perc mulva oxydase t · . 
es etén zöldeskék, per oxydase j elenlétében pedrg 
kék színeződés keletkezik. 5 %-os guajakfa
khonatot használva reagensül (ugyanolyan 
arányban) oxydase tartalom escten \Ílágoskék, 
per oxydase tartalom eset én pedig sötétebb k~~ 
színeződés keletkezik. Egyébként az V. sváJC! 
gyógy'Zerkönyv i~ ezeket a ':izsgálatokat írja 
elő a gumi ar abrcum enzym] ern ek krmutata
sár a .. 

Az említett enzymek kimutatására a to
\ábbiakban egy új qualitativ r eactiót dol
goztam ki, melynek előnye, hogy a gyógyszer
tár ban meglé\ ő anyagokkal könnyen elvéger;~ 
hctő .. Az oxydase és peroxydase jellemző tulaj-' 
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katalitikus oxydáló hatásuk 
az A-vitamint, melynek jellemző 

a ,Price fele próba. (Az A,vitamín 

oldatokat vizsgáltam először enzymekre 
Mindegyik fajta gumi ar abicum - még a már 
5-10 éve raktározott is - pozitív enzym
r eaetrókat adott. Ezután desenzvmáltam mind
ezeket az V svájci gyógyszerkönyv előírása 
s:z;ennt. Az így dcscnzymált gumi arabicumot 
megvizsgáh a enzymekr e, az esetek 80 %,ban 
továbbra is pozitív enzymreakcíól<at kaptam. 

st:ibilJmtrichloriddal kék színeződest ad.) E viis
következőképpen, végeztem el : kevés 

telj esen víztelen, sz ár az sti
kristálvkát dobtam, mire a 

bolv,\r a színeződött. Az olaj másik 
;részlet<ébi)J enzymtartalmú gumi ar abicummal 

, E.gY. ;násikkí~érleti s?r ozatban a desenzy
malasr elJ ai as homer seklet et fokozatosan emelve 
l 00 C 0, ig és núnden alkalommal elvégezve az 
enzymreakciókat, ezek mind pozitív eredn1énvt 
-adtak.. A mucilago gumi mabicí 120 c:•,Ía 

:ernw'o."cn készítettem s ezzel véaeztem el az 
•. eru'""' kísérletet: a stibiumtríchlorid kristálvka 

színeződött ibolyára. A gumi arahÍCÍrm 
'' "''v<iaf:e enzymje tehát valóban elbontotta az 

.. Ezzel a reactioval tehát igen köny, 
ny en eldöntheti ük, hogy a gumi ar abicumban 

-e oxydase és peT oxy das e enzym. 
Ezzel kapcsolalban meg kell jegyezni, 

az olyan csukamáj olaj os emulsio, me ly 
ar abrcummal való emulgeálással készül, 

a X.. svéd gyógyszerkönyvben előírt), 
'"''"·'t''m telonteiben nem megfelelő.. A X. 

~>voov,zerkönyv ugyanis a gumi arabicum 
"''"vrr nem hatástaJarüti a és az emulsió 

ser? ír elő ilyen inaktivált gumi 
Mar pedrg - rmnt az előbbi 

mutatják - az ilyen csukamáj, 
caaun>u alig tartalmazA,vitamint. Abban 

es<etJren azonban, ha a csukamáj olaj -emulsiót 
·l t gumi m abicummal készítjük és ezzel 

végezzük el a C:arr,Pr ic e ]nóbát, a stibiumtr ichlo
rid kristályka ibolyára színeződik jeleül annak, 
hogy a csukamájolaj-emulsió A,vitamint tar
talmaz. 

Az oxydas e. es per oxydase enzym ek a 
, ~:u1r.u arabicumtól sem fizikai, sem kémiai 

el nem választhaták Ha tehát a gumi 
arabicumot inaktíválni akarjuk, olyan eljárás
nak kell alávetni, mely az enzymeket hatás, 
.a"".,' •Ja anélkül, hogy a gumi arabicum fizikai 

""'""'"tulajdonságaiban változást szeuvednc. 
. vízben való oldhatóság, emulgáló képesség 
) Ezeket az eljárásokat enzymtelenítesnek 

descn.zymálásnak, inactíválá~nak ne-
. vezziik. A desenzymá!ást általában nem magával 
a szilárd gumi arabicummaJ, hanem ennek 
l :2 arányú vizes oldatával, a Mucilago gumi 
arabreJVel vegezzük 

A gumi arabicum oxydasc es peroxydase 
enzymjeit l. fizikai vagy 2 kémiai módszenel 
hatástalaníthatj uk 

A fizikai módszencl va!ó habstalaníiást 
végezhetjük hővel. Ilyen pl az V. sv';jci gyógy
szerkönyv módszere: )}A mu ilago gumi aJ a

csökkentett nyomáson és legfeljebb 60•-on 
.~'"''"'""juk és elporítjuk. Fínom fehér pmt 

mely a gumi arabicum raeactióit az 
és peroxydase reakciók kivételevel 

. a." Vizsgálat tárgyá-;á tettem, hogy vajjon 
az elj ár ás megfelelő-c a gumi ar ab ic um 
mj einek hatástalanításár a.. A Gumi ma

electum, Gumi a! abicum medium, 
· a.abicum in so tis, Gumi arabicum 
· Gumi a1abicum natu1ale keres

készített l: 2 ~uán:yu "YÜ;es 

-;aló heV:ítésé\ el ért_em . el először, hogy a 
gunnar ahicum enzym] ei Inactrvá]ódtak, azon
han a hevítés után eJpmított gumi ar abicum 
vízben csak nehezen és rosszul oldódott és 
ehesztette emulgáló képcsséget is Tehát a 
hővel törten ő desenzymálás nem cclszer ü el
járás, azonkh ül legtöbb gyógyszertár han a 
szukseges készülék hiánya miatt nem is végez
hető el. 

A gumi arabicum enzymjeinek J1.cmiai 
inactiválásár a isme1 et es Rosenthalel módsze1 e: 
300 g mucilagóhoz (l :2) 20 kcm 5 n. sósavat, 
majd 24 órai állás után 20 kcm. 5 n .. ecetsaval, 
adunic Ezután a folyadékot alkoholba öntjük. 
Jól szúrhető esapadek keletkezik, mely szesezel 
többször átmosva, acetátmentes>é válile Ha 
aethenel utánamocsuk és szarítjuk, jól pmítható 
maT.adékot kapunk és ezt jól és könyen old
hatJ uk mucilagóvá. E móclszcrt vizsgáltam 
különböző gumi ar abi< um fajtákkal es az eljárás 
során nyert fehér gumi ar ahicum por egy ecetben 
sem adta az enzymreakciókat A Hosenthaler .. 
féle inactiválási eljárás tehát alkalmas a gumi 
ar abrcum enzymjeinel< hatásialanílilsin a .. Ilibója 
hogy rgen sok körültekintést igenyel és eléggé 
bonyolult · 

JVIegpróbáli.an1 ez;eiL egy;szer ű bb és a n,,ógv-· 
szertári gyakorlatokban l<önnyebben"' meg
valósítható módszert kidolgozni .. Legcélszer ü bb
nek látszolt az cnzymek hatast,)Janíié>át a 
gumi arabicumnak a mutilago gumi arahicihől 
alkohollal való kicsapásával végezni. A már 
felsm olt gumi arabicum lajtakkal próbál
tam meg ezi az eljárást.. Termeszeicsen 
előbb mindegy iket megvizsgáltam enz y mekr c: 
az oxydase és peroxyda>e r eactiólwt ki
' étel nélkül adtak A mcgv ízsgált gumi 
arabrcumból készítettem 1:2 arám-han vizes 
oldatot és ezt háromszoros mennyiségü 70 %,os 
alkoholba öntöttem. Gyengén összeréz\a, fehér 
trirós csapadék alakj :iban vált le a gumi at a
lJlcum. A csapadékot leszűrtem és 60 co, on 
fél ó án irt szúdtottam. Fehér, összetapadó 
állományu, szilár d maradékot kaptam, mc!:y 
könnyeu volt pmíthaió és \Ízben jól oldódott. 
Az ilyen módon inactivált gumi ar abi( um polból 
készített mucilagó nem adta sem a benzidines, 
sem a gualj aktinctur ás oxydase-reakciókat, sem 
hydrogenhypcroxyd hozzáadása után guajak
tincturás oxJ'dase-reactió];at, scm hydrogen, 
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hyper oxy d hozzáadása után a per oxydase 
reakciókat Elvégeztem a csukam5jolajosreak
ciókat is : a desenzymált gumi ar abicummal 
készítelt cmkamájolaj-emulsió pozitív Can
Price reakciót adolt: az emuisióban dobott 
st ib i u mtr ichlor id kr i st á ly ka ib olyára színeződö t t 
Az emulgeáláshoz használt gumi ar abicum tebát 
már nem tartalmazolt oxaydase és per oxydase 
enzvmeket. 

"A gumi arabicumot vizes oldatából hígított 
alkohollal kicsapva tehá,, az oxydase és per
oxydase enzymek inactiválhatók Biztos, gyors 
és kényelmes eljár ás és amellett gazdaságos is .. 
A Rosenthaler·-féle eljárásban ugyanis a 
csapadékot többször kell alkohollal és aethenel 
átmosni, hogy így még a savnyomokat is, 
főleg az acelatot eltávolítsuk. Ilyenképpen 
rendkívül sok aliwhoira és aetherre van szükség, 
amit megtakmíthatnnk, ha csak alkohollal 
végeztük az enzymek hatástalanítását. 

A gumi ar abicum maj d nem minden eset
ben - még 5-1 O évi raktározás után is -
taitalmaz oxydase és per oxydase enzymeket, 

ezé J t a gumj arabicum gyógyszerkönyv ";,;':'!l 
gálatát ki kell bővíteni az ·e 
reakciókkal Az enzymek ~~·";t:lst:al;an'ltását 
kötelezővé kellene tenni, abban az 
ha a vizsgalt gumi ar abicum oxydas e 
oxydase enzymeket tartalmaz A k 
magyar gyógy>zerkönyv számo r a a kcívr•tko.; 
vizsgálatot es desenzymiJ.lási eljárást 

>>Kevés csuLami,jolajba dobjuk 
száraz, víztelen stibiumtrichlorid lui'laryl<át 
a kristály ibolyát a szinezc dj ck Az 
a vizsgálandó gumi ar abic umma! 
k8s:z;ítve~ v ége_zzük el jsmét az 
Ha a kr istályka nem színeződik 
gumi ar abicum oxydase cs peroxy daseen.zymeké-E~ 
tartalmaz és ekkor hatástalaríisuk a 
módon : a gumi ar abicumból l :2 
vizes oldatot keszítve, öntsük 
mennyiségű hígított alkoholba, gy<CU~!en 
rázva szürjük le es 60 c•-on fél szárít>llk~ 
A maradeket elporíiva, Pulvis gumi 
desenzpnatust kapunk, amely a gumi aJaLilClln:i 
r eakcrórt az enz y mr eakcjok kivételével 

A szappanok hatásának bacteriologiai vizsgálata 

Sok kutatót foglalkoztatott már a külöu
féle szappanc<k fertőtlerritő hatásának kérdése, 
de az ellérő eredmények követleezteben vég
leges álláspont nem alakult ki ezen a téren .. 

Hogy a szappanok fertőtlenítő hatásat 
közelebbről megismerhessük és értékelhessük, 
tekintsük át röviden azokat a tényezőket, 
amelyek a fertőtlenítőszerek hatásának létre
jöttét meghatározzák. Általában fertőtlenítő
szemek nevezzük mindazokat az anyagokat, 
amelyek bizonyes körűlmények közölt képesek 
a kórokozók at elölni, vagy azokat hígabb oldat. 
ban fejlődésükben meggátdni. Ezért a fertőt
lenítőszerek hatásának vizsgálalakor figyelem
mel kelllenni minden clyan körülményre, mely 
a kérdéses szer hatásmechanizmusát befolyá
solja. Ennek megfelelőell minden fer!őtlenít6-
szer hatása az cldat koncentrációjától, a vizs
gálandó micromganismus ellenállóképességétől, 
továbbá a feri őtlenítőszer hatá si idejétől és a 
hőmérséklettől függ. l!!Y a fertőtlenítőszerek 
bakiericlógiai' izsgálatakor először in vitro 
állapítjuk meg a dezinficíens hatását és jó 
dezinficiensnek csak akkor tekinijük, ha a 
gyakorlatban is ugyanclyan jó eredményt 
értünk el vele. Hatásuk alapján ismerünk erős 
és gyenge fertőtlenítőszereket. Erősek pl. anor
ganikus savak, erős oxidáló-szerek, ezüst- és 
higanysók A gyengék közé tartoznak pl. a 
phenol, phenclszá1mazékck, alicehel és bizr:
nyos körűlmények között ide sorolják a szappa.
nokat i~ 
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Ir ta: Cserenyey Edit dr egyetemi gy••kc•rn•~k? 

Kémiailag mir1den magasabbrendű 
savnak !emmel alkotott sóját szapp 
vezzülc Elképzelhető, hogy esze1irrt az"'~~.~~~;;;:. 
kén1iai n1eghntározás szerint nag) c n 
szappan \•an Ma azonban szappan alatt 
kebb érlelemben csak a macas:rbbrendű 
savak alkálisóit érijük Eze!{ kiizül a 
szappanole kemények (színszapparH k 'ap y 
szappanok), a káliszappanck vapy kenőszonno.c• 
nek lágy állományúak A kemeny sz"ppa11LK-. 
ból különleges celra szdgáJ ó piper e-, 
nítő-, \:agy gy ó p:.~ szappanc k lú' szíthetők, 
pedig olyan különböző változatlan hatá 
anyagok hozzátéielével, amelyekel a sz:lpj}arroHc•:• 
alapanyagai nem bontanak els amelyek a 
tás, illetőleg eltartás lclyamán nem illann 

A frissen készült színszappan kb. 
'iz et tartalmaz. A szappqn száraz 
szárad, ned\•es helyen higrcszkópcs iuhtjdon·C 
sága fclytán vizet szív magába .. Desziillá 
ben minden arányban cldódik, összeráz\• 
zik, \Ízes oldatban a higí!ás arányában 
lísises hasadást szenved. A szappan . 
hatását a ·dz felüleli feszültsésének csl'kkentésé
vel, habzó, emulgeáló és suspendáló képessé
gével fejli ki. Alkchclban is felcldcdik, 
nehezebben és nem 1 endelkezik a vizes cictat 
említett tulajdonságaival s íg) tisztító hatásá
' al sem. A kemény 'ízben csak az eidhalatlan 
kalcium es magnéziumszappanck le\álása után 
érvényesül a mcsóhatása (tisztítás), ami n<>U•, 

):Jan szappamesztességet jelent. 

Leggyakrabban alkalmazzuk a szappant a 
testfelület tisztítására mint mechanikus tisztító 
és praeventiv ferlőllenítőszert. A pipereszap
pannai, valamint az ú .. n. fertőtleníiő szappan
nal vegzett kezmesas mrndrg csak hrqemkus 
kézdezinfekciót jelent, amit a sebés~i kéz
dezinfekciótól Élesen el kell választani Míg ez 
utóbbinak célja a bőrön jelenlévő csszes csírák 
Jehetőségszerinti me,;semmisítése, a higienes 
kézdezinfekció megelégszik azzal, hogy a kéz-
mosáskor és öblítéskor az emulgeált szennye.l 
e2yüti eltávoznak a kézre kívülről rákorüH 

. p';:tthof:en baktériumck, sőt a bőr felületén élő 
saprcphyla esirák egyrésze is. 

A bőrön lévő baktériumoknak ellenálló .. 
képessege, amelyre a szappanoknak hatnick 
kell; sokszor még egy baktériumfajoD belül is 
váltczó Különféle ferlőtlcníiő anyagekkal min
den baktériumfaj cn elérhető ugyan fejlődés
gátlás, illetőleg csiraölés, mégis ha a kéz- és 
bőrdezinfekcioról van szó, ezeket az anyagokat 
a bőr érzékenységének figyelembevételévellehet 
csak alkalmazni.. Előfordulhat ugyanis, hogy 
vagy durva dezinficienst használunk, vagy 
finom fertőtlenítőszert, de túlzott koncentrácio
ban s ilyenkor ez már a bőrre káros hatású s a 
kívánt fertőtlenítő hatást mégsem érjük el. 
A bőr csírátlanításával foglalkozó szerzők azt 
tapasztalták, hogy az emberi bőr nem tehető 
s!erillé, csak a dczinficiens használatával bizc
nyes ideig esíraszegénnyé. A bőrdezinfekcióval 
szemben tehát csak annyi követelményünk 
lehet, hogy a fertőtlenítőszert lehetőleg kis 
koncentrácioban alkalmazva, a bőrt csira .. 
szegénnyé teg) e és ne károsítsa. A bőr felületén 
élő csírák quantitativ egyenlőtlenűl eloszlottak 
és a bőr l cm3-ér e számított számuk kb.. 2-
40.000 Qualitativ szempontból is nagy váltc
zatcsságot mutatnak a bőrbaktériumok, külö
nösen a csecsemőkor kezdetén. Majd ezután 
rövidesen fokozatcs átalakulással egyensúlyi 
helyzet felé törekszik a bőrflóra és ez már 
nagyjába! állahdó is marad. A szen•ezet élet
tani vagy leóros elváltozásai (pubertas, diabe
tes) a bőrflórában is jelentékeny változásokat 
idéznek elő .. Hasonlóképpen az egyének foglal
kozásbeli különbsége is befolyásolja a qualiia
tiv csíraeloszlást 

. A bőrön előforduló baktériumok nagy
resze artalmatlan saprophyta módon él a bőr 
felszínén és a bőr védelmi berendezésében, az 
ír n. >>savköpeny<< létrehozásában van szerepük 
azáltal, hogy a faggyúl (zsirt) ezek elbontják 
és zsírsavak válnak szabaddá A savköpeny 
p_H-ja 4-6 körül Hll, amely a pathegen b akté
nurnak fejlődésére gátlo hatású .. Ez a savanyú 
bőrreakció főként az izzadságsecretumek el
választásátol függ. A savérték "különböző test
tájakon változó, ami az apokrin és ekkrin 

· v~rejtékmirigyek egyenlőtlen elcsztásán és a 
garolgási viszonyok különbözőségén alapszik 
Altalában az először secretillt ekkrin verejték 
sa\•anyúbb, mint a később elválasztódoH 
Másik tényező, amely a savi rca]cció létre-
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hozásában szerepel, a bőrfelszínen jelenlevő 
alacsonyrendü zsír sa\ ak savi kémhatása. A 
ma&asabbrendű zsírsavak figyelmen kívül hagy
hatok, mert azok vízben nem cldódnak. Ezt a 
fel!e\•ésl bizonyHja az a tény, hogyha a bőr
felületel benzinnel ledörzsdjük es ezáltal a 
magasabbrendű zsírsavakat kicldjuk, a bőr 
savi reakciója nem váltc,zik meg .. 

A bőr savi reakciója a test minden részen 
érvényesül, ami megakadályozza a korckozák 
bejutá_sat. Ennek segítsét:,€\'el az egészs€ges 
emben bőr nemcsak a saprophytákat tartja 
'rssza attól, ho 2 y parazitává alakulva bőr
ártalmat okozzaiiak, hanem képes a rákel ülő 
pathoren csírák meglapadását és ÍQ\ a bőrbe 
jutását is mef.akadá\yczni, vagy legalább is a 
fertőzés lehetőségét csökkenteni .. Ha a bőr akin 
me~hanikusan, akár kén1iailag Inessérül, ez a 
sa vr reakció csökkenE sét is jelenti, ami>el a szer
vezetjelentős védőberendezése \ész el A locus 
minoris resistentia e létrejöli e következté
ben a legtöbb baktérium számára optimális 
táptalaj, azaz gyengén lúgos közeg keletkezik, 
amelyben fej16desnek indulnak a bőrcsírák. 
A bőrfeJszint a szappanek is lúgosítják, ezáltal 
a savköpeny hatása ezen a területen megszűnik 
A bőr egészségi állapota szempontjábÓl sem a 
savköpeny elbontása, sem a szaruréteg kiszárí
tása nem kívánatos. Ezekután magatól érte .. 
tődő, hogy a kéz- és bőrdezinficienseknek és 
lisz !í! ó anyagoknak cl y am knak kell lenniök, 
hopy a csíraölő és tisztító tulajdonságukon 
kivül a bőr tennészetes védekezőképessé1:ét se 
károsítsák. Az olyan szer tehát, amely '-rövid 
időre ferlőilení!, de a bőr természetes védő
képességét hesszabb időre rnepbéníija, hipienés 
szempontboi nem megfelelő , 

A szappanele mechanikus tisztító és fertőt
lenítő Iratásával a kutatók egész sora foglalko
zott E kérdés azonban nagyrészben még ma is 
vita tárgya Az ellentmondások az eoyes mun
kák er edmenyeiben napyck és hiáb~ keresi ék 
ezek magyarázatát a módszer ek eltérésében 
vagy a kÍsérletekben felhasznált mikroorganiz: 
musck kölönböző ellenállóképességében. Sem 
az egyes esetekben mutaikczó dcZinficialoké
pesség, sem a máskor jelentkező hatástalanság 
okát nem tudták \éplegcsen tisztázni 

Ezzel a kérdéssel en magam is foglalkcztam 
és azt vizsgáltam, hogy a kereskedelemben 
manapság kaphaló, gyaloabban használt >JOI
vcsi<<-, >>gyógy<<-, >>fertőlleniiő« jelzéssel ellátott 
prpereszappannak, ,.a~y különleges hczzátetel
lel készült szappancinrak \an-e bactericid, 
illetőleg bactericsiasiscs hatása. E vizsgálatek 
eredn1ényei"és a szappanele kénürü össZetétele, 
illetőleg a feltüntet ett hatóanyag közöH próbál-· 
tarn azután kapcselatot keresni. 

A forgaicmban levő szappanokkal szemben 
fennálló követelmé.nyt az Iparügyi Miniszter 
18.300/1947. Ip .. 1\i. számu - a szappanok és 
egyéb tiszií!ószerek előállílásának szabálvozá .. 
sáról szóló - rendelete határozza meg .. l 947 
októ]}er 15, óta csak ennek megfelelően lehet • - <-· 
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pipere', moso·- és k:íJiszappant gyártani, illető
leg fergalomba hozni Gyártási engedélyt az 

""' Iparügyi Miniszter, a Technclógiai és Anyag·
yizsgáló Intezet sza1n éleménye, \'alanlint az 
Anyag- es Ár hi\ a tal javaslata alapján ad. 
A gyógyszappan elnevezés engedelyezésehez az 
lparügyi Miniszter, a Népjó!ei i Minisztérium 
hozzájárulását is kéri. A rendelet megállapítja 
a forgalomban lévő szappanck összes zsírsav
százalékának alsó határértékét. Ez a pipere
szappan eseteben 77%. mosószappanra vonat
koztatva 60%. kenőszappanéban pedig 34-
42% A fenti rendelet szerint a maximillisan 
megengedett szabadlúg tartalem natrium
hidroxidr a vonatkozik, amely pipereszappau
ban 0·1 %, me sószappanban 1% lehet s kenő
szappanban nincs meehal:'nezva 

Kísérleteimben 20 megvizsgált szappan 
közül - egy régebbi petroltartalmu gyógy
szappant és egy- gyennekszappant kivéve -
e rendelet szerint készült szappam;kkal dd
goztmn. 

Vizsgála1aiin reszint ké1niai, részint bak-
teriológiai irónyúak vollak. Bár a kérdés a 
fertőtlenítő hatás megállapítása volt, előzőleg 
kémiai analízist kellelL végeznem, hogy meg
ismerjem az an}agot, amivel dolgc·zcm. 

Kémiai vizsgálataimban megállapítottam a 
szappanelz összzsírsavtartalmát és szabadalkáli 
tartalmát A zsírsa,,tartalom megállapítását ·
a káliszappantol eltekinl\g ·- a Technológia
és Anyagvizsgúli> Intézeltől szahelileg meg
kapott és állaluk állandoan használt módszer
Iel végezte1n. Ez az összzsírsav n1ennyileres 
meghatározásina megfelelő akkor, ha - mint 
az általam vizsgáll szappanck eseleben is -
különböző ismerellen összetélelű zsír sa\ ak 
mennyileges méréséről van szó. 

Az eljáiás lEmyege, hogy a n1eleg\1ízben 
oldott szappanboi sosavval és natriumchlcrid
dal kicsapott zsírsavakal petrolaetherben fel
oldjuk és azt az oldószer bepárclása után 
gravimelriásan meghatározzuk A káliszappan 
zsírsavtartalmának 'izsgálatát a IV Ma~yar 
Gyógysze1könyv eljárása szeríni \'égeztem 

A szappanck szabad alkálitartalmát először 
kvalitatív határeztarn meg és pozití'' eredmény 
eselen a forró alkohclos szappancl latot O 1 n
silsa\ val megtitráh a mennyilegesen is meg
állapítottam a szabad aik:\ lit aJ talmaL 

A 20 vizsgált szappan megfelel az Iparüpyi 
l'!iniszter rendelelének mind az csszzsir sav, 
mind pedig a szabad alkálitartalem tekinteté· 
ben. 

A 'izsgáll szappanok kémiai adatainak 
meghatározása után a baktericid hatásukat 
próbáltam !ú. A szappanok ferlőtlenítő hatá
sára vonatkozo kísérleteimben 5 ténvezőt 'et
tem figyelembe : 1 a kísérlet ekhez haszdit 
szappanoldatek koncentrációját, 2 az cldatck
nak a baktér iumcin a e'· a km olt hatá si idő
tartamát, 3. a szappancl~·bactericid hatásénak 
kitett mikroorganizmusck me;felelő fajtáját és 
a használt suspensiósürűség meg\ é.lasztá sát, 
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4. a kíserleti mödszcrt, ameily el dolgoztam 
5, végül az utókultúrához megfelelő táptalaJ 
l\ hálasztását, Ezeket a té n) ez őket részint az 
irodalomban találhalo adatek, részint saját 
tajékeztatu \ÍZSf,illataim alapján, lehetölea 
minden szempontot mérlegelve állapítútlarrt 
1neg 

1 A mcsakadáskor es kézmcsáskcr kép-
ződő szappanoldat kcmoentrációja \ állczó Sek 
kísé.1letet 'digeztein azirán:yban, ho~y a kéz"' 
mosáskor elhasználl szappanc s 'iz mennyiségé
hől kiivetkeztethessek a szappan c !dal, illetőlea 
szappanhab koncentrációjára. E vizsgálatok 
ana utalnak, hog·y a kéZincsás első niáscd.,.. 
perceiben a szappanr Idat híg, majd eléri a kb. 
10 °/0-ÓS .tön1énységet I-t ogy ez a koncentráciO 
mcseláshoz megfelelő, bizenyitja az is, hegy az 
5-10%-os szappanoldatot eldtJrzsölve a kézen, 
jol tisztító habot kapuniL Ezért vizsgálataim
ban a szappanok tömenységenek felső határa 
10% vr It A koncentrácio fokozása amúgy is 
körülményes, mivel a szappancjldatck \Íscosi
tása, illelőleg fizikai tulajdonsága nagymérték
ben függ a hőmérséklettól A legtöbb szappan 
hidegen már 10 %-cs oldatban is azunnal, 
5 %-üs töménységben pedig rövid időn belül 
megdermed Csak 37°-on tartható olyan álln
pothan, hogy bennük a baktériull1ckat egyen
letesen összekeverilessük és a suspeuzióból 
platinkacsnyit kiemelve táptalajra clthassuJc 
A l<erdéses szappanoldatokhól O 5, 1 ·0, 2·0, 
2 5, 5 O, illetőleg 10 0%-os higítást kiszílcltem 
és ezekkel dc lgcztam. 

2 A haH1si iclötartamnak meg,álaszlásakor 
is a mindennapi eletben leglöbbszi r sze ];á sc s 
kézmosó si időt \eli em alapul Kisérlel eim 
szempontjából természetesen ez csak ana az 
időre vonatkozik, amig a szappanhab a kézzel 
hígabb, illetőleg töményebb állapotban érint
kezik Az átlagts kezmosás 30--40 máscd
percig l art es csak különlegesen szennyezeH 
kéz eselében éri cl az 50-60 músodpercel. Még 
ritkább a 2 perces kézmosás A mé.g ennél is 
hosszabb idő l ar tamuaknak gyakorlati szem
pontbel inkább csak a seheszeli bemcsakadás
ban van jelentősége. Ennek ellenére- bár leg
kisebb behatá si időnek, O 5 percet ,á!asztottam 
~ sem találtmn ele[:;endőnek csak az cg·y sz er i 
kézmosási id öve! elért hatás vizseálalá t, Kiol
tásokat ,,é geztem O 5, 1, 2, :~, 5, 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 120, 180 perc és 2'1 óra mulva is, 
bog:y mind a különbözö koncentrációjú oldattal, 
mind a különbözö behat:':si időben is meg
figyelhessem a szappanok fertőtlenítő hatását 

3. A vizsgálataimhoz feJhasznált bakté
riumtörzsek tekintetében is különböző szem
pontokra kellett ügyelnem Először is clyan 
baktériumfaj kiválaszlására tbrckedtem,amely" 
lyel az elvégzett kisérletek alapján és a kapott 
eredményekből általános én;éll) ű ·- s a szap
panoknak na~njábólrnás rnikToorganizn1usolna 
is kifejtett hatására kö\ etkeztethessek. Az 
irodalmi adatok alapján e kö\ et elményeknek 
le~jcbban megfelel a colibacterium valamelyik 

törzse .. Ez előnyt sen használható azCr+ is mer-'
mint B, anne vizsgálataiban tapasztalt'a, 'a kü~ 

. Iör;bc:zo cclrcsc pe r tc k nagyjában az c ne s elleT_ 
alJasnak a fertőilenil őszerekkel szemben, Lé_ 
nyeg?s, szmnpont rneg a baktériun1ttrzs khá
Jasztasaban, ho&y elsőserban c ly an mikr c_ 
org~mzm~ssal dc!gczzunk, melynek gyakcrlati 
deWTfekcro szempontjából is van jelentősége 
Ezert .a .szappanok fertőtlenítő hatásának Íü
m~rl at asahez a bőr cn, illetőleg kez en előfcrduló 
mrkrorgamzmusckat célszerü választani Mivcl 
a ~olrbac~ern~m az emberi kézen lcpfyakrabban 
e~ofordu_lo mrk1 ocrganrzmusck cryike, en:r::ek a 
celnak rs megfeleL Ugyancsak ebből a szem
pomboi delgeztam másedik törzsként a staphy·
loccccus cseportbeli staphvlcccccus aureussal 
rs:: ~ harmadrk tö;~s pedig, amelyre a kü!Cn
]Jozo kcncentraCICJÚ szappanck fertőtleuíi
halasát kipróbáltam, a chclerae Gallinar~~ 
(mada;cholera) vc_Jt Bár ez utóbbi bakter inm 
~mber,; d~,zmfekcw ?zemponljából nem nary 
Jelentosegu, a dezmfrciénsekkel szemben aze"l
lJan az előzől~nél gyen~;ébb törzs lévén jó, 
o~szehasonlrtasr alapot nyujtott az eredménvek 
vegle,g~s k~pé?ek kialakításában. E hár:cm 
baktenumfeleseg- chclerae Gallinarum, bacte
n~m colles slaphy!c cc~cus aure~Is - egyéb·· 
kerü . az ~ss.zes v eget atrv baktenumc k ellen
a~lokepesseget emelkedő senendben kcpviseli 
krveve a tbc-balll ériumot. ' 

, ~ , A szappanck hacterieid hatásának mes:·
allaprlasakor negyedik szempont a v izsrála'ti 
~11ods';er t;legválasztil sa v cit Az ir cdalmi adatek 
atnez~se.es összehasonlítása során kitűnt, hogy 
a clesmhcrens vrzsgálati módszerek alapja' a 
suspensro,s eljárás A szappanoldatok pyakorlat 
~lkalmazasa rs ehhez a laboratóriumi eljárásile zi 
alJ legkozelebb, ezért munkám celjának is 
ez a modszer felel meg legjobban .. 

E. vizsgálat lényege az, llOfY az emlílett 
hactenumtcrzsek 24 órás len;észetéhől friss 
suspensrót, készít ünk és ebből a suspensióból 
adunk ~lo~rt mennyrségekel a különböző ken
;eiüraciOJU szappancldatckhoz .. Ezután a már 
2: pont alatt említett kioltási időkben szelesz
tunk egy-egy kacsnyit szilárd táptalajra. 

5 Lényeges tényező a me~felelő táptabj 
rr:eg-\-alas~tasa, an1elyre a dezmflciens hatá
s~nak krte\1. mikrocrganizmusckat kieJt juk 
\rzs€alata;t;lhc,z a Közerészségtani Intézetben 
hszult ,Vztez-fele s~cijaplasma-, illetőleg szója
~uspcr agart hasznaltam, amelv számc s ellen·
m~es _után az igényes mikroorganizrnusrk ré
szer e rs r:regfelelőnek bizonyult. 

A v;zsgalatck eredményeit összefc glalva 
megallaprthal]uJ;:, hogy a különbcző szappa
neknak csak szélsőséges hat il si idő muh a 
\an brzonyes fejlődésgáü?, illetőleg dezinficitló 
ereJe. Ez . a .. gat!~ hatas a szappanoldatek 
ko,ncentracwpval es a hatásidejhel nagyjából 
aranyosai_T nö. Ha az egyes' szappanokkal 

l,apott. v IZsgalatr ered.ményt _összehasonlítjuk, 
..., la1Juk, hegy a ku!onhozo koneenüaciójú 
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rl~atck kevesbbé gá telják a staphylc eeceus, 
erosebben a edi es legkifejez eH cb l: en a ch elei ac 
G~l:marnm "Hnzset, . vagyis a s:aphylru ccns 
rr:-njd,en esetben IeZislerscbbnck bízt 1,:y·u1t a 
vrzs~alt s;appanckhatásá\"l szemben. Tc\ábbá 
m.eW'llaprlh~1]uk, hofy a~ általában csekélyfol;ú 
gatlason ~~uul, o,?sebb hatas, vagy éppen gyakoi
latil~g s~amot,tevo ,dezznjicz~ns hatás e szappa
n?lt_li.al I~em. erlzeto el.. A kezmosás1a, mosakc
dasra, furclesre vonatkezlatolt cátló hatásek 
~em Jelentősek, mi\el epyJészről ~ltalában csak 
-0--:-30 perc alatt lwvelkeznek be, másrészről 
pedrg a legkrse!Jb ellenállású baldéiiumra a 
?hc!erae GallinaruinJa irányulnak Csak !itl~án 
enen:y:esül e hatás a valami' cl 1ezistensebh 
bactenum coin a, de staphylcccccus eset én 
egy alkalo;nmal sem vel t megfipy elhet ő' 20 
peren):,' rdo, ~Jatt Gyakai/ali éJtelemben vett 
i<edvezo ItatasJOl pedig csak akkOI szálhatnánk 
ha a szapp_rpwk a, bői jlói álwz lCfi Lozó slaphylo~ 
co;wsokia zs legalabb baetenostaszsos hatást feife .. 
nenek Ja ·· 

. , Öt perc alatt cs,ak a 10'(o-cs epeszappan 
elle el a Je~,rgyongehb ellenallásu törzset, a 
eireleT ae Gallmarumot .. 10 percnvi időtartam 
alaU egynehány szappan 10%-c,; nldata ölte 
el <1 clH!lerae Gnllinanunot és a coli hacteli un1uí 
de s'_aphyJ: ccceusra még ebben a concentratio~ 
ban rs hatastalanck voltak 

5%-cs ddat?k legril\iclebb eldési ideje 
20 per~ volt .. ::n~el alacsonyabb kcmeenlraciojú 
oldatokat, vrzs:;alva, 2-3 ora alatt is csak 
ntk~n lalaltam elölés! és ez is inkább csak a 
kgkrsebb ellenállóképesség ü hawmfichc Jer a ese
ten fordult elő. 

A~ eredményeket átteldntve és a kö\;el
l<ezletes,eket levonva megállapíthatjuk, hocy 
a . uzzsq,all s~appmwk nem Iendel!leznek oh/an 
c. su a ola, tula]donsaggal, amelynek a gqako/iati 
.eletben ]elentő~ége lenne, a tapasztalt· \ralások, 
rlletoleg a kiserletr eredmények is inkáhb csal' 
elmeleli jellegűek. A gyakorlatban lörnc";ry~hl~ 
szappanoldatok hasznillatakor sem lehetünk 
brztosak az eredményben és nincs veszedelmc
sebb tulajdonsága a ferlőtleníHiszernek mint 
n r;regbízhalatlanság A gyengébb hatású 'ctezin
frcrens, amelynek f~r tőtlenítőképességér e azon
ban ~rztosan szamrthatunk, értékesebb, mint 
a~ erosebb~n fer~őllenítő szer, amelynek hatá sa 
az.onban neha Iumarad (pl. sublimat a feherjrs 
koze,gben) Az ilyen szer nem megfelelő allzal
rnazasa a gyakorlalban na[!y eoészséoüg) i \'e-
szélyt rejthet magában. ' " n · 

Ha összehasonlítjuk az eddüj 1m1 a tás( k 
ellentmondó erednléiryeil, akkor a sok esetben 
tapasztalt kctségbe nem v unható hatás ellenére 
rsa szappanokat nem tekintheljük fertőtlenít6-
szereknek. Ez. a tény azonban nem c.söi-danti 
'! szappan. hyq~enés, jelentőséget. Irodalmi adatok 
es saJal uzzsf!alat~zm mutatják, hogy bői ünk a 
szappanos kezmosaskm a Iajtalévő mikiomganiz
musok 80-95 %-ától mecl~nikus hatás reuw 
megszabaduL Annak, hogy a csilák a szappan-
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habbal emulgeálódva a bőiTől V?ló ,t~uoz~s ut~n 
milyen mértékben lehetnek karoslio tenyezok, 
részint csekély a jelentősége, részint már a rr;.os~
kodás hygienéje után következő ú]abb J:erdes .. 
Lényegesebb az a szem pont, hogy a mechamlmsan 
megtisztított ből védekezm tud a pathogen m1k1 o
organizmusok megtapadása ellen,. ,a szennye;ett 
bőrnek pedig ez a tulajdonsága JOVal,qyengebb 
Mivel a bőrt steril/é amúgy sem tehe/Juk, adott 
esetben inkább válaszi juk a jól habzó és tisztító 
szappant, mint azt, melynek csekély fe;töt~ 
lenílő hatását tisztítóképessfge sem egeszrü 
kt. A jó szappan!, annak ellenére, hc~y dezm
ficiens hatása minimális, vagy éppe~ semm1, 
mééis úgy használhatj uk, "min_t "a_ n';wdennap1 
élet legjobb prev~n!w fertotle~llos"aet, mu,t a 
tisztaságat semmrfc/e antrsep~rkum I_~em polol
hatja J\.findenesetre van ra reme~y, hop_Y 
további eredményes kísérlet ezesek sr ran stkerul 
olyan dezinlicier s szappant :Jőállíl an,i, amellyel 
a két különböző, de alapjaban ve' e r. ssze
taitczó feladat :a tisztálkc dá s és a fert őilenítés 
egyidejűleg megvalésíthaió. 
''· összefoglalás .. Vizsgálatckat vé~ez_tem aHa 

vonatkozóan, hog) a forgalomban Je, o szappa-

noknak van-e gyakolaiilag ér\·ényesülő fetlőt
le11Ítő hatá suk. 

E kísérlelekben ellenőrizt em e§yfelől a 
szappanck ama alkatrészeinek menn]'iségét, 
arnelveket a medelelő rendelet előírt .. Meg
vizsg~ltam másfélől a szappanck baci eric s
tasiscs, illetőleg feriőilenítő. hatásil t chc le1ae 
GallinaJUm, bacterium cc li es staphylcccccus 
aureusra vcnatkczólaQ Kísérleteimben a sus
pensiós módszert a!l{almaztam 

Az eredmények alapján e szappancknak 
gyakcrlati értekű fertőilenítő Iratásuk ·--:-- kéz 
me sásker, me sakcdáskcr, fürdésker - mncsen, 
mert a kézmr sási idő nem ·er ösen szenn)ezett 
kéz esetében 20-50 máscdperc, erősen szeunye
zeit kéz eselében is leffeljebb 1-2 perc, 
A szappan ck b acteric st asisc s hatása viszont 
átlag csak 20 percnyi idő mulva étvényesül, 
de ez a hatás is csak a leekisebb ellenálló
képessegü mikroorganizmusckra irányuL A hőr
staphylcccccusckat és a velük egyforma elle;t
állóképessédí kórokozó bakténumckat e hatas 
nem kár c sltja .. A mechanikai. hatás f~ly~án 
azonban a jo szappant a mmdennap1 elet 
preventiv fertőtlenít ő sz er ének t ekmthet JUk 

Alkaloida-kutatás a Szovjetúnióban 

1933-ban közöli ck 01 ech ov és P1 oslwmina 
szovjet tudósok (Berichte C!rem Ges. 66 .. évf. 
841), hogy a SalsolaH!c hteri l{ an ~II; ev ű nö' ény 
(Chenopodwceae) fololelettr reszethol egy addr,g 
ismeretlen alkaloidát - a mlsolmt - ellt
tották elő. A Salsola Richter i Kan el Közép
Ázsiában honos, halophvta növény .. !'\álunk 
ismeretlen Közel rokm'a· a Salsola kali, közön
séges ballagól ű vagy sós! ű, me ly Magyarország 
egész terület én. különösen homokos, cos i ah,] on 
gyakori .. Már lit ki bban található nálu~1~ másik 
rokona a Salsola soda, szrkt ballagofu vagy 
sófű melv az AJ!őldön, - közepén és keleti 
rész~in _ __: erösen szikes talajon, szórványot=an 
található. Hazf j a Dél-Em ó pa és Dél-Orosz-
ország, Áz~ia. _, 

Eddig a Salsolákban sok oxalsavat talaltak, 
főleg nátrium sója alakjában .. Ujabb analystse 
kevés nátrinmot és calcmmot mutatott. A hamn
ban 20 .. 88% K, 17 81% Ca, 3% Mg, 1.54% Al; 
15o;, Fe 0.45°1 :-.Ja, 5.88% phosphat, 6,39% 
szul!Út, 2% Cl:0

kb 40%)wrbonát és szilil;át 
gyököt talált Zellner (S.-ber Wten. Akad .. 19L6, 
Abt. II/h, 135). 
.· Altaiéban a Chenopodiacea-család tagJai
ban, melvek közé tartoznak a Salsol2k IS, 

talúltak l~etainel·; et (nem gyúr űs beh ő anhyd
ridck) trimethylamint, ascmidolt, aetuenhus 
olajokat, saponinokat, sok c!rlo:rdot, szerves 
savakat, különösen oxalsa'iat, szcnhydrr,tokat, 
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keves zsíros olajat, de peldául csersaval;at 
és al kal oic!ákat nrm ! E zé t t 'olt ·megle p ő és 
feltiinő hMv a ki<á'ó szo\jet alki'loida-kutató 
QJC(]JO; profesczor alkaloidat úo!alt _a Cher,~
podiaccák egyik, méghozza .acld•g _ kozclebbrol 
alio ismert í!!v kcvesbbe jelentes tamanak 
-b ' u. 

her bájából. 
I)c nem alJhatunk meg ennek a ten~nck 

egyszerű rögzítéséni'l Tavöbb _kell mem.unl .. 
Ki kell értékelnünk a Jelentoseget a maga 
teljes egészébe!~: lVIi vo]~· a kövrtk~zm:nye ~r
nak hogv az UJ a!lql01da bcvonnct a 7 rsrn . .J t 
szer~es vegyületek hatalmas bn odalmi,ba? Elé
ször is a poLtos analy-üél, majd szerkrzeti kcp
lctéi drríteiték fel Kiderült, hogy Hmra~ >zem
pontból az .o\rhalonium, Cactusok, Hvorastcs, 
Cmydalis,. opium) Pal('I!a, curar2, Ipe<a(u_~nha 
és i:helidonium alkaloidékkal 1 ol on veg)ulet: 
me·! hyl-ox:y-mct hoxy-i et1 3~\Y,fho ·Jf._oc lJ H O(IIJ: ~'\~ 
isochinolin g:y;ürűs alkal01dak m~rylag elf,gge 
elterjedt.' eg0 icleiek a nö\éryorurgha\'; ,ele bb 
csak az rsmeJtcbbeket Jdeztem A Sa.so.mum 
h y dr oc hl oricum pedig hev or; ul t Rl ogyszel k:r,~ 
cSeirk kCzé, rne1t LsCJJ,e.sz profesf.LOJ_, a_ 1-:_J:·s.lo 
SZO\ jet rharmal;o]ogns f,zelint a S~?'letunwban 
ha~znElatos értél es g;'ogytzn I\Eh:H~)- 1ular· 
don~·ág5t is l·özli. Igy a ~ÓEa-.:as .~al~_olin _feher 
, a o, alig s:í r g ás por, me! y 14 sul} I esz 'Izben 
olctóctik. Vizes oldata nem bomlik, a stcnlezest 
jól hí• ja, .\z utóbbi é\ekbe11 a salsolu um 
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h v dr nehlor icumot a hyperionit g-yógyít2sé ban váltak ki es egy másik, ar anysár ga színben, tű 
szép sikerrel alkalmazzák ( alakban kristályosodó alkaloida is jelentkezett. 

Régen a Salsolékat mint sodanö' ér, y eket, Az első alkaloida pikrátjának és benzoátjának 
egves helyeken mint fezeléket használták, Egye- oh adáspontj r' ból derült ki. hogy itt a Sjihaero
sel{et, így a Salsola ka lit is auth elminthic nm- ph y sa salmla sp haer ophysinj ével azonos alkaloi
nak, d imetic umnak, sőt purgansnak is aJkai- dáról van sz ó, melyet 1J1enschi!.off és Rubinstein 
mazták, inkább a népgyógyászatbar, Való- isoJáltak cs azonosítottak 1943 .. ban, 
színű, hogy ez a nÖ\'ény volt a régi arab és perzsa E példa is igazolja, hogy a Szovjetunioban 
orvosok uschnan-ja .. Hypertoniás hatás! ól a milyen bölcsen van megszervez\ e a tudományos 
Salsolákkal kapcsolaiban nem talállluk utalást. kutatómnnka Ö<szhangban vannak a kit úzött 

Professzor A .. L Cse1 ke.sz .. Utmntató a feladatok vegzi minden tudós a számá1a kijelölt 
p har makoteiápiában cím ű Moszkvában l \)46- munkateriileten a k utatómunkát és így tudo
ban megj elen t kiváló, kor sze r ű l; önyvében an ól, mása v an a másik mnnkájáról is ; ter vs >er ű ség, 
számol be, hogy a Salsolinnm hydrochlmicum anyag- és mnnkaerő-takarekoseág uralkod'l< 
bevétele után már rövid idő muha csök1en a, 11 Az On~chov professzOr Yezette alkaloida
vérnyom>is, elmúlik a fejfájás, csökken a fejben :_ .. 'kutatóinunka értekét bizonyítja az is, ho.Qy a 
~ vér tódulás,_ me1:5könnY.ebbül a beteg ah:ása í szovjet orvosok gyógysze1kincsébcn számos al
es megjavul altalanos kozerzete J\.Iellekhataw- · kalOlda szerepel. Cserkesz profccszor tdczett 
kat nem észleltek .. Belsőleg. por alakban nyujtjük művcben szereplő all.-aloidák kiiziil számos sze
Jráromezor naponta 3 centrgrammos adagol<ban, repe! a mi gyógy,zerkincsünl<ben is .. Azonban 
6--10 napon át alkalmazzák A kúrát 6-10 nap vannak teljesen ismeretlenek is, Igy a C:ytito
mnlva meg lehet ismételni Semmi kár os ut ó- ni um, Har mium h y dr ochl01 ic nm, Pl ai y p h y lii
hatása nincs. Ennek következtében a salsolinnal num bitm tar ic nm, Salsolidinnm hydt oc h lm i cum 
történő kezelést hónapokon keresztül is lehet és a már ismertetett Salsolium hydrochloricum .. 
folytatni. Subcntán injectiók alal<j2ban is lehet- Ezekről kivánok meg rövid ismertetést adni, 
séges alkalmazása., Ilyenkor l %-os oldatban hogy jobban alátúmaszthascam a vegsö követ
naponta 1-2 köbcentimétert fecskendeznek be. keztetésekct. 

Tehát mint látjnk, az isme,etJen nővényi A )a[';olidinum a Közep-Azsiilban honos 
részből kiváló gyógyhatásri alkaloidát icllított Salsola Richttr másik alknloid:íja. Csillogó, 
elő a szo<jet biológia mű,,előinek tudós gárdája. kl istályos lemezkekbiil áll, meiyek hideg vízben 
Közkinccsé tette az addig elhanyagolt. alig nehezen. ellenben alkoholhan J. önvyen oldód
ismert növény életfolyamatic nak egyik termékét nak Kémiai szer kezetében és p har malwlogiai 
és ezzel hatékonyan járult hozzá a szovjet haza hatásában közel 211 a salsolinh oz. A saleolidin a 
dolgozójának egészségügyéhez, Ez pedig nem salsolinhoz hasonló hypotöniás l1atásoal tűnik 
véletlen, hanem tervszerű kniatómunkának az ki. Hypmtoniás megbetegedések eseteben aJkal
eredménye volt. Orec/wv professzor vezetésével, mazz~k. A salsolidina minimális és a maxim3lis 
ló az alkaloida-kutatás terén világszerte ismert vé1nyomilst is szabál.yona mérsékeltcn. Csilla
nevet vívott ki magának, hatalmas tudós- pítja a fejfájást, mcgszünleii a szédüJe.st, a fül
gárda, megszervezett és együttműködő kntató- zúgást es az ájnlás.t, dc nephrotikus hypei
intézetek foglalkoznak a növények tartalmi ré- toniánál kerülendő! Ellerrjavaslatok: szívmü
szeinek, hatóanyagainak, így elsősotban az ködés dekompenzációjalwr, a m2j és vese súlyos 
alkaloidálcnak a kimutatásával, ísolál3sával, zavarainál alkalmazását kerülni kell. Adagja 
analysisével és hatásának vizsgála tá' aL Több bclsöleg, pm ban h ár omszo1 nap onta 3 cent i
mint száz eddig ismeretlen alkaloidát isoláltak. gramm, 10-15 napon keresztül .. 
rendszeresen publikáltak Most folyik ezclmek A Gyiilonum a Cytisus lahnrnum cytisin 
a pharmakologiai és más biológiai kiértékelése, ncvű alkaloidájának O 15%-os \izes oldata 
hatásuk vizsgálata, s2;erkezetük felderítése. Az A Cytisus labmnum L aranyeső, a DunántriJon 
elmondottak igazolására idézek a szakirodalom- erdő's helyeken helyenként eléfordul és min
ból néhány adatot denütt ültetik, sz ép ai anysárga pillangós viiá-

A Smirnowia Tmkestana zöld részeiben gairól jól ismeit cserje vagy fa A cytisin 
aránylag magas alkaloida-tartalmat észlelt p har makalogiai szempontból hasonlít a lobe
l935-ben Orechov A. P, az előbb idézett, ki- linhez, A szervezethe bekerül\ e ionizálja cs fel
váló orosz alkaloida-kutató Megindultak ez- élénkíti a légzől,özpontot, 'agy is izgatja; a ''é.t
ntán az alkaloida tcr mészetér e vonatkozó köze- nyomást fokozza (A sympathil; us idegrendszer 
lebbi vizsgálatok Rjabinin szmjet kutatóé az izgatója . .) Felhasználása, ill. alkalmazása: esők
érdem, hogy ezt az alkaloidát isolálta és azono- • kent légzés és a \ éJelek múködésének csiikke
sította .. (Journal f.. alig. Chemie russ XVIII nése, intoxikációk esetében (szénmonoxyd mér
Ausg .. 12.265 .. 1947.) A növényt 85%-os aJko- gezés, cyanok, ópium-származékok és egyéb 
hollal vonta ki, ennek maradékát chloroform- kábítószerek), tífmz, pneumonia infekciók ese
mal rázta ki, maj d kálilűggal történt telítés után tében .. Használják még sokk ok és collapsnsok 
a szabad bázistchlorciformban oldotta, Tisztítás felléptekor; opetációk utáni légzés és \érkerin
után szénsavval telítve kiváltak a km honát- gés meginditási:ra, végül rijszülöttek asphyxiája 
kr istályok Az anyalúgot pilninsa\ val sem!ege- esetében .. Adagolt, sa intravénás, subl<után "agy 
sítve és szűrve sphaerophysin-pilnát kristályok intramnsculáris injekoók fot mÉjéban történik 
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A Hannin a Peganum harmaia nevíí, 
Ukrajnanak déli steppéin és Krim·félszigeten 
honos, nálunk csak Budapesten, a Gellérthegy en, 
valószínűleg a török hÓdoltság idejében ültetett 
kultúr a mar advanyak ént, előforduló növény 
alkaloidája. Sósavas sója feher ktistályos por, 
szaga nincs 65 súlyrész hideg és 45 
súlyrész meleg vízben oldódik Alkoholban ne
hezen oldható. Az extrapyrarnidális rendszer 
megbetegedéseiben alkalmazzák (parkinzoniz
mus, encephalitis epidemica következményei
nél). Adagolása száj on át tabletták vagy pilulék 
alakjában; subcutan injectióban 2-4 centi
gr ammos dosisokban Do sis maximalis pr o do si 
004 gr, pro die O 08. 

A plaiyphyllin a Senecio platyphyllus, 
aggó l ü, alkaloidája. Orvosi céloln a a savanyú 
borkősavas sóját alkalma;zzál<, rnely fehér kris
tályos por és 10 súlyrész vízben oldórlik Hatás 
mechanikai szempontból az atropin hatású 
anyagok közé tartozik. Antispasmolytikumnak 
használják gyomor-, nyombél·görcsöknél, cho
lecystitisnél, spastikus cholitisnel, b r oncbiális 
asthmánál és hypertoniánáL Adagolása porban 
O 002 gr, cseppekben 2 : l OOO oldatból há r om
sz or naponta 10-12 cseppet nyujtanak; sub
cutan a 2/1000-es oldatbóll-2 köbcentirnétert, 
suppositoriában O 0015-0 003 gr-ot adnak. 

A platyphyllinnel kapcsolatban beszámolak 
L J. Areskína szavjet biokémikus rnunkájának 
er edményeü ől, ki a Senecio platyphyllus alkaloi
dáinak N-oxydjaival végzett értékes és ujszer ű 
kísérleteket (DogladiAkademiiNauh S.S .. S .. R 
1949 5. sz lL o . .) Korábbi munkájában már 
bebizonyította a sz er ző, hogy az alkaloidák 
nitril-csoportjának átalakulása (-N) amino
oxy-csopor tr a (::..::N =Ü) a n öv ény eletcikimá
val van szoros összefüggesben. Ezt akarta in 
vitro is bizonyítani és ennek folyományaként 
eldönteni azt, hogy az alkaloidálc a növény 
oxydaciós és redukciós folyamataiban részt
v~szl&ek-c? E, célból a~ino-oxyct.okkal kever t 
konnyen oxy dalo or ga nrk us vegynietek viselke
dését tanulmányozta, Igy indigakar mrnt, ascor
bin- es cit r o rnsavat használL Alkalmas h r dr o
gén-donátorokjelenlétében az alkaloidák arnino
oxydjai a Ilydrogen-akceptor szerepét töltötték 
be és az arnino-oxyd csoport redukálódott, az 
alkalmazott szervcs vegyület pedig oxydáló
dotL A kisér letekben a plalyphyllin N-oxydjá·
nak 2 %-os olda ta szerepelt. Pontosan tanulmá
nyozta a hydrogen-ion koncentráció, a hőmér" 
séklet és a naplény szerepét .. Üj vegyületeket is 
izolált a szerző Munkáj a r észletesebb ismerte
tést ér derneL Itt most csak annyit, hogy sike
rűlt bebizonyítania felvetett elgondolását A kí
sérletek közben keletkezett v'eg:yűlet a senecl
fillin katalitikus hydrálásából keletkezett Az élő 
növényben pedig fotokémiai reakció er edrnényé-
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nek kell tekinteni letrejöttét .. A Senccio plaly
phy!lus alkaloidáinak amino-oxy d jai tehát az elő 
sejtekben igen elterj cd t oxydálódó anyagokkal 
reakcióba léphetnek 

Kiegészítesül be kell még számolnom arról 
is, hogy a Szmjetúniöban a gyógynövények 
ter rnelése és gyüjtése igen fontos államér d ek. 
r1-v ííj tő kampányt sz er\; ez nek. A minisztéiium 
felhívására a kolhozok, iskolák, lakitermelEk 
gyűjtik a gyógynövényeket és drógokat. Igy 
például a közzétett névsorban szerepel a Secale 
cornuturn, Hellebor us albus, A tropa bella donna, 
Hyoscyarnus niger. 

De nemcsak a vadonter rnő gyógynövenyek 
gyüjtését végzi terv sz er ű munkáv al a szovj et 
ember, hanern az ott nem honos gyógynövények 
ter mesztését is céltudatosan valósítja meg. 
E téren hihetetlen előnyt jelent számára és a 
biztos siker j egyében indul rninden vállalkozás, 
rnert a Micsnr i•1-LiszeJko-féle új biologiai er cd
mények segítik a dolgozók seregét A nagy hon
védő háború előtt a világ chininter melésének 
90%-át a jávai holland kapitalista ültehények 
szolgáltatták. A Szovjetúnió agronomusai -
kik felhasználták Micsm in természetátalakító 
kutatásainak világraszóló eredményeit - a 
Kaukázusban, a suld1Umi kisérleti állomás cs 
Aiolodechnikov, valamint K<ballchich agrono
musok vezetcsével a hattuni növénykertben ld
tenyésztet tek olyan akklimatizált Cinchana-faj o" 
kat már 1945-ben, melyeknek szára 6-7%, 
levele 2%, gyöker e 12--15% china-alkaloida 
tartalmat mutatolt Jel. A Imitúrákban gyár t ott 
>>cincheta<<-készítmény pedig, a klinikai beszá
molók szerint, egyenlő értékű a mcllékallwloidál< 
synergikus hal:\sáv'al es megfelel a totaquina 
kész ítménycknck .. 

Voszlaenszliij orosz tudós, ki 1842"ben a 
theobrornint fedezte fel, az alkaluida-kutatók 
sorában elen járt Most Orechov profcsszor vezeti 
a kutatók légióját és yívja ki a világ tudósainak 
elismerését V ele dolgozik súzezer tudományos 
munkatársa számos más területen 

A Szovjetúnióban a tudomany a népet 
szolgálja. A tudósok a szacialista társadalomban 
élnek és dolgoznak. Ez a társadalom mindent a 
héke megóvásár a, a nepgazdaság fejlesztésér e, 
a terrnelőcrök fokoz:\. sára, a nép szüksegletcinck 
kielégítésére és a dolgozó tömegek anyagi Irely
zetenek javítására, a legfőbb éltek: a dolgozó 
ember egészségének megóvásáT a, k ultürá jának 
emelésére cselekszik A kapitalista országokban 
ez merőben lehetetlen. Irányt kell venni tehát 
rninden magyar kutatónak és dolgozónak is. Be 
kell állni abba a sor ba, me! y a nép ér de kert 
tartja mindenkor szem előtt, hogy tudásával, 
szargos kutató munkájával a dolgozök hasznára 
lehessen 

--· -· .~·-·-·--· _:....:.....:: __ 

ermészetes glykosi'dák 

Alialános Iész 

A glykcsidák a ntvényvilághan rendkh•űl 
elterjedt vegyületek, a~elyek közös tulajdon
saga_, hogy kermal behalas következtében, víz
lelvetel mellett, cukor es nemcukor részre bern
lanak Egyes glykcsidáknál már vizes közegben 
gyenge rnele~ít~sre b:következik a hydrclyzis: 
A cukrok kozul elsősorban a: szőlőcukor (d
gluccse)_ V?gY az 1-rharnnose sz erepeL Gyak c
nak a drssacchandok lS: nevezetesen a rutinoz, 

stb. A nemcukor rész, az aglykon a 
.legkűliinloö:,ő!Jb vegyűletcsoportckból szár
mazhat, melyek köz ül legtöbbször a fenelek, 

· oxyflavonok, oxyflavononok, antho. cyanidek, 
oxyanthrachinonck, stb. szerepeinek Altalános 
szabálY. azonban az, hogy az aglykonban ok
veilenul kell hydroxylcsoportnak Jennie mert 
az kapcsclódik a víz keletkezésemellett; cuko! 
első szenatómjának hydroxyljába .. 

Vegyük példának errkorra a d-gluccse-t 
~gl:yk?r;ra a methylalkohclt. Ha chlorhydroger{ 
Jelenleleben methylalkohol hat glukosera, úgy 
ket methylaether, az a és ~ methylulykosid 
keletkezik : u • 

II-[oc:H, l 
l l' H--l-011 
' o 

1-IO-j:-11 l 

. -1,---
U-!,0-C-H 

'l 
H-C-OH 

l 
HO·-C-1-I 

l 
I-1--C-OI! 

o 

H -C-OH l 
. i . 
II--C--- H-(: --·-j 

tH,Ol-I Lrr20H 

a methylglykosid ~ 

Ennél a legegyszerűbb példánál is IM
hattuk, hogy a gl:ykosidák a cukor legfelsőbb 
szenatumjának ~ssil\1etriájánál fogva !{~t ú, n. 
a es ~ alakban leteznek. Az a és~ ~;lykcsidákat 
enzymek segítségével különböztethetjűk meg; 
az clesztőben előforduló rnaltase (a glykc sidase) 
csak az ~· a keser ű mandula emulsinja csak a 
~ glykcsrdokat hydrolyzálja A bomlás egven-
lete rnindkét esetben : · 

C,H,,O, .. O [Kj-j{c)] H= C,H,20 6 +I-I OX 

A természetes glykcsidák rendszerint a 
~ sor ta@jai, szilárd, löbbnyire jól kristálycsít
ható vegyületek. Ismeretesek azonban dyanok 
ls, melyek mindezideig csak amcrph állapotban 
voltak rzc!álhatók. Többnyire színtelenek, 
Jell~rnző ízűek, nagy részük erős physyclogiás 
hatassal bír .. Az a és ~ sor ta&jait nemcsak 
enzymek segít se>, év el, hanem c ptikai forgató
képességük alapján is megkülönböztethetjűk, 
llé)'anrs az a scr lufjainak cptikai forgaté-
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képessége erősen pozitív (jobbra) a ~ sor taujai 
ellenben negatív forgatöképességüek (balra for
ga1pk a pclárcs fény síkját). 

Az emulsin segítségével a glykosidák minő
segét és rnennyiségét már közvetlenül a növé
~yek kivonatában Jl1eg lehet határozni optikai 
uton a Bourquelot-!ele eljárássaL 

Vegyük példának a salicin vizes cldatát. 
Ez a §lykcsid~ erősen balra forgat (~ cscpcrtÍ' 
es a Fehlrng-fele ,c Idatra hatástalan (a cukor 
nem aldehyd forrnában van jelen). Ha ernnisint 
keverunk az r.ldalhoz, bizonves idő elrnultáv'al 
salicin helyett ket. más anyag ot tartalmaz ad 
'Idat; d-glukoset es ~aligenint (o-oxy-benzyl
alk?hd) Ad-glr;kuse JObbra forgat, a salir,enin 
cp_lrkarlag. maktrv. T chát az átalakulás fclya
man a salrem cictatunk forgatóképessege csök
ken,_ maJd ,JObbra csap át A szabad ginkcse 
me@Jelenescvel egyidejűleg oldatunk redukáló 
halásúvá válile Az elmondott folyamatot kép-
letben kilejezve: · 

C,,I-I" ü'+ H 20= C,I-I'" o,+ 
286 18 180 

CH2 0H 
/'\or-r 
l i 

"\/ 
124 

Vegyünk a salkinből 2 86 g-t 1 O kcm v íz
ben oldva ; az cldat 2 dm csőben pclaríza]ya 
-;-3 71~-nyit fog fr,rgatni, mert a salicin iorgato-
kepessege : " 

[a]D20° 6' = -- 'i 9°, amely alapján 

64 9 x 2 x 2 86= 
" 100 ----3710 

Az ernnisinc s hydrolyzis után az cl dat 
100 kcm-ében, - mint . a fenti képletből is 
latjuk -l 80 g d-glukoze es l 24 g saligen in lesz 
A d-~lukcse forgatóképessege +52":5o Újra 
r:regmerve cl dal unk fer gat óképesser;et, azt.ta
Ja!Jnk, hogy me~ felel egy l ·80 %-r s dukcse 
oldalának, 'agyis " 

+52 5° x 2 x 1 8 
- 100 -- = + 1. 89' 

" A kezdeli és végső állapot közölt l endsze
lUnkben ~ forgalóképesség --3 71 °-tól+ l 89"-ig, 
vagy1s 5 60°-kal vállczott, meg. Ha kiszámítjuk 
azt a d-~luko.sc ~em~yrseget, mely egy foknyi 
fm15~tokepessegvaltczasnak felel meg, akkor azt 
talalJuk, hogy 0 .. 321 g d-glukcse képződik 
Jl1llldannyrszor, arniker az. ddat forgatóképes
seile egy fokkal rnegváltczrk E szám ismerel e 
teljes_e~ :Iegendő a ?aljcin mennyiségér'ek ki
szamrtasahcz, rnert hrszen láttuk, ho~v a kelei
kezelt d-glukrse mennyisége és ;;·· forgalt'-
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képesség változása arányos a jelen volt salicin 
mennyiségével. Legfontcsabb ennél a reakció
nál az, hogy a salicin mellett ne legyen az oldat
ban egyéb emulsinhatá sr a bomló anyag, me! y 
meghamisítaná a reakció eredményét. 

Hasonló értékeket a többi összes glykosi
dára kiszámíthalunk, vagy kíserletileg meg·
halározhatunk.. A számításhoz használt képlet 

Q= 
100 

2Rm + 105 g 

A képlelben Q a keresett érték, ma glyko
sida molekulasúlya, R a forgalóképessége, 
g pedig a glykosida, x molekulasúlynyi mennyi
ségéből képződő d·glukose mennyisége .. Az így 
nyert jellemző számot, vagyis a Q-t Bourqnelot 
után >>enzimolitos redukció tényeiő<<-nek nevez-· 
zük. A szám az oldat 100 kern-ében képződött, 
mg-okban kifejezett d-glnkosemennyiséget adja 
meg, .me! y a 2 dm csőben egy foknyi forgató
képességváltozás alkalmával szabaddá válik.. 

Az enzimGlitos redukciotényező alapján 
azonosíthatjuk a természetes glykosidákat anél
kül, hogy fáradságGs és kétes sikerű elkülöníté-
süket el kellene végeznünk.. Meghatározhatjuk 
továbbá kölönböző év szakokban és a növény 
fejlődésének kölönböző fokozataiban a glyko
sidatartalmaL Ezállal módunkban van az illelő 
növényt akkor feldolgozni, mikor a glykosida
tartalom a legnagyobb és előállitása a leg
könnyebb és legjövedelmezőbb .. Az elraktáro
zott növény eknél megvizsgálhatjuk ezzel a 
módszenel, hogy helytelen raktározás, vagy 
r ossz kezelés következtében nem v eszitette-e el 
glykosidatartalmáL és ezzel hatásosságát? 

A glykosidák izolálása a kémiai felépítésük 
és oldódási viszonyaiktól függően igen kölön
böző.. Gyakran előfordul, !rogy a növény 
glykosidája mellett az azt bontó enzimet is tar
talmazza. Ezekben az esetekben első dolgunk 
az enzimhatás megszünletése. E célra pedig a 
legmegfelelőbb a növényrészek fonó alkolrollal 
való kezelése. Ez a módszer akkor vezet ered
ményre, ha a növényrészeket lehetőleg egészben, 
vagy azonnal a durva feldarabolás után juttat-· 
juk az alkoholba, azon igyekezve, hogy az 
alkohol fonása e művelet alatt meg ne szűn
jön. Azért fontos, !rogy lehetőleg egyheu hasz
náljuk fel a drogot, mert széldarabolásakor a 
sejtek megserülnek és az enzim a glykosidával 
érintkezésbe jut. Ezt az elegyet kb .. fél óráig 
kell forralnunk, majd feldarabolva az illető 
növényt fonó szcsszel többször kifőzzük. Ezzel 
az eljárással gyakorlatilag teljesen ezim
mentesíteUük a drogot,. 
· A glykosidák izolálására egységes szabályt 

felállítani nem lehet. Megközelítőell két nagy 
csoportba oszthatjuk őket. Az egyik csoportba 
azok a glykosidák sorolhatók, melyek a ballaszt
anyagok eltávolítása után, esetleg anélkül is 
valamely semleges oldószenel kioldiraták és 
átkristályosítással tisztíthatók. A másik cso
portba tartozó glykosidáknál körülményesebben 
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kell eljárnunk Ez a módszer azon alapszik, 
hogy valamely nehezen oldható sojává alakít
juk át a glykosidát, melyet azután kicsapnnk, 
majd sajáboi felszabadítjnk és tisztítjuk 

Igy elmondva meglehetősen egyszerűnek 
tűnik fel mindkét eljárás. Gyakorlatban azon-
ban sokszor igen körülményes és nehezen 
keresztülvihető. Reszletesebben nem akarck 
most ezzel a tárgykörrel foglalkozni, az egyes 
glykosidák tárgyalásáni>l kitérek az izolálá-
sukra, valamint. qualitativ és quantitativ
reakciókra. 

* * * 
II. Hashajtó glykosidák 

A növényvilág számos glykosidtmtalmú 
tagja pur gativ hatás ú., Ezt a hatást tulajdon
képpen nem maga a glykosida, hanem a leba
sadó aglykon -gyantasav, ernadin -fejti kL 
Ilyenek a glukoretineket és az anthraglykosidá
kat tartalmazó dr o g ok. 

Ginkor etineknek nevezzük azokat a glyko
sidákat, melyek ginkosera és gyantasavra bom
lanak. Maguk a glykosidák nem fejtenek ki 
izgató hatást a gyomor falár a és csak igen nagy 
mennyiségben hánytatnak. A bélben azonban 
az epe és az emésztőnedvek elbontják a gyikosi
dákat és a leváló gyantasavak erős izgató ha" 
tá st, nagyfokú peristaltikát, nagyobb m,ennyi
ségben erős kólikás fájdalommal, vérhőséggel 
járó drasztikus hatást fejtenek ki, néha bél
gyulladást okoznak. A gyakori kellemetlen mel
lékhatásuk miatt csak igen kis mennyiségben és 
más hajtókkal kombinálva használják 

Ebbe a csoportba tartoznak : 
_A convolvu/in (C31H 50016), mely az Exo

genium pmga gumóinak glykosidája. Előállí
tása alkalmával a drogport egymás után több 
ízben alkohollal kivonj uk. A kivonatokat be
sűrít jük s víz hozzáadásával a gyantát kicsap
j nk Az így kapott csapadékot addig mossuk 
vízzel, míg alccsöpögő mosóvíz színtelené és sem
leges kémhatású nem lesz .. Ezután újból szesz
ben oldjuk a gyantát és kezdődő zavarosadásig 
vizet adunk hozzá.A kissézavaros oldatot szénen 
szűrve szíutelenítjük. Többszörös szeszes oldás·
sal és a gyanta a ether es kicsapásával szabadít
hatjuk meg készítményünket a még jelenlévő 
zsír és gyantaszerű szennyezésektől. Az így 
nyert convolvulin fehér, gyantaszerü anyag. 
Op: 150-155°. Szesz, jegecet, ecetacther jól, 
aether, petrolaether, benzol, víz egyáltalán nem 
oldja, A polárazott fény sikját balra forgatja .. 
>\lkoholos oidata semleges, A Fehling--f oldatot 
csak gyenge savval történő melegítés után redu
kálja. A convohulin baryt\ízzel főzve elbomlik. 
Bomlási termékei Mannich és Shumann sze
r int: 

Rhamno-convolvulinsav 
Tiglinsav 
Exogonsav 
Iso v al er iansa\' 
Meihy 1-aethy la ether 

74 % 
9 % 
7 o~ ,o 
76% 
14% 

Gvenge savak, vagy fer me nl ümok hatást r a 
a convolvulin h y dr olysist szem ed.. A bomlás 
valószínűleg a következő egyenlet szennt fo
lyik le : 

C31H 50016 + 5H,O = C"H,;O, +3 C,HhO, 
A keletkező termek a conuolvulinol sze p fehér, 
40 C'-on olvadó kristidyokat képez, Az epe és a 
bélnedv h y dr olysálj a a convolvulint és a kelet
kező eonvoivulinol fejti ki a hashajtó hatást. 
Gyógyászatban lőleg a drog gyantáját használ
j ~k, mert nagyobb c~ncolvulin Iratásánál fog;'a 
mintegy n egyszer ha tasosabb a por r toU dr ogn al 
D: 0·05-0·15-0 50 Melléklratásai: émelygés, 

-_ bánvás, kólika 
'A másik, drasztikumkent használt glykosida 

colocynthin, melyet a C:itriilus colocyntlris szal
gáltat Pontos képlete nem ismeretes. Valószínű 
összetétele: C:56H84023 vagy C98H 140043 A gly
kosida izolálása igen körülményes.. A dr ogot 
petrolaethenel exlraháljuk, majd s~~sszel iü
rázzuk A sz eszes oldatot a gyantaszelll anyagok 
kiválásáigbesűrítjük, szürjük, majd a szürletből 
aelherrel kicsapjuk a glykosidát. Ezt az eljárást 
- szeszcs oldas, actheres kicsapás - többször 
megismételjük A csapadékot újra feloldjuk 
szeszben és szén hozzáadása után szh upsűlű
ségűvé pároljuk, majd ólomlrydroxyd hozzá
adása után teljesen beszárítjuk A porrádör
zsölt mar adekot vízben feloldj uk és kénhydr o
gén gáz bevezetcsével az ólm_ot; s~ulfid alakjába_n 
lecsapjuk . Többszörr beszarrtas es rgen ln~ 
mennyiségü megközelítően a])s. alkoholban vaJo 
oldás után (szerves savak eltávolítása) újból 
szürjük, bepároljuk és exiecatmban megszárit
juk.. A glykosida előállítására még több eljárás 
ismeretes, de az "itt elmondott még aránylag 
a legkőunyebbek közé tartozik. 

Az így . nyert eolocynthin sárgás színü, 
amorph, gyantaszerü, elősen keserű ízü anyag. 
A Pehling-f. oldatot már enyhe I,nelegít~snél 
redukálja. Vízben és szeszben JOl oldodrk.. 
Tömény kénsav élénkvörös, lassaniont barnaba 
átmenő színeződést okoz. 

A g! y kosida hig savakkal melegílve ginkosera 
és colocyntheim e bomlik : 

C:56H84023 + 2H20 = 2C,H,,O, + C"H,40" 

Egyes kutatók szerint még egy bomlástermék 
az u., n. elaterin keletkezik 

A colocynthein C44H"013 vagy C:"H,0015 

képletének "n;egfelelö ~morph; gy,ar~taszerű 
anyag Igen eros hasha]tO, mely 2-3 aran helu! 
hat, nagy vízveszteséget. gyulladást, véres has
menést okozhat .. A gyógyászatban nem a:z: r!'o
lált glykosidát, hanem az ~xt coloc~nthrdrs-t 
használják. D: O 01--0··0~! pro dre O !5! 
mellékhatásai : kicsiny pulzus, kollabszus, 
nagyothallás, szédülés . , .. 

A vastagbelet izgató hashajtok csoportpha 
az antraglykosidák tartoznak. Ezek az anyagok 
a vékonybélben nem fejtenek hatas~ kr: _valo
színűleg azért, mert ahhoz. hogy hatast erJenek 
el, az ep ében oldódni uk kell. Ez a folyamat las·-
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san megy végbe, úgyhogy a halóanyagok ··
a bélmoza2sok következtében -- m8r a vastag
heibe ker"üirek, mire hatámkat ki tucják fej
teni.. Itt hel :y beli izgatámk köv et kez t éhen a 
perisztaltikát növelik, mt sr éf7t fokonik a vas'
tagbélmirigyek elválasztö tevék,e~ységét : ee
nek következtelJen az ott p ango es beszar adt 
béltartalom felpuhul és a fokozott perisztaltika 
következtében kiürítésre ker ül Hatámk a he
vétel után mintegy 6-8 óra mulva következik 
be, Vannak közöttük olyanok, - pL senna
glykosidák - melyek a vékonybélben felszí
vódnak, maj d a vastagbélbe kiválaszlódv a oko~
nak hasmenést Ezek természetesen parentera
lisan adva is hatnak, mer t így is a vastagbélbe,n 
választódnak ki .. 1\agyobb adagokban kolikás 
fájdalmat, erős alhasi vérbőséget és gyulladást 
okoznak, ami elvetéléslrez vezethet .. Ezért külő
nösen aloet és sennat terheseknek adnr nem sza
bad. Szoptalós anyák is ker ül jék lelretőleg eze
ket a Jrashajtókat, mert belekerülnek a ezoptató 
nő tejébe és a csecsemőnek kólikás fájdalmakat 
okoznak 

Az anlhraglykosidiik híg_ savai<kal főzve 
cukona és oxymethyiantluachmonra bomlanak. 
Az an tr achinonok az antln acenak oxidálásával 
nyerhetök: 

9 
8 CH 1 

7 /"',./1''/. ~ 2 l li [[ l +30=H,O+ 
6~/"/',,/ 3 

5 CH 4 
10 

Az anthrachinonokban a 3-as szénalóm 
hydrogenjét metlr:yl csoporttal, 18-as szénatóm 
hydrogenjét hydroxyllal helyetlesítve a dyoxy
mor thylanhr achinont, v agy chr ysophanolt. (a), 
három (1, 6. 8) hydrogent helycttesít,,e, a tri
oxymcthyianlhraclunont, (b) emodmt kapunk 

OH CO OH OH CO OH 
/'/'/' /'/'/' 
l i l l l l l i 

,)"/"/CH, HO'/'/'/CH, 
co co 
a b 

Ezeknek a vegyületeknek közös reakciójuk 
a Borntraeger-fele, vagyis lúg hatására piros 
színeződést kapnak Az anthraclrinonok a nö
vényekben redukált alakban is elöforduihatnak 
Ezeket a redukált antraclrmonokat antlrron 
vagy antinanainak nevezzük aszerint. !rogy 
keto, vagy enol alakban fordulnak elő .. Az 
anthrachinonok es antlnonok egymas melletL 
legj abban mikr oszublimáció segítségével J?Ul~t
haták ki. Az anthr achrnonok sar gas szinu kr rs·
tályos, vagy amorph mik;oszu}Jlimátum,ot ad
nak, melyek Ingban ''oros szmnel oldodnak 
Ha a mikroszublimátumot szelénes sav tömény 
kénsavas oldatával megérintjük, az anthranol
ktistályok megpirosodnak, a piros szín egy idő 
mulva zöld vagy kék, végülfekete színbe megy 
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~----- ---'---
----------._.;.....; át ~z anthr achinonok ezz l , 

gasvords, kesőbb cs r e a reagensseJ sar-
A th e esznycprr os sz ír, t adnák Az _is?barbalin, mint a nev - . 

tenek \j~ n~i~~o~: cs:tkkal e• ó sebb hatást fej
antlu-anoltartalom hb achmonok Túlnagy 
Izgató hatása miatt azon an] -;- azok helvbeli 

, - nem .;:n ánatos "' 
tók ~~ antlrr aglykosidákat tartalmazó l ' -

, kozuJ az egyrk legismert bb , '~-1raJ-
zasr helyúk al -, e __ az a loe Szar ma-
kap, natali sokof;~~~ 'begkulon]Jöztethetirnk: 
lönbóző aJ~e fa- 1 ar_ ar o sr stb aloet A ku
for ma liiivel al~n{ hatasa megkbzelítően egy
kapfold i aloe oldódt~n k?zuluk ": legjobhan a 
legmegfeJelóbb Elő n ,~ gyogy~szati célokra ez a 
h en alkalmazva - 'f} 'hogy rgenkrs mennyi>ég
per isztaltikájat &l~tl~ n;ar ,a vastagbél normális 
sz ek r ekedes gyogyítás b Fe, ezer t a hab1t uális 
A szervezet nem sz ok, a an Igen kedvelt szel 
sa bb szedése vas t b J a meg, azonhan huzamo
cr es csomók l. ag __ elhm utotokozhat és al anv-
áltaiában 10-~~PÓ~de~ectl haJlamosít _Hatása 
heseknel nem s· l, an Jelui bekovetkezrk Tel
Vélbőséget ok~: Jad hasznalnr, mert erős alhasi 

barbalarn rson'er j e Mi d 'l e lS mondJ a, a 
található, azo;ban ~a;v~Eb' 'aloef:;jtálJan meg
a c ur ac o i a loe tar t almazza menyyrsegbe~ csak 
Klungc--f reakciót 1 .. 1. k, K mutatasara a 
dd - _ raszna ]U - az aJ ld , a rg lugítj uk, mí cs , · , oe o a tat 

kevésrézszulfát sár g~ szí~~~~Z:f ;z\:'telen , lesz, 
pr!·osJaszínezL Törnén ~._ '-1- es o o~ .. Kekfav 
lomt pirosra, a harbafoi~ie~~~:;;sa~ azlsobarha-

Az aloeban a -] k -ci- e esi! .. 
alainokon kiv ül szabgaK ysl rkus kötéshén lévő 
hat unk. Előallítá 'luk I a oh~-elmodrnt lS kimutat-
t ' -k ~ sc lll l "zennt · --em , hogy az aloet na ' , . . .: ugy tor-
lovonjuk és az oldat]] g) mennyrcegu alkohollal 
gyantaszerű an a . oz VIzet adunk. A kiváló 
oldósze1 t elpár~o~~;t ~e11Je111el r azzuk ki és az 
való oldás · l~. ': ohhczon toluolban , ' szeneu szures m .d . 
utan _narancsvorós kristá{ k aJ szubl!máció 
emodmt kapunk yo at, tiszta aloe-

Az aloe hivatalos G · 

Hatóanyagainak eddi ·· 1 --1-- -- " _ 
kat tartották és a k lg d w onbozo alomo-
megkülönböztettek k~~~~l'~ ~lmbr ia

1
Jok szerint 

Leger VIzsgálat - 1 . . 0 11 •. ar Jalornt stb 
a különbö-" al! a apJa n azutan loderült llOgv 

vett reakcion kh ul r{ yogyszer],or,yvbe fel
is kimutath t· l- ~ 1

' schsohn-féle reakcióval 
, a JU' az alornt. a . l . ld 

rezszulfatot és szperoxid t :d z a ?In o aihoz 
málna p ir os színcződes l· o a, unk es felfózzuk, 
ln nt ih olyába megy á t ,e]etl,eZJk, mely lassan-

Az aloe mcnnyileges h , 
z o a o rnok a har hal - l , .. 

csak a natali aloé' ornna azonocak. 
A harhalain c , nem taJt_almaz har baloint.
hinosid.. gy aloe-emod!nantlu anol-d-ara-

. ',,/ "../ 
C=O , 

-- - - ---- l 

i Cl-I., 

'Ol! 

1/ o 
C(OH)--Cli(OH)-CII(OH)-CH(OH)'_(:f H 

Schanteten-fele reakci't lJ meg atarozásá!a a 
ugyanis borax-oldat ba~ zöl~s;n;/hat]nl; Az al oe 
a l~VaJclámpa alatt mé 1 ~ uoreszkaJ, mely 
lugHásban is látható A g · 10:000000-szoros 
kező módon tört' 'l '. meghata!ozas a követ-
oldatot készítünZ~1

8 <1;0~ an;ervr~s~ál~nC:ó aloeból 
dr_g híg·:tj'uk . , _ x 1_ozzaadasa_ utanad-' mrg d r eakcro t - , 
egyező az aloin 1 : 250 OOO oJdlJ1

1
enzJtasa nem 

oldat megfelelo-- 11,-g-t: . _. a taval Az al o_ e-- · . a sr sza ma 'J 500 1 az alorn--tar tal ma t fej ez i k(s . -. -a oszt' a, 
elanom sem kell l ,zazalekokban liion
Ján nem ]'ont ' 1

10gy a meghatarozás egyálta-
. os, Janerncsak megJ -- l't--me nyeket ad MegJ 1 1 • w ze 1 o er ed-

l l . , e e azonban a g 1 1 b a ro csak hozzávető ' t ',1 l ya wr at an, 
eJ c {C n e van szulu-égünk. 

El<iállílásakor w 1 _ . · 
segú V0-9- í _ , z a oe t ket sz er es m, · 

,_ ::> oLos v1zben old' ]· _ , ennyl-
oldalban pár napi ll. _lll< .. A fonon szű1t 
1ohhszöri \Ízből e: as ut~n az ~lo:n krválilc 

~UYGÖAGCYSZER LÜ<A I KAPO TI 
AWNOSTOR 

lyosrtás uta· J szeszbol torteno elkrrstA 
l · 11 a JtHboHn s' , .·~ · c:..
wserü ízű krlstáhokat 1 .. ar ga, s:;:mu, fénylő, 
ben hiel egen ke\ és~ é l cc p ez_ , V!zhen es sze'z
s&Joás szr'rru" o' J 'c ' m~ egen JO] oldódik. Oldat· a 0 ' om·1cetat d, c 
Ha sz eszes oldatat' , ' us c_sapadékot okoz .. 
ziik, aloe-cmodin és ~o .. aJv hozzaada8a után főz

ra Jlnose keletkezik. 
C, H O , I' O C - . 

-O 18 ' T o, = -H o ..L c I-I o lo106J 510 • 

• Ha a harlJaloint 1 · .· _. " 
160-165 fokon heYít-~arom. or an ker esziül 
stereorsomer 13 harbal _J k, la1J,or ez részbe,n 
barna sz ín ú am01 ph a om na esz .. A ~ bar halo in 
~lán, mint tert r ac hlo~~b~; hmf11 et csakklór oz ás 
,JH,O lehet kl istálymítani a om t C,J:!"O•C, + 

. A bar halo in előállít:,. . 
lugot hcpárol'uk a .. ~nal, lJa az anya
isobarhalain isi ki~á 11ffY masrk glykocida, az 
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Bugacmonostor köz é ll' . 
gyógyszeJtáuaL A kö~~ ;g ee (Ig ~lClll 1 cndelkezett 
fat ad ságos G utazás u , se g beteget részére hosszú 
sz ert és hiába volt a; án, I~:H~t besze1 ez ni a gyógy~ 
egyre késett. c ev lZ e es panasz, a segítség 

lVIost "\-égre az Áll . , 
a szükségesség és a dol a~~~ ,_9-yo?"ysz.crtárak N v. 
~Jel_{ megértésétől indít1{~~o!\. kozegeszsegügyi érdekei~ 
a~ht?t~-. fel Bugacmon~s;o~ modern gyóg;y_szertárat 
lueleglti a szükségletet on~ amely nundenben 

MÖDOSII6 REND 
PROP AG \!\'DA" TÁERLGK-!'fBÉS GYÖGYSZEH-

. ~ -ll-l._ .\N 
Nenuégiben jelent 

rendelete !la g}-~. ~-e~ a népjóléti miniszter 
orvosi minták é sot:>~' szer1~ulon1egességekből adható 
kérdéseinek rcndezé~e g(.ogys_zberprpopaganda egyes 

Ez utóbbi t- . ar g~- a aiH. 

egy módosító re~~giíf:n. ~ népjóléti_ miniszter most 
a ~zerves és Gyóg sz .z es. 3~?tt k1, amely sz er int 
Kozponti Propaga~d~eV?::J,1 Kozp?nt mellett működő 
s~.a~lapjaiban népjólét/o _a_a~ eg:szségüg:yi dolgozók 
kozOihet hirdetéseket lllnuszten engedél.)' nélkül is 
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Néhány Formulae Normalesben szereplő tabletta 
''hatóanyagtartalmának kvantitativ meghatározása 

(l{özlemény a Pázmány Péter Tudományegyetem Gyóg);szeJészeti IntézetébőL Iaazgató: 
Dr. Mosonyi Sándor egyetemi ny. r tanár) " 

Comprimala ammonii chlorali 

A Formulae Normales előirata alapján 
ammonium chloratumból készül talcum és 
amylum solani hozzáadásávaL Darabonként 
1 gr ammo_niumkloridot tartalmaz, 
• Kíserleteim smán úgy a kloridot, mint az 

ammoniát meghatároztam. A klmid meghatá
rozását a Mohr-féle direkt titrál:1ssal végeztem. 
A tablettában sz er ep lő talkum és keménvítő 
a meghatározás menétét nem zavarta. '" 

Az ammoni-a meghatározását olymódon 
végeztem, hogy lúggal az ammoniát felszahadí
tottam. Ledesztillál-;a ismert, de fölös mennyi
ségű n/1 O kénsav ba fogtam fel és a sav feles
Jegét n/10 nátronlúggal mértem vissza. 

Saját készítésű tabletta kloridtartalma 
99, Ol%, ammaniatar tal ma 99 52% volt. A be
szerzett tabletta kloridtartalma 97.68%-nak, 
ammoniumtar tal ma pedig 98 .. 32 %-nak adódott. 

Comprim ala kalii jodati. 

Kalium j odatumot tartalmaz, azonkívül 
natrinm hydrocarhonicumot, saccharumlactist, 
amylumot és talcumot. Granulálás nélkül is 
sajtolható, de ha a keverék erősen tapadna, 
kloroform és stear in tm talmú granuláló folya
dékkal is átitatható .. Egy tabletta 0.20 gr 
kálium j odidot tm talmaz. 

Tartalmi meghatározását a Volhard-fele 
- titrálási módszenel végeztem,. A kiserő 

anyagok itt sem zavarták a meghatározást. 
Saját készítésű tabletta 99 97%, a beszer

zett pedig 99 73% káliumjadidot tmtalmazott 

Com pr im ala antisir um ica. 

A tabletta összetetele hasonló az előbbihez' 
j óva! kevesebb káliumjadidat tartalmaz. 

Egy tabletta kálium j odid tar t alma O. 0005 gr, 
Tartalmi meghatározását a káliumjodid 

hasonlóan Vollwid szerint végez
tem el, m:onhan a bemérést 0 .. 65 gr-ról 1.30 
gr-ra emeltem es n/10 oldat helyett n/100 
oldattal dolgoztam 

készítésű tablettában 98.42%, a be
zetttren pedig 99 55% káliurnj o did mennvi-

találtam. ' 

Comprimala acisali. 

0 .. 50 gr acidum acetylosalicylicumot tartal
darahonként, mellette mint duzzasztó 

alakítóanyag amylum és talcum szerepel, 
nem szükséges A tabletta meg-

Irta: Szepesy Angela dr.. egyetemi gyakornok 

határ ozását Sehulek(1) _szerint b r omatometr iás 
módszeuel -;égeztem. Lényege, hogy először 
nátronlúggal való főzéssei az észtert elbontj uk, 
amikor is nátrinmszalicilát és nátriumacetát 
képződik. A n:{egsavanyításkor a szalicHsav 
kiválik. Ezt brómmal tribromfenollá alakítjuk 
át és a h róm felesJegét j odometriásan vissza
mérj ük. 

A tabletta meghatározásánál nehézséget 
okozott a kisérőanyagok jelenléte .. Ezek ki
küszöbölése végett az észter elbontása után 
felszabadított szalicilsavat éterrel ráztam ki1 

és ennek elpárolagtatása után a viss;wmaradó 
anyagat oldva végeztem a hromatometriás 
meghatározást, 

Saját készítésű tabletta 99.68%, a be--· 
sz er zett tabletta pedig 9 743% acetilszalicil-
savat tartalmazott. 

Ehhez hasonlóan végeztem el a comprimala 
eaeisai és comprimata natrii salicylici meghatá
rozását is, A nátriumszalicilikum tabletta ese
tében a lúggal' való főzés tehát az clbontási 
folyamat elmarad, mrvel ez nem tartalmaz 
esztert .. A saját készítésű tabletta 99,13% 
acetilszalicilsavas kálciumot tmtalm(lzott, a he
szerzelt pedig 92 24%-t. A nátriumszalicilikum 
tabletta eselében a saját kész:tésíí tabletta 
99.51% m;triumszalicilikum tartalmúnak adó
dott, a beszer~ett pedig 91 ,30%-nak. 

Com pl im ala ac, diael/z y/bm bituri ci 
Az acidum diaethylharbituricumot és amy

lumot átnedvesítjük a granuláló folyadekkal. 
Szitálás és megszárítás után keverjük hozzá 
a talcumot, 0.50 gr hatóanyagat tmtalmaz, 

A barbitnrsav szá'mazékok meghatározá
súr a az ir odalomhan ismertetett sokféle módszer 
közüllegegyszerübb és legpontosabb a Schulek2-

féle argcntometriás módszer 
A tablettában szereplő kiserőanyagok a 

meghatározás menetét nem zavarják.. Tehát 
ez minden szürés és kiJázás nélkül -;éaezhető 
el a porított tahiettának fouó bóraxbzin való 
oldása után, A fon ó oldathoz addig csepegtetünk 
n/10 ezüstnitrát oldatot, amíg az maradandóan 
éppen vöröses ámyalatú-;á válik. Indikátorul 
10%-os kálinmkromátot használunk 

A saját keszítésű tabletta 99.13% ható 
anyagat tm'talmazott, a beszerzett pedig 
9§ 38%-ot 

Comprimala hexamelhylenleiramini. 
0.80 gr lJexamethylentetraminumot tmtal

maz., Granulálás nélkül sajtolható talcum hozzá-
adása után. 
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. , .. ását irodalmi adat 

~arta~ml .. megh~t~o:ontosan Jemé~t anya-

, . V 't 'SŰ tabletta allilizopi opilbarbi-
Salat ,esn e 7801 amidazofén tartalma .. 

tursav tartalma\ 9tesz~~·zett tabletta 97 58%-
99.24% volt. '.t ~~va+ és 95 69% amidazo-
allilizopr opJlhar b r ur" , 
fént tartalmazott 

alaplan vegeztem el ) , ne' ll· ül kensav\ al 
, b ldva szmes .. ' . 

got VIZ en o . ' . f aldehid es ammania 
~ . 'l' k amü·oJ JS orm 'l hid r olna J u • 'ld h. d t melegítéssel elűz zu <, 
keletkezik _A f01 rf l~g~e~1 alkaÍmazott kénsav 
az amn10nla a ~-e? , sav fclcsleoét luggal 
egy Jészét _ megkati es a " 

Comprimala cm diotonica 

. . trvchninum nitlicumot, 0 .. 05 _gr 
visszarr;eiJnlc , . _, tabletta 99 g 6%. a beszer-

Sapt keszüesu . fl tetr amm t tartal-
zett pedig 93 43% hexame t en 

0.001 gJ s. "· 1 vdrochloJ!cnmot tartal-
digitaltst es c hmm~'~- 1

'!á ]ása stear intm talmú 
mazó talllettak. l "nu 

mazott éterrel törtémk t 1. 1 
1 datokat nem a a -

J\liv el az, il odaltll;l 131~~aa am dolgoztam ki 
Comprimala codeini _ 

. 1 vdi ochloncumot, 
A . tabletta codemlum t' ·e· s talcumot tar-

tam megh~taroza~arc~ )e~ h~gJ e1oszbl a knnnt 
módszeit l<. nnek len_) g l!eÚ hatái oztam meg 

- 1 · t egvmas me , - 'd és sz-ti H llllll J l ·d, meohatározasl mo -
a Schulek-lék al!< a 0t1 ah Jint"ko]Oiimetriásan.' 

. t my UlTIO ' · 
Sac ... harum lact1s , a .· 11c1·]aao guroml 

·" ll' steann, m " .. 
talmaL Gr ann a asa , J -J J· e' szült gi armlalo_ 

· · l\ J J és VIZ )0 ' · ' arab IC!, a w 1? , . ·.k F ov taJ,]ett a 0.02 gr 
folvadékkal tor ,ent . ·o, 

l , utan a sz uc I .. s sz err e cs ez d , t le' onva az osszc 
\.z így kapolt er 8, me _nyá Jál kapolt éllekhbl 
alkaloidak _ meghatar oz~;'é:et \ digitalisz n"eg
kaptain a l{nnm m:n_n"\ 'a· d"'szci ck e?ideig nem kodeint tm taln;a~ SchnlekLfele módszenel 

· · kennai m · 1 h' határ ozasm a , -'\.. meghatár o zá sna ne ez-
állnak rendelkezesi el nlév6 diaitaltsz le\ 

MeghataJ oza~~t, a t" egl1atas to !Ven) ét 
\ el]aras a om , 

végezten;. 1 z · 1 atarozza n1eg gyogJ 
seoet okozott a JC.e , ))1 at·~ozást zavar 

" k · any ·:~.g ar a mt g ._ b,asznal-melyne szn:c, c 1 . isos ólomacetátot 

lelhasznalva olymoldhon 1 z alkaloidatm t al mal, 
l , 't erye' en a ' szeles ~eszl m ·!~, JÚ Yizsaálando anJ agot, 'I-

hogy k1smenny1 eg . , .. "k!Ol o! Ol mmal r az at 
szonylag nagymcnnyJseg~ .. anyaggal donga-

. . l . kismennyisegu c, l J· 
ln M1ve 1g:"; _ 150 oldatokat haszna JU' 

Ezek lecsapas~r.a1 ';;:' dwwo!ítását pedig ké1osav 
tam ~\ zav al o o o 

. d' ·val értem el 
zunk, a titralas~~z. n t·rhletta l:odeintaJta]ma hozza a asa r !olnl! mennyic · 

\ t'lbleUa por ab ol 1 g 1 O l m . Sajat keszJtesl~ . c - 95 52%, olt 
99 47%, a ])eszel ze.' te ped{,~tái oztam meg a 

U gyanlly en rnyldo~t oehloi ici és com]ll imat a 
comprin:a~a chnlli?-1 l~~rtalmat is 

.c 1 Ezt oldottam <C 
se get me J tem? le bazisos ólomacetátot, 
h áadtam ~ ,cm , 'l 1 IP.\Ial<'"'·-ozz, J , t lecsapta rü o on 

lJapavennJ alkaloida . . ·a]' át keszíleeü tab-
a szrnanyago '" . t •tdt am az 
tasáia 4 kent 5n 1'~~~-a~afol'vadekot 100 Kcw-c>.• 

, tt redmen"enn.s . J hapo e . . ' 25 ')\ apaYetHil. a )C-

leHa 99 65% Junm~,o79kinint ~s 94 17% papa
szelZett pedig 91.2 l ;o 

A.. keletkezett ap~ t ' ll a" az oldat 
1 ']h szlll em mé1őlom )l~ a_l dd lg ismételtem, 

verint tartalmazott 
, olt, a szures a ' a lombik 
oldatot kaptam Az';'tteatnteiii Fbből vettem 

Comprimala al/ylbarbamidi . , -
4 'l acid nm allyllsopt op) J 

1 tabletta 00 g
15 01 amidazophcnnmot 

]Jmbituncumo\ es 1° ':'ghatáJozásnal nehcz
t;utalmaz A tm ta '::1 m;!lal'ítóanyag kJ!,mzu
séget J. elentett a koto-.es c 'ot <>]ő hb lu kell 

, b"l hatoanyag ' 
bolésc Ezek ? a , válaQztani őket, hogy r~eg-
vonni es az utan sz~ltcl~ E.lválaszlá8uk az al1illzo
hatái ozhatok legye ' t 1 J. don' ú gá n alapezll<, . ,,-t c:a\ azon u a . 
lll op ll hm ul Ul" . -1 5 oldószel ben nem , . sója or gani ru. l 
hogY natnnm. t J át kloroformma 
oldÓdik Lúgos j,ozeg.~~~~ ut~~ pedig az u!li!Jzo-
az amidaz~fén, sava:ryi a~ ki ,_ 
plOpiihm b ItU J sa; Jazhatamidazolént Schnlek' 

Izolál~s. utal; .az hatái oztam meg L~gos 
szennt oxJdtmet~rasdi'- t káliumper manganattal 
közegben az am! azo e~. r ul· és a kálium-pet
dioxipü~mid,onná 

0
?x1 ~ ~do"-metriásan mé.riuk 

manganat felesle"et J 
vissza.. . . .1b rbitursavat bromatomet-

'\z alll!Izop_ rop l a ·.·' allvacrot kloiol_ ol m-
t ;. taiUD1eo '-\.Z .; b ... " r iá san 6 ha al oz, ' . b_' -d r·"Iös mennj·l~egu 

ban oldottam es !SUlCft, , e c\ ~eakció Jezaj\ilSa 
hiómoldatot adtam hotzza dometiiásan méJtem 
után a biÓm feleslege. JO 
vissza 
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· 1 )·1egeszi ' ' A a jel'g \JZZC ' ' , a')10Z l kcm-t · h · neohataroza~ 
a sztiJ< nm 1 " 1 ,. -1 'ppen vegeztem: 
ha tar o zá st a Jwvct <ezo <C t (O 5 

.1.1 , 5 kcm reagens , 
Egy lomb l' )an . , 65 térfoo·atszázalek 
d" \'lS a1nrnonw 0 

1 ·é'l[{(;Joen vana msa .;~ t·tfo~atszázalék \ÍZ ceveJ . 
kCnsav es .),) t.~ 5 _ 1 1· - s· · 

) " .. E'ke\'ertem "cin l 
oldva' ossc ,. ,. bb Iázás után 4 \.Cl11 
2 ]Jere: mul~% t':{ az és 10 pele mulva a 
adtam az o a .o . Pnlfrich-!éle lotnniétel 
kezett na r ancsszmt - ővel 1 O kcm-es 
vizsgáltam S 50-es szul 
tilval r . 

, _. ly ,iót meghatároz\ a az e me 
\z ex tm ,c , .. , t. ett g·r alikonon a 

- 1 · Jdatt·üelkesZI t 
sztnc llllll 0 ·[cl ]" s~tric hnintartalma 
ertéknek meg e c 0 ~ · 
\'ast am. , 

. ; ·t· r zsoldathól a kinin I~eg}'atar_ 
.. -c o t t kb .. l -al a 

!-' • •ttem -~O ke m-e ' ez l' 3, Sc'l'n'lel<'-l'o>' "-1\e l ·\ég·eztem e a 
tattam cs ezze , ; . 
aJkaJaida meghatarozast. c - ") c·l·'rrl•Cl! 

't· · t•r]Jletta 9/.8.-Sa'át_ };-.ésZl·esu ' _ _ . ""'""''rz~• 
. . J . -o; kinint tartalmazolt 

nmt, 99 3D •9 . sztrichnintartalom , . 
tabletta eseteben a . r . 99 B O/-nak aclo 
~Htk, a kininün t~üom p ee rg .. · /O 

-
Comprimala opii concentrati. 

ópiu1n concentiatum mellett sacchan1m 
Jactist, amylumot tartalmazó, granulálá,sal ke
szült tabletták 1 tabletta 0 .. 02 gr hatóanyagat 
tartalmaz 

lifeghatároztam benne a m01fint és a társ
·• alkaloidákat Meghatározásomat az it odalomban 

az injekciós oldatokra alkalmazott módszer 
alapján dolgoztam ki a tablettákra vouatkoz.ó-

. lag .. A tá 1 salkaloidák ilymóclon való meghat21o
zásár a irodalmi adatot nem találtam. Az eljárás 
lényege, hogy erős lúggal kicsapjuk a társ
alkaloidákat, ilyenkor a morfin, mint nátrium
riwrfinát oldva-marad .. A társalkaloidtk kloro
formban történő kirázása ntán szabadítjuk fel 
a mor fi nt és titrimetliásan határozzuk meg 

A porított tablettából 3-5 cg molfinnak 
meglelelő anyagat mértem le es 10 kcm vízllen 
olelottam többszöri rázogatássaL A folyadékot 
megszü1 tem és a s;<űrőt vízzel mindadclig 
mostam, míg a rnekonsav reakciót a szüredé:k 

, többé már nem adta. Az így kapott oldatot 
·2 kcm 10%-os nátronlúggal meglúgosítottam 
és 20 kcm kloroformmal a mellékalkaloiclákat 
kiráztam A leeresztett kloroformos 1 észhez 
adtam 5 kcm vizet, 3 csepp 10%-os nátron
lúgot és ismét kiráztam .. Az egyesítelt vizes 

• részeket lakmusz indikálása mellett lescmlegesí
tettcm. •'l.zután adtam hozzá 25 kcm Rasmuseen
oldatot (3 térf. kloroíoirnhól és l telf. izopropiJ
aikoholból) és 5 kcm 4%-os nátriumhiclr o
kaibonátot A kilázást még háromszor 28 kcm 
Rasmussen-oldattal megismételtem Az össze
gyüj lött kl or o lor mos részeket lcdesztilláltam 
A maradékot 10 kcm n/50 kénsavban oldottam 
és a sav felesJegét n/50 nátJonlúggal mértcm 
vissza .. 

A mellékalkaloidákat ohmódon határot
tam meg, hogy az ismertetett rnódszernél első
íz ben kapott klorofor mos oldat ot, me! y a rnellék
alkaloidákat tartalmazza, ismert súlyú edénybe 
eJJgedtem.. A kloroform elpárolog\ alá sa uíá n 
a visszamaradt alkaloidát gr avin;tctriásan méi
tem állandó súlyig való szárítás után 

A morfin és a mellékalkaloidák wennyi
séget nem abszolút S>ázalékban, hanem a;.; 
ópium koncentlátum mennyiségére vonatkoz
tatva adom meg. Saját készítésű tabletta rnorfin
tartalma 4972%, a mcllékalkaloicláké 23 72% 
volt. A b esz er z ett tabletta tartalmazott 49 30% 
mariint és 22 82% mellékalkaloidákaL 

Com pi imat a sed ;J. ti ua. 

'l tabletta tmtalmaz kb. O. 05 gr acidum 
phcnylaethylbarbituricnmot, 0.20 gr <aJllami
dum bromisovalerianieumot és ug-yanann:y1 
amidazophenumot. 

Az egyes hatóanyagok kvantitatív meg
határozasára az ilodalomban számos módszer 
ismer e tes, azonban ez ek eg~ymás melletti Illeg
határozására nem találtam adatot. Megálla
pításom szerint az egyes hatóanyagokat minden 
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előkészítés nelkül, közvetlen ül határozhatjuk 
meg egymás mellett, az irodalomban ism<;.rte
tett módszerekkel. Ugyanis az egyes meghatá
r o zá si módokat a mellettük lévő anyagok 
a r oncso!ás, vagy a móds7eJ g~m1sasága miatt 
nem zavariálL 

A feniletilbarllitursavat Gerva-y 8 szerint 
határoztam meg. Itt acidimetriásan vegezzük 
a meghatározást, mintán metilalkoholban való 
oldással kikűszöböijüll, a kisérő anyagok zavmó 
hatását, ezek ugyanis metilalkoholban nem 
oldódnak. 

A btömizovaleriansavas karbarnidot bro
mid' tartaima alapján lehet meghatinozni. 
A lemé1t anyagat nátronlúggal főzzük, amjkpi 
is a halogén nátriumsúój a képzöd ik és ezt Vol
llard szerint titráljuk. Irodalmi adatok alapján 
h r amidtartalma 33 .3-35 7% 

Az amidazofén meghatározasát a mát 
emlílea p ei manganomctriás módszen el "'i-é gez
tem. 

Saját készítésü tabletta 100% (33 .. 84% 
b r amid tart.) b1 ómizovaléT jánsavas karbamidot, 
98 61% amidazofént, 99.51% feniletilllmhitm
sm•at taitalmazott. A beszerzett tabletta hróm
izovalériánsavas lwrbamid tartalma 100% 
(31.02% bromid tart), amidazofén tartalrüa 
92 96%. fenilcúlbm bit ur e av tartalma pedig 
96 4:3% volt. 

Coinprimula cm bo p w gan'>. 

A tablettak puh. liqniJitiae composilushóJ, 
extr, 1 h ei sicc:umhól, cm bo medicjnalisból. anry
l um ból készülnek megfelelő g1 anuláló !olya
dékkal 

'\z ir odalombau hasonló megbalin oz á sJ a 
adatokat nem találtam, ezért magam dolgoztam 
ki megleJelö módszert, illel\e az egyes anya
gokt a t alá It módszer eket az egyes l ab!eHár a 
alkalmaztam. 

l\icghatároztam a cukor, a ken lattalnlat 
es az orvosi szén adsmrheáló kcpességct. A 
tablettában a szénmegkötőképcsségét nag:;dJan 
csökkenti a különböz6 anyagok hozzákcvcrése, 
Vizsgálataim sz er int az adszOl hcáló képesség 
csökkenese eleri az 50-70%-ot is .. Saját késú
tésü Labletlánál a megkötött azofén mennjis(;ge 
25 7%, a beszerzettm:l 13.63% 'olt, a G)ógy
szedcönyvben eléíírt 50% helyett .. 

Emodin meghatáiozásilt a tabletLaban ehe
gezni nCm tudtam, melt ezt a szén teljes mérték
ben aclszorlleálta, úgyhogy még kvalitalive sem 
lehet kimutatni. 

A ken meghatározását Sch u lek" szel int 
vcgeztem. Lúgos közegben a ként káliurn
cianiddal káliumtiocianattá alakítjuk Bórsav
,,-al történő elbonfás után a hjdrogéncianidot 
forralással elűzzük és a tiociánsa\ kénjét bróm
óánon keresztül j Odometrjá::an n1e1 1 Lik Y is8za 
A pulvis liquiJitiae comp .. kéntartalma 10% 

A cukor meghatározását a Bcrtrand1'-fcle 
módszenel 'égeztem A tahletla 'izsgálatánál 
iöllbféle nehézség jelentkezett Elsőso,ban a 

507 

l 
l 



l" 

A GYÓGYSZERÉSZ 

likvhiciapor és egyeb anyago!<. is tartalbmazna~ 
. . . J· t melvek kovetkezte en ma redukalo anyago ,a ' "· 

1 
k'J .. "bölése 

asabb értéket kapunk ~nn.e' .. 1 ,uszo 
~égett elkészítettem a pulvrs lrqmntrae c.?mpdt 
a Gyóayszerkönyv előírásának megfeleloen, e 
cukor ';';élkül Ennek meghatároztam a cukor tm .. 
t I át Ez az érték levonva az oss~es cukortar
t~l:mr a kapott eredményből adJ.~ ~ tablett~ 
valódi cnkortartalmát. Masrk nehezse_get J el. en 

l .. 1 .. b"zo" nyáll{ás anyagok jelenlete, tettamono .. -. · · lt"t'J· 
l k "r· o· fínom ]JÓ~sart annynae om e_,, me yc aszu · · ·It T hat 

ho Y r a·ta a szűrés lehetet! enne __ ;a . ~-
ol gmód2njártamel, hogy a ·~epzodo~t rezo'!'Idul 
csrpadékot ülepítetter;r, ill~]~ a !eljesen.t~szta 
folyadékot analitikm szuropapn on .. ~zur er~, 
vigyázva an a, hogy csapadék ne ke; U]] o_ n_ a sz,~ 
r őr e. A csapadék kimosa~a: a hasznalt 'I~ et vr. 
tem r á csak az üvegszuror e, ~mely mm ~~e :n 
okozott zavart.. A csapadék oldásakor a szm?-

pht is átmostam a feniszulfát oldattal, m~Jd 
~amosóvízzel, . hogy az esetleg '~~apadt r ez
oxid ul t is old] a. . 

95 
-01 1 · 

1 Saját tabletta azofén trtere - ·1 1g• <CL

tartalma 99 94%, cukortartalma 99.89 ./o vol;. 
A beszerzett tabletta tartalmazott 9~ 96 fo 
ként, 96 25 % cukrot, azof én tr ter e L, 63 !o 
volt. 

Com pr im ala influenzica. 

I l . 1· ot cllininum Acidum acety osa rcy rcum ' . "' 
hydrochloricumot, phen,acetrnum_a: 0.10 "' 
mennyisé.gben tartal maza. t~blettaL .. d 

1 
. 

Tartalmi meghatározasat kcves n_o ~ mr 
d· p2 alapján magam dolgoztam kr _Lenyeg:, 

a a sa van ú oldathól az ac etilszalrcrlsav e~ 
i'ogycetin !dor o!ormmal kirázható. E . ketto 
ef:tlasztása nátr iumhidr okar !Jonát oldattal l.o~
t' ·1- Idenacetin a!doroformosJeszben mara ' 
a~n~c~{i!szalicilsav pedig átmegy a lúgos oldatha 
és onnan kirázható.. . _ , 

l\ porított tablettából annyr anyaiiot re\
- Ie me!, kb .. 0.30-0 40 gr acetilsza rcr

tem 1 ' gf~leL 25 ke m 2 %-os kensavat adtam 
savn~ ~me, 30 2 x 20 és l x l O kcm kloroform
hozza es l X ' .. . .. •t .. tt kl or o for mos l l ·,a· tam Az osszegyuJ o 
ma 0 z . ·· 1·5 1 ? o1-os kensavval részeket megegyszer . c;m ""; ;o , tt m 
kiráztam és a savanyn reszcJ,et egyesür c t 

A savanyú folyadék tm t?hnazza a omn ~-
1 et 5 n anímoniával szabadrtotta..nleL Klo; o 

f~~ rKmal kiráztam és az ?ldószer el par ologi:alasa 
után titrimetriásan halmoztam meg.. .. . , 

A I .. !-lor ofm mos r esz tar t almazza az 
z e so ' f t' ' A kl or o 

acetilszalici~a;~t50é~-c~ 4co/c~~~ 
1

1~~tliumhidro= 
for mos _r esz _---:r - \~. A. o kl or o for mos l észt 
karbonattal Jaztam "· ·· · 'trium-
90 kcm vízzel kimostam A vrze~ na 
hidrokarbonátos oldatokat eg:yesitettem es 
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2 X 25 kcm kloroformm~l ismet kiráztam A~ 
eayesített kloroformos resz tartalm~zza a fen 
aetir1t mía az acetilszalrcrlsav a Iugos reszbe 
~ent · 1t A kloroform elpár~Iogtat_ása ut~~ 

. 1ar· adt fenacetrnt gi a\· Imetrrasan mer a \'Isszan 
tem. 

A 1 os oldatot Er lenmcy er-lombikba 
öntYe 5-~gercig főztem majd 5 k,cr,n 2,0o/y:~~ 
nátronlúggal 15 percig.. Ez- U. fozes "zo <)"a 

. t r olhontására A Ichui.ott oldatot. _00 
az esz e ~- 1 b ··1 h vett 20 keril-Ie kiegészítetten1_ és az e J o _..... - _., 

, ;~1 ttel , é~eztem a bromalomelnas kern-es rcsz e • ;:s '"' 
meghatározást .. 
~A saját keszítesü tabletta tartalma~o~t 

g9A9% acetilszalicilsavat, 99 42% lnmnt es 
99 34% fenacetrrrt 

Coffeines por keveu!k 

A lűrkeverék darabonkent 0.10 gr coliei-
t 

1 
0.30 gr amidazophenumot, phenace-

tnumo 't e• s acr'dum acetvlosalicylicumot tar-Inuma < ·J · 

talmaz . . . H'lt ,12 által 
'reghatár ozását w.rlson es l :\, . 
-'· · . · · · · · t m Enne! az közölt elválasztas alapJan 'egez e : ,-

'd o!ént savanyú oldatban tartjuk ussza, 
:n~öl~bi alkatrész ellenben kl or ofm mmal ki~ 
: l tó Az acetilszalici Isavat a kl or of or ~os 
~~~~~ó i ná tr iumhid r ókarbo;Játos olda~tal r az: 
. k ki és utána hromatometrrasan hatarczhat 
zu! e . l\ koffein és fenacetm clvalasztasa 
]Ul.-',':', ~1eleoítéssel, majd a Jenacelmnek fene--
eosza " . !'']' · ll'hetseaes 'd' !fót'a' ·tc'irténő Irrdro IZa 2.sa. va c . '"' , tr mszu a ' • ff . ]· l f m-A fenetidinszulftítos oldathol a ko . em .'o o ?r 

I lr·l-/ r] at·ó ts oravimctrmsan. mellH"Lü .. A ma d. az r . . .. b l d't. l a Id 
Ida , ]Jól Iuag·al felsza Ja r JU z az . m -savanvu o L '--"--- • • 1 E 1 :. r·; "·t rc>anikus oldószenel knazzu c .::.pne{ 

azo cn ' o " . . d k t I , gos v rzbL 
J , . log·tatá o;; a utan a. mal a c o u . ~ 

c par o , c .. ] t·u ozhot-oldj uk és per manganomctllasan la ' . ,, 
juk meg.. . .. 

1 1
. 

A or ke v er ék 99.3% acetrlszalrci sa\';,' 
99% afrridazofént, 9 946% !enacetmt, 99 ..24 !o 
koffeint tartalmazott 

ll=tODALO~I: 1. Vámass y;· A Magsar C}Yó~) st~-~ 
·dr r ·l"ismeJtcüse 89.o.--2 .. S,mr l. 0 .. 11",r lV.lua asana '- . , - .·. E' t 'l'J'j·e 1""8 '- .; . - -· T ar S'lS3 o l' CS l ( ~hl • 

Gyógyszm és:;,tudom:;-l~J ~- .1, .. 1 ~- I<~aességck vizsgálati 
10~-· o: -:- ')(, 8G~~~y~~e~u4-~nvd'mossy_: A l\-Itig) ar 
modszerei.<<}93 . y l,', lásánakismertctese. 105. o
Gyóf!S ~;ei:k 011)·,~. r~· ·1 '-~~~sécrcl~ vizsgálati módszerei: << 

5. l>Gvogj-- szel '-u6.on: , ~·vs"zerl~u .. lönleacsségek vizsga-
1 "38 ~....,8 o - h_r\; (),...,.; '- b ' • l t d ' :.;, .. ! .. · . 1938" ?'o o._ 7. Jaluesbcnc 1 , cr 
lati mod~zerei; « 18 ...,- · _ 8 Gavm]. Gyóg:yszeresz
Pharmacrc 19-~2. / · 0 ·-~ t ··t' ... , 19. 11 367. o.. -. · T'·· sag I~r cs1 o}e ·· · · 
tudomanyi -~·~f: f·re~sé~-t:k \-izsgálati módsze:_cí.~ 
~J .• ))G~og~y szel '-~311~-cÚulel~: Gyógyszcrésztudqman~r 
1_~38. ~1. 9· -----::-. , .. · (. '"' 795 o. -11. V uk : Elehm
larsa?a~ EJte::;rtoJe lor;· ·wilson és I-lilly.: lomnal 
szedzem w. 7. o.. - -· 1 o.16 9 7 o 
of the American Pharm Ass. '-' . 

A GyóGYSZERÉSZ 
--------,----------'~----

vizsgálata emulziós kenőcsökben 
a budapesti Egyetemi GyógyszertárbóL 

Emulziós kenöcsök alatt olyan heterogén 
öS'zetételű kenőcsöket értünk, amelyeknek arap
anyagában vizet, avagy valamely vizes oldatot 
finomarr és n1aradandóan oszlatunk eL 

Der matológiai alkalmazása tekinteteben az 
emulziós kenöcsök lehetnek.: 

l Hűtő vagy hűsítő kenőcslik 
2. Resorbciós vagy penetráló kenőcsök.. 
A hiítő kenőcsöknek gyulladást csökkentő, 

azaz antiflogisztikus hatása varr A bő n e fel
kent kenőcsben lévő fínom eloszlású VÍl\ a gyul
ladás következtében magasabb lrőmérsékletü 
test feliiletéről elpárolog és ezzel a feliiletről te

mennyiségü hőt von eL Ezek a kenő
esők voltaképpen tehát az ú. n .. párakötések 
helyettesítésére szalgálnak s akkor, .illetve ott 
alkalmazza az or vos, ahol párakötés technikai 
okokból nem helyezhető el. 

A reszorbciós vagy penetráló, tehát a bőr 
melyebb rétegeibe behatoló hatást\ kenöcsök 
vízben oldott hatóanyagokat tartalmaznak, 
amelyek a gyulladirsos bőrfelületen ittdiffundál
nak és vagy az irhában, vagy a bőr alatti kötő-
szövetekben fennálló folyamatok gyógyításár a 
valók. Ha tehát ezeket az oldatokat línom csep
peeskékre oldjuk fel, gyorsabb lesz a diffuzio sa 
hatóanyagok gyor sabba n j utnak el a mélyebb 
Iétegekbe .. 

Az emulziós kenöcsök fent vázolt hatekony
sága következésképpen nagymértékben emel
hető a víz, illetv e a vízben oldott hatóanyagok 
diszperziójának fokozásávaL 

Az oldat diszperzitása több tenyezötöl 
függ: 

aj A kenőcs alapany ag összetételétől. 
b) A készít és technikajától; vagyis attól, 

hogy kézi erővel avagy géppel (homogenizá
ton al) történt-e az előállítas, 

c) Végül a kézi erővel (dörzscsészékben) 
keszült emulziós kenőcs rninősége függ attól a 
gondosságtól es szakértclemtől, amely egy jó ke

. nőcs elöállításához szükséges .. 

Ir ta: Csipke Zoltán dr. és Molnár Albett dr, 

mértékben emeli a feliilet nagyságát is .. Ennek 
szemléltetésér e közöljük a következő számí
tást : 

Egy 20 mikronos szemcse köbtartalma 
4182 köbmikron, mely 1256 négyzetmikron 
felületnek fele) meg.. Ugyanakkor egy tízszer 
kisebb, azaz 2 mikronos szemcse köbtartalma 
418 2 köbmikr on, amelynek feliilete 12 56 négy-
zetmikr on.. , 

Ha ugyanis a 20 mikr o nos cseppet 2 mikr o
nosokr a bontj uk fel, 1000 cseppet kapunk, me
ly eknek egyesített felülete tízszerte nagyobb, 
azaz 12 .. 560 négyzetmikron .. Ez a feliiletmegna
gyobbodás arányosan növeli a hatásfokoL Ezek 
sw1int tehát nemcsak ana kell törekedni, hogy 
minélfíilomabb eloszlású legyen a készítés smán 
kapott átlagszemcse, hanem ana is, hogy a na .. 
gyobb átmérőjű szemcséket szám szerint is 
csökkentsüle 

Biichi és Schlirnpf is foglalkozi.ak emulziós 
kenőesők diszperzitásának vizsgálatávaL Keres
ték a legmegfelelőbb kenőcsalapanyagot, vala
mint a diszperzitás foka és az emuigátorok 
mcnnyi>ége kbzötti összefüggést. Megállapítot· 
ták azt, hogy legjobb a.Japanyag e tekintetben 
az eu cer i num anhydr i cum Megállapít ották 
továbbá, hogy az emuigátor mennyiségének 
emelése nem gyakor ol lényeges befolyást a 
diszperzitás lokáras végül azt is tapaszlali.ák, 
hogy a kr isztalloid-oldatok átlagszemcséi na
gyobbak, mint az ugyanolyan mennyiségben al
kalmazott, ugyanazzal a keniicsalapanyaggal 
késlitett vízszemesék átlagos nagyságánáL 

Mi vizsgálatainkat a nálunk használatos 
kenőcsöknél végeztük el. Ezek vpitak : 

L Ung .. ernailiens >>Ph. Hung .. IV.<< 
2 .. Ung.. aluminii aceLici tart. >>Fo .. No,<< 
3 .. Vaselin+Lanolin aa 20 gr + P!umb, 

acetic .. bas .. sol.. 2 gr. +A qua d est. 8 ar. 

Vizsgálatainkhoz pro receptura készített 
kenőcsöket használtunk feL Kísérleteink célja 
egyr észt az volt, hogy megállapítsuk, me! y sze .. 

· rrnt a kü;-~· .. nö:oő kenőcs alapanyagokkal előál
lított emulziós kenőcsökben rnr!yen nagyok a 
folyadékcseppek s milyen a diszperzitás foka. 
Vizsgáltuk másrészt azt, hogy eltartás közben a 
dtszperzitt,s rovására milyen változások állanak 
elő, mert ez a folyamat egyben a készítmény 
hatáscsökkenését is jelenti. 

H easparis és munkatársai (Plrarm. Act. 
•"etv'. 193.5. 10.) valamint H. Kühleman (Pharm 

. H elv .. 1936. 1940.) megallapították, hogy a 
l <'Sepp ek nagyságának átmérője és a felület nagy

között szoros összefüggés van .. A szemesék 
Uiszp,erzitás fokának emelése egyben igen nagy-

4 .. Ung.. ernalJiens cum Vaselin~ stem inat. 
5 .. Adeps lanae h y dr osus »Ph. H ung. IV.<< 
A vizsgálat menete a következő volt. 

A megolvasztott kenőcsalapanyaghoz vizet ke
ver tünk apró részletekben és a végén kb. 10 
percig kevertük A kenőesőt azonnal, majd l 
hét, 3 hét és 2 hónap mulva miln oszk <ip alatt 
vizsgáltuk alábbi módszer szerint: A kenőcsöt 
vékÖny Iétcgben kikentük tárgyle1nez1e és ledC
lemez alkalmazása nélkül vizsgáltuk Olykm, 
hogy az észlelés könnyebb legyen, az oldatot 
methylenkékkel megfestettük (H. Berhard és 
C .. R Strauch Zschr .. Klin. Med. 104 726. 1920) 
mert ez az emulsióképződésr e befolyással nincs. 
Bizonyos gyakor lat n tán azonban a festésr e 
nincs szükség, mert anélkül is jól láthatók a 
szemcsék. A szemesék átmérőjet oku 1m mHu o
rneter segítségével rnérj ük (legalilbb 100 szem· 
csét kell megmérni !). 
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A vizsgálatok etedménye a következő volt: 

1. sz táblázat· 

l Ung emolliens Ph Hg IV . ' 60"

'\ ·dz szemcse na~ Sc,ba 

Észlelés ideje _átlag maximum 

·vízcseppecskél{ 
átmérője 

Minim Átlag 

al{észítés napján 
1 hét mulva 

2 mikron 
3mikron 
3 nülnon 
g miluon 

6 mikrcn 
9 mikron 

12 milaon 
18mHaon 

9 Illikron 30% 30% 
8 o-' 6 milnon 30 o1

0 
30 °1'0 1% ;o g mi1non !< >J 

2% 12% 4 miluon 8 milGOll 20% 20<Jo 

3 hét rnuh'a 
>l 25% 3 rniluon 20o;

0 
20% 3~o . 3 'kiOll 8 mil<rüll /< oo; 

4% 40% ll1l 8 mikron 20<% 2 ;o 
2 hónap muha 

· ·· tici Fo No 2. Ung. alumuuz ace , 

>l 4o% 3 mikron 
5 ~o St intartalom mellett 

3 %-ná~ kevess+~~~~l. I~;~nkor a maximális 
az emulzw,net~O;; !ölé emelkedik es 1-2 nap A ·dzszcr~cse nag:ssaga 

f:szleiés ideje átlag maximum 

20 mi1u0n 
25 miluon 
30 mikron 
30 mjkron 

cseppnagysag. 19 . , 
alatt a víz klcsapodtk . 

a készítésnapján 
1 hét mulva 
3 hét mulva 
2 hónap muh:a 

3 .. Plmnb .. acet 

Észlelés ideje 

a készit és napján 
1 hét mulva 

[J nükron 
6 n likron 
g miluon 
g milo on 

baf'l solut -os kenőcs 
A vízszemcse nag}' sága 

átlag maximum 

7 mHuon 
8 mil;;:ron 

10milu on 

34. mikron 
36milo on 
4.0 mH::ron 

A i s lanae - vaselm aa c ep 
00 

,o 

Vízcseppecsl{ék :2~ 
átmérője c·~ 

1\Hnim. Átlag 
~;r, 
~~ 
~~ 

6milaon 18% 
10% 1.8m~1oon 8 mi1uon 18% 
20% 2.2m~kron 8mikron 25% 
3ű%32m~loon 10miluon 27(j-0 
50 ot '3? nninon 3oo' 

20% 
20% 
25% 
27% 
300) 

·3 hét muha 
cnm vasdin slearinat 

4- .. Ung emolliens 
A vízszemcse na{{y ságn 

nem st~bil 00 a? ~ Smnuon 1smi~uon 30 69 
\5o~:t Hi mikron 18 nnluon ;o 

>raselin. cholesterinal. 
Észlelés ideje 

a készités na}lján 
1 hét mulva 
3 hét 111 ul va nem 
stabil, a vizet 

(>}engedi 

5. Adeps landc 

r~szlelés ideje 

átlag m axirn um 

Smiluon 30mBnon 
10 mikron 35 miluon 

50 miluon 

hlJdiOSUS ph J{g IV 
. :\ vízszemcse nag~y ~úga 

átlag maximum 

1 v;c,O .. 
-;; Vizcsepecslzék :'@ 'CJl 

0 átmérője ~ ··7i, 
> ~ fZ 
~ Ál "" N r.Hnim. t ag ~ ~ 
~ oo! 

·o·o oxo 1 S J11ilu on 1 O% 1 ~ o;o; - O.Srnilnon zu 1" 1 o/ 2 ,, 1ni1aon 1 ·A) · 8 ;o 
/o 100 o_, O.Snlikron , QO' 18o; 

2% 180(,9 O 8milnon 2 7mil\.J011 1o /o ;o 
3°/0 /o ·' ,· 

. . s idő mulva a maxi-
Erdckes, hogy lnzo;tyo egnő de sohasem 

, . ·sék o/r-os aranyam ' , 8 20 
malls szeme o;. o!·t·· nett amikor a le-
emelkedik 28 .'o o c,lr ol-os alán"a a • 

' 2 mi1non imHnon 
a kCszítés napjd.n 2 5 mi1uon 5 milnon 
1 hét mub;a :i miloon 8 rniluon 
3 h(·t mulva 3 mi1non 15 milnon 
2 hónap mulva ' 

. , . r' feltűnt, hogy a VlZCSep-
"' v1zsgalatok so.a:l fl :1 k összefol"-• 'd"l l l' mankon ua na ' , ' 

pecsl<ék az l o,' 0
) a l tar tá si idő> el arány osan, 

nak, n1.e~ ped1~_ a\~Ifuk el a kenőcsöt, a maxi
azaz m,mel t~> abb : J a . <o bbak lesznek Ez a 
mális atmerok annal n~~~ . odáig, hogy vegul 
folyamat azonbaf~~ehlcsaffldjanak, csak oly~n 
is a vizcseppecs '., twisóge bizonyos hata
esctekhcn, ha a ··v1r: men -.; 

ron tul v~n .. k t l lytattunk abban az itán}-
Vrzsgalato ·a, 0 mikroszlzópos vizsgálattul 

ban IS, hogy.~ aJJOI~ognózist úllítani arra, hogy 
lehet-e 'alamr yen P .1 , mértékhen bh ja a 
a kenöcsalapanyagl r;'' ?~~tőlegesen meg lehe~-e 
vizet, ü ld ve h~gy 10f~~~úte" oondossúgát., mas
állapítani egyre~zt .a~· 'dejét bEnnek megállapí
I észt a ken~~s l~~s~r-~e~.1, ~. 1 iets.or azatot '; égezti~l,~ 
tás ár a a k?,v~tkezo ___ -...I se n ··a ·okat emelke~iO 
el: különbozo ken:csa~)a, L~rint elkeveriuk 
mánvba. n 'ízzellnus,z~n"l~ Ja sz .. e. n1c.senag·vságot, 

~. 1 ' 1al me1 t ~ • J , 
és nuln ~s~ ~o pi_ . ~ XJ.nlális szemcsenagysa~ 

.1 feletti szemcse< ;o o 1 .. mt non -. · 1 d' kl or a cseppe' ossze-
százalékot megha ab]la,"~et~<ezik és a víz külön-
f l , sa hamarosan e w . . l gy a 

o, ya , .. na lehet következtetm, 1 ~ , . 
val!k. Ebbol ~ . 1 . ;x'lt már vao" a kesZitő .. . gy tegen z:e.s:r..,u c ' o.; 
kenocs m' au"szabál"ok szetiiü járt el. 
nem a .; 
PE 3 !0 ME 

n u np Mo.111>rwp "'·,M~{]]'bCHClHliblX AP "'mcew " CHOC IH B'" !1CC)lE)J.OBAHl1E JJ_l1CilEP 

MA35.1.X. " cocrmwa c o.n;Holi cropoHhl B .. : 
UeJib nccne.n:oBareJiell ,IJ,ncnepcnocrb Kane.Jib _ 

"(no-6ui orrpe.u;emnh Be:~:~~~B~~HlibiX "pro " ·:epnna~ 
81WYJlbCH0HtlblX J>l83.5:1X, e H8i10B. IlepeqeHh 3"Il ·'· .!11a3el1 ,' 
pa3JIH'!HbiX ocnoBIHlX Mar p r~rm orM.e"l!eHbl B ra6nnue 

bi ux ncc.rieJ(oBa J. • • "mmoc :< 
n pesy,1bTar TihiiaJIIICh rraií:Tu orser Ha 
Ü)J.HOBpell\eHHO aBTOpbl B TeCHOiJ CBIBll c yM.eHhiDe• 

Kainie ll3)\e~eHIUi HaXOJ(:~~e~:3oilm B Ma%lX Bú Bpe.~UI IIX 
Hlieéli B03}J.CUC'IBll5I 11-lOTY pa3peruJITb Bonpoe H O 

ABrüpbi 1Ihiiai1IICb 
xpaHeHllíi bl\l l'>H::IKpOCKOlllFICCKH.'Ii : 
I>lO)KHO-Jill crmm.'l"h fl.SHH • roro B RaKoli crenenn , 
Hlle.!ll. npOIH03 OTHüCUie,1bli0 ~oH 'mrepnail Ma3ei'Í:. 
:lKUBaeT npn6aB}IeHlle BO;:l:b! ~~llO~X UC~Jle.[l.:OBaHliiJ OI.i\leqeHbl ,' 

Pe3)'J1.biafbi coornerc~B) u'"'LU BbiBO.'J; nociw;rbK}; 
,.., No ? Orwaqare.JibHhi !S ,~~~~j';;;,':':-TaOiilliW ~ '"' ,. ag5IX BO;Lhi .uocnnaeT ··TII 

UOCI'b CO)J..ep)KUllíOil Be:l: _:1\aKCTIC.laiibiiOii ne;m:qiJRbl 

. 'lalls atlages ma .. l n amnnn ,, .. , 1 'll't"ul·éseztosszet."-. l t o; s aranJ )a a l Ot..L :\... , , o"Ua za ;o-o ' . . ~ , .r l'áYal A...z ei ecunen\ c-

rr npoueHraocrh gep nBJinerc~ 
' 28 .. ;,~rr )UIKpOHa:'>1, ]'>1a3b H~ 

;~~~o~J: K 1~~orpe6.rwnuro H IJ31J;O cqnraTbCS c 

rereporeHnofl cucre:Mb1 ~onlítottuk a st~b1111tr.s~·~ \zemlclteti: " 
ket a köYetkelo ta) 8/.a ·-" 
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Ú J Í T Ó K -R O V A ~ 

Az üjílási n1ozgalon1nak a ?:Y ö g)· szerCszeti e 
való kiterjesztése során 'fontos, hogy kisebb, 

2yakorlati megfigyeleseken alapnlo újításokra 
" fellrí\ juk a figyelmet, -hiszen a gy ogysze
részet ap10lékcs munkaterületén főként ilyen 

•·• .felvetett gondolatoki a számíthatunk Ilyen az 
alábbi j avaslat rs 

A cseppek Íl.lakjáhan rendell gyogyszeres 
folyadékokat a betegbiztosító intezelek tagjai 
részere eddig egyszerű gy ogy szerüvegben adták 

Tudvalévő, hogy a csepp nagyságát s így 
az adag nagys'ág:ít is, a cseppentőfelülel befo
lyásolja Nem közömbös tehát, hogy a beteg 
orvosi rendelet szelint a normál 3 mm-es csep·
pentőfelületre számítolt adagot kapja-e, vagy 
többel, például a morphin .. oldatbol, ópium
tinkturából, az emelkedő és csökkenő adagok
ban rendelt arzencs mixtniából stb De veszé
lyes is lehet pL egy Paikinsonizmusban sz en
vedő beteg reszkető kezébe l %-os atropin .. 
oldal ot, egy cseppentőfelületnélküli üvegben ki
szolgáltatni A cseppentes ilyen üvegnel gya
korlatol és finomabb heidegződést igényel. 
Az ujílás e télen teh:'lt az lenne, hogy expe
diáljük a gyógyszerlárak az ilyen erősen ható 
gyógyszereket fiolaüvegből keszült, csőJös ki
képzésü Ü> egekben. Gyóg:y sz er gy in aink e célr a 
min r c gen ezt a lípusu üveget használják.. A kez
dcményezes itt is a Nemzeli Vállalal gyógy
szertáraira vár.. 

Kun Fe1enc 

A fentemlített ú. n, csőrös Ü\ egek kétség .. 
lelenül igen alkalmasak a jelzett célra ~bizo
nyos esetekben jol használhatok is. Kérdes 
azonban, hogy az üvegek n1agasabb ára nein 
akadályozza-e meg szélesebbköJÜ elterjedé·
süket. 

Legyen szabad talán e kérdéssel kapcsolat
han In ég nehány j ayaslatnt tenni ; 

1 Használhatok az etőshatásll anyagokat 
tartalmazo folyadékok cseppentéset:e : 3 mm
cseppentőfelüleüe kikepzett cgyszetü szem
cseppentök is, amelyek egyh en a n óg) szer · 
táJakban d1ágább normálcseppentőkel is he
ly ell esíthetnék. 

2 .. '\ícg cgysze1iíbb megoldásnak látszik a 
g:,· át tás es az ár szempont jábol az alábbi rajz
ban szemlélletett, két helyen meggörbített 
ü\egpálca alkalmazása. Ez keszülhetne akár 
a legolcsóbb, közönséges zöld Ü\ egből ís .. A Ic-· 
ny eg csak az, hogy a cseppentőfelület pontosan 

·3 mm átmctöjű legyen, vagyis 20 csepp közön
séges hőmérsckletü desztilált víz közelüöleg 
l kcm-nyi, illetőleg 1 g-nyi mennyiségel adj on. 

Ez a cseppentü pálcika a legkisebb (5 g-os) 
közönscges gyögyszcrcs ü\egtől akár a lileres 
Ü\ eg ig, mindegy ikben elhelyezhető, kezelése 
elég egy; sz er ű és könnyü, igen olcsó, s ncn1 
jelentene anyagi megterhelest az O II-nak sem 

Javasolom, hog:y az arra hivatott forum 
bízza meg \'alamelyik üvegtechnikai labcwló
riumot, hogy ü, eggyárat a pwbagyáriással .. 
Az elkészítcndő minlák használhatósagának 
kip1óbálására, ellenőJzésére a budapesti Epye
temi Gyógyszerészeti Intézel készséggel \allal
kozik 

Fia a javaslat a gyakorlatban be\álik, 
akkcr a legmegfelelőbb cseppentőüveg szab·
\·ányosílására is sor kerülhet. 

M.ozsonyi Sándo1 d1 

Szerkesztőség: V .. , Nádor-utca z6 .. I eL: 127 ·7.52, 124-072 

Kiadja: Tudományos Folyóiratkiadó NV 
V, Szalay-utca 4· Telefon: rzz-zgg, IZ 5-288, rz8-g86 .. 

Magyar Nemzeti Bank cgysz3.mlaszám 9365I5. 

FöszHkesztö: Székely Jenő 

Felelős szerkesztő: Losonczy György dr, 

• F 0lclös kiadó : 
Iudomáúyos Folyóir:::tkiadó N .. V vezérigazgatója 

497010 - A theua.eum Nyomda K V. {F\'.: Soproni Béla.) 
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A Tudományos Folyóiratkiadó N. V . 

folyóirataival résztvesz 
a 

Budapesti Nemzetközi Őszi Vásáron 

CAUSYTH-tabletta 
' 

OTI-ra szabadon rendelhető 

--·------, 

OXYURIASI 5 
LEGHATÁSOSABB GYÓGYSZERE 

DRAZSt 

W E T O L R. T. 

Egy évnél idősebb gyermekek és fel
nőttek általános tápszere, melyből 
vízben egyszerű felfözéssel, minden 
egyéb anyag hozzáadása nélkü! 
készíthető, azonnal fogyaszható, kel
lemes ízű, tehéntejes táplálék., 

GYÓGYSZERÉSZETI 
PAPIRÁRUK 
elsőrendű kivitelben 

7 ir."-ee~ J&.""o.3 
BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 37 
TELEFON: 128-057 - ALAPITVA: 1897 

gyógyszertári parcelián felszerelési cikkek, parcelián 

tégelyek e16nyös beszerzése 

IV", Veres Pá!né-utca 31" Telefon : 185-071 

HROMPfrH[R TÁPllERfiYÁR Budapest. V., Uádor-utta 1í. 

INJECTIONES ERI 
minden összetételben készülnek 
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Előállítja: Spergely Béla és Spergely Béláné 

gyógyszerészeti l:l!boratóriuma 
Budapest, XIV., V orosilov-út 55. sz" Telefon: 29-70-90 

.Szerves ]OD-vegyület 
491o jodtartalom'mal 

-'" ---._--__ , . 

ALJ O DAN 
CHINOIN 

(J 0 D A E T H Y L A L L O P/H A N A T) 

Tabletta: 

zoxo 25 g 

Iztelen, a gyomrot nem izgatja, neurotropi 

A R T E R I O S C L E R O S I S, L U E S S T B. 

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

Forgalomba kerül : 
a,xs, 5X10, 10X5 és 1X50 kern-es 
uvegekben. 

PHY[AXIA 
Állami Oltóanyagtermelő Intézet 

Aranyérnél ajánljuk 

á 

POSTERISAN 
kúpot és kenőcsöt 

./lz új kQmbinált B•vitamin készítmény 

tP~~ 
Br, 82-vitamin és nikotinsavamid 

rendkivűl gazdaságos volta miatt nagy keresletnek örvend 
Forgalomban: 5 ampulla .á 2 ·kcm · 

{l Magyar Pharma Gyó'oyáréus 8:'1:'8~d;pest"XIV., Telepes-utca 53i 


