A WANDER
gyár vitaminsorozata. egy..új értékés taggal bővült

WANDERVIT 86

ORVOS-EGÉSZSÉGO
G y Ó G y 5 z E TÁRl D O LG 0 G

R

z

ól

S Z A K S Z E RV E Z E T

1<.

HIVATALOS

LAPJA

1949.. O~j:TÖBER 16

Magyarországon a B-vitaminnak
ez a componense még nem volt forgalomban
.Csomagolás:
1 dob. 6 x2 kcm

18. 'SZÁM

Fogyasztói ár:
Ft ·25.59

·~----------------

Dr.WANDER.
GYÓGYSZER-

ts

T

TÁPSZERGYÁR R. T. BUDAPEST, 10. POSTAFIÓK.7.

A

R

T

A

l

o

M

Prof., G, FrcÍiov: !van Petrovics Pavlov .
Sárkány Sándor dr. A mák
.
: 513
··
nemesilés ké dé
·
nézőpontból és néhány elöki é l r
r se gyógyszerészeti

Bronchitis, pertussis
ee etén

ida\

1

hog
!em
el vá
tóni

s r e

..

1

eredmény

..

és o
tem
sav n

hozz
mal
része
kir á>
mely

forrn
aceti

form

km b<

20 k

hidro

:·

. .

517

526

·
534
n ras: A mqgyarország i fen ő
.
.
gyanta gyógvszerészeti aik l
X gyanta VIzsgálata és a
ismertetése) •
amaz sa (Szepesy Angela dr.

Dósa A d •

Gy4rtja és
forgalomba hozza r

BAYERGYÓGYSZERTÁR

Budapest, VI ..
Andrá...y-dt 84 O&,

537

Kedvessy György dr: Dokumentációs munka.
Erdey-Grúz Tibor dr ·•. A t·IZ!.k al.
a gyógyszerészek számára kémia tanitasának programja

(iYÖGYÁRUÉRTÉKESITÖ NEMZETI VÁLLALA

Hirek, rendeletek r közérdeku"'
•

után
J

.

Davrd Lajos dr . A ch· .
.
lnln és chinidin elkülönitö szinreakciója 53o
Bánhegyi József dr.: Legveszélyesebb é
.
m rgesgombáink
532
Kanizsai Nagy Ida dr :A Ph H l
.
'lala Pulfrich .. féle fotomét2rre~·ben hivatalos linktúrák vizsg á..

on tratussin-J

az at

Gyógyszertárakat és szaküzleteket ellátó osztályok:

k.
l
_oz emények

Távirati c fm: Gyógyáruenvé.

Budapest, VI., KIRÁLY-UTCA 12.
Budapest, V., ZRINYI-UTCA 3.
Kór há ze ll á tó osztály: Budapest, V .. HOLD-UTCA 8...
Debrecen, VÖRÖSHADSEREG UT JA 53..
Debreceni fiók:
Szegedi fiók:
Szeged, KÖLCStY-U. 7/b.
Miskolci fiók:
Miskolc, SZtCHENYI-UTCA 19.
Pécsi fiók:
Pécs, LÁNC-UTCA 22.
Győri fiók:
497010 Alilllena.eum Nyomda NV

508

•

Vltez Jstván dr.: Korszerű ismereteink
't .
ról és termentekről
•.
a VI am,nokról, hormonok..

(Fv.: Soproni Bé-la)

539
540
541

Telefon: «<:<>-'lt>.v
Telefon: 18~!-9<1!!

EGJELENJK

HAVONTA

KÉTSZER

Új· KÉSZ/TMÉNY!

/

RUTOPI-1'/t!..ll\1
tabletta
Theophyllinnel és butylaethylbarbitursavval
fokozott hatású rutinkészítmény

ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI

GYÓGYSZERTÁRI

SZAKSZERVEZET

DOLGOZÓK

HIVATALOS

1949. OKTÓBER 16.

g

LAPJA
18. SZÁM

Hajszálerek és kiserek vérzékenységét

•!

"

gátló antisc/eroticum és érgörcsoldó.

{l

aJ
Xl

ar
c

,,RICHTER"

[0]

GYÓGYSZER ~S
VEGY~SZETI GY ÁR N. V.

ro l'

B U D A P E ST,

FIGYELEM!
ada
hog
fen:
elv§
té ni
az a
és c
tem
saVI

hoz:
mal

re. sz
lürá
UlC1~

for n
u tár
ace t
for rr.
karb
20 l
hídr<

Hypertensio, arteriosclerosis, retinitis haemorrhagica, angina pectoris, klimax, konsti- ··
tutianalis hypertoniánái,
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AGRYPNOSAN inj . et sol
sedativum és hypnoticum

ANTALGIN tabletta
fájdalo mcs i l lap ftó

ENTEROSOLVENS n atr. salic.
rheuma, ischias

KAJOPERIN
arteriosclerosis, stb

MEDIAZOL inj.
analeptica

MEDISACER tabletta
antiepilepticum

NEUROLIN
neurasthenia, reconvalescentia

SPASMOTROPIN tabletta

Dr. EGGER LEÓ és EGGER l.
gyógyszervegyészeti

MEDICHEMIA R. T.

gyár

BUDAPEST, X., FÜZ.i:R-UTCA 30.

ulcus veniriculi et duodeni

STERALGIN injectio
spasmelitica

IVAN PETROVICS PAVLOV 1849-1936
(születésének századik évfordulójára)
Ir ta: G . Fralov professzor*
A szavjet tudomány és a világ haladó tudcmányának egyik elsö helyét I van Pavlov foglalja
el Pavlov materialista fiziológus volt s a fiziológia
az alapja a korszerű orvostudománynak és más
tudományágaknak A fiziológia módszere a pontos
kisérlet és az obj ektiv megfigyelés Pavlov tud,ományának nagyszerű müvelője volt s nemcsak
jelentős tudományos felfedezések fűzÖdnek nevéhez, hanem a természettudomány fejlődésének
egész korszaka Az idegrendszer müködéséröl
irt klasszikus művei a materializmus győzelmét
jelentik a >>tudományos<< idealizmus felett
I van Petrovics Pav!ov r849 szeptember z6-án
szűletett Rjazányban Ősei jobbágyparasztok voltak, apja szegény falusi lelkész. Pavlov már
gyerekkorától kezdve szerette a fizikai munkát,
de ugyanugy érdekelte a komoly irodalom is
Nagy türelemmel és tehetséggel birkózott a papiszetninárium tananyagával, de igazában a természettudomány iránt lelkesedett
Pavlov már játszótársai közül is kitűnt
kitart:j.sával, a fizikai munlm iránt való szeretete
pedig nem hagyta el egész életén át Elete utolsó
napjaiban igy ír aDonyec-medence bányászaihoz :
}>Egész életemben szer-ettem s ma is szeretem a
szellemi és a fizikai munkát, s6t az utóbbit talán
még jobba1t, mint az el6bbit Akkor éreztem magam
elégedettnek, ha a fizikai munka során ráföttem
olyan megoldásra, amivel egyesíthettem a szellemi
munkát a kézi munkával Önök ezen az úton járnak
és egész lelkemb6l kívánom, hogy továbbra is hala4Janak ezen az úton, amely egyedül biztosíthatJa
az ember boldogságát. <<
·

, * (A cikkíró F1·olov prof. Pavlov egyik kiváló tamtványa. Könyve, melyben részletesen ismerteti Pavlovnak és iskolájának műkCdését és eredményeit
m<:gjelent m2gyar nyelven is .
33
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Amikor ma bámulattal tekintünk Pavlovra,
aki a fiziológiát új, magasabb fokra emelte,
eszünkbe jut az, hogy a szellemi és fizikai munka
összekapcsolása is jelentős szerepet játszott eredményei kialakításában.
A mult század hatvanas éveiben fellendült
Oroszországban a forradalmi mozgalom Herzen
•>Kolokol« cimű progiessziv folyóirata, amely
külföldön j elent meg, a cárizmus ellen való
felkelésre intézett felhivást.. Egész Oroszországot
betöltötte a nagyszerű fonadalmárok : Cserni ..
sevszkij, Dobroljubov és Piszarev leleplező hangja.
Rjazányban a fiatalokat a >>Szovremennik<< cimű
folyóirat hozta lázba. Piszarev szenvedélyes cikkeinek hatása alatt Pavlov elhatározta, hegy a ter·mészettudományok müvelésének szenteli magát
Otthagyta a rjazányi papiszernináriumot és
belépett a szentpétervári egyetem hallgatói közé.
Ezidőtájt olvasta el a nagy orosz
tudós,
Szjecsenov >>Az agy reflexei<< cÍmű könyvét. Ez
nagy hatással volt rá Több mint harminc évi
munkával aztán megtalálta a Szjecsenov felvetette
kérdés kisérleti megoldását..
Pavlov az egyetemen új módszert dolgozott
ki, aminek segítségével állandö epesipolyt tudott késziteni. Munkájáért aranyéremmel tüntették ki Az egyetemet befejezve, a Sebészorvosi Akadémiát látogatta, itt arra törekedett,
hogy fiziológiai elméletét összekösse klinikai gyakorlattal Tanulmányai elvégzésével meghivást
kapott Szergej Botkin professzor kísérleti laboratóriumának vezetésére,
A kiváló orosz klinikussal való termékeny
együttműködése
közben fejezte be Pavlov
a szív müködését szabályozó idegekről szóló
disszertációját
Pavlov fedezte fel a sziv
trophikus idegeit is. Ezt a felfedezést ké-
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azt állította, hogy az állat egész tevékenysége
sőbb Pavlov tanítványai, Orbeli és SzperdnszkiJ a pszichikai is, töryényszerüen történik ; ha ~
akadémikusok fejlesztették tovább Ez vezetett állat nem alkalmazkodna pontosan a külvilághoz
abhcz a tanításhoz, hogy az idegrendszer szabá- ha fejlődésében nem idomíthatná magához ~
lyozó szerepet játszik, szabályazza a sejtek külső jelenségeket, előbb vagy utóbb megszűnne
táplálását. Ez a felfedezés alapja a therapia létezni Ha az állat nem a táplálék felé menne
egyik sikeres módszerének, a novocainbloc- hanem eltávoladna tőle, ha ah ely ett, hogy ~
kade-nak, amit Lisnyevszkii professzor javasolt
tüztől meneküljön, beleszaladn;-t a tűzbe, és így
Pavlov ezután visszatért az emésztőszelvek tovább, akkor hamarosan elpusztulna. Az állatműködése szabályozásának tanulmányozására. Szá- nak úgy kell reagálni a külvilágra, hogy fennmara-'
mos emésztőmirigyhez sipolyt készített s hogy dását biztosítsa Az állat ezen tevékenysége
tiszta, táplálékkal n emke" ert gyomereavat kapjon, az izmok mozgásában, az állat magatartásában
olyan műtétet javasolt, amely a gyorner egy]e
Jészél kiiktatja Az állat gyomorfalának egy mérhető
Az izmokat mozgásbahozó reakció nem volf
részéből kis gyomrot készített,
amelynek alkalmas fiziológiai kutatásokra Ez annyira
üre§ e sipoly segítségével volt kapcsolatban a kül- bonyolult, oly sok ellentétes mozgású izom munká~
világgal A kis gyorner ban megvan minden mirigy ját foglalja össze, hogy nehéz vele kísérletezni.
és ideg s ezért működése tükörképe volt a nagy Egyszerű reakciót kellett t~hát találni,
gyorner mui;Jkájának.
pontosan mérhető és leírható
A gyomornedvelválasztás mechanizmusának
Pavlov ezért a nyálmirigy működéséT kezdte felderítésénél döntő szerepe volt a színlelt táp·
tanulmányozni.
Eddig a fiziológnsok csak az evési
lálással végzett P<ivlov-féle kísérleteknek. Mi\folyamattal
közvetlenül
fellépő nyálelválasztást
tét következtében a táplálék az állat etetésekor
nem jutott a gyomorba s mégis megtörtént a tanulmányozták Pavlov kimutatta, hogy a nyál·
gyomor sav kiválasztása Ezek a kísérletek azt nemcsak a táplálkozás alkahnával kezd folyni,
bizonyították, hogy a savelválasztás az ideg- hanem már akkor is, ha az állat meglátja az
rendszer tevékenysége következtében jön létre ételt, megérzi a szagát, vagy hallja táplálójának
A gyernerhoz vezető idegek elvágása esetén a lépteit Ezekkel az öröklött reflexekkel ellentétben a közvetett ingerek (az étel látása, szagszínlelt táplálás nem idézett elő savelválasztást
lása) csak akkor váltanak ki nyálelválasztást,
Pavlov kísérleteivel feltárta az emésztési ha néhány álkalommal összekapcsolódtak az evési
mirigyek működési törvényét Eredményeit >>Fel- folyamattal · Ezeket a reflexeket az állat élete
olvasásck a fő emésztési mitigyek müködéséről<<
folyamán sz er zi meg
címen tette közzé r8g7-ben Pé~ervárott Ezt a
Igy fedezte fel Pavlov a magasabbrendű
könyvet számos idegen nyelvre lefordították
idegrendszer
mülcödésének alapvető törvényét,
és Pavlov már ezzel is a természettudományok
az összekapcsolódás elvét, az agy reflexeinek
klasszikus művelőinek sorába emelkedett
alapját Ha ezeket a mellékes, közvetett ingereket
A gy akorlati orvostudománynak az emésztés összekapcsoljuk oly ingerekkel, amelyek mindig
terén való fejlődése azon a fiziológiai anyagen kiváltják az öröklött reflexválaszt, akkor a nagynyugszik, amelyet Pavlov a gyomc-r és bélrend- agy kérgében új idegút kapcsolódik össze a
szer kutatásával megteremtett. A hatvanéves régiekkel, amelyek gyakori kapcsolat esetén meg;
Pavlov már neves fiziológus volt és nyugalomba erősödnek Az azelőtt közömbös mellékinger ez
vonulhatott volna, de eszébe sem jutott, hegy esetben ugyanolyan reakciót vált ki az állatban,
>>megpihenjen a babér jain<<. Hozzálát az idegrend- mint korábban a feltétlen inger váltott ki Azt a
szer magasabbrendű tevékenységének tanulmá- folyamatot, mclyben a feltételes inger a feltétlen
nyozásához és e téren adja legtöbbet a tudo- in gen el azonos r eakciót vált ki az állat ból,
mányos materializmusnak Szjecsenov »Miben Pavlov feltételes reflexnek nevezte.
állnal< az agy reflexei<< problémájának kisérleti
(Feltétlen reflexek pid. a táplálkozási és
tanulmányozását kezdte meg
védekezési reflex, vagyis azok a reflexek, amePavlov nem ötletszerűen tért rá erre a lyek emberekben, állatokban születés óta megmunkára Már a gyornersav elválasztásának tanul- vannak és i"röklődnek A feltételes reflexek
mányozása során rájött arra, hogy az állat ezzel szemben a környezet hatása alatt fejlödpszichikus étvágya az egyik legjelentősebb sav- nek ki, tehát szerzettek Ilyen feltételes reflexkiváltó tényező s az evés folyamatánál a lelki nek tartotta Pavlov a psychikus functiókat,
mozzanatok annyira összefonódnak a fizikaiakkal, melyekben a külvilág jelenti az ingert és az agy a
hegy azokat egymástól nem lehet elválasztam.
Pavlov megállapította : >>Amikor a központi reflexközpontot
A feltételes reflexek felfedezése a pszichikus
idegrendszer magasabbrendű részének működését j el enségek materialista kísérletezésének a kezdekutatjuk, ugyanazt az elvet kell követnünk, ame- tét jelenti A kísérletező új feltételes reflexeket
lyet az idegrendszer alsébbrendű részének tanul- alakíthatott és tanulmányozhatta keletkezésümányozásánál alkalmaztunk E gymásmellé kell ket Kombinálhatta a különböző ingereket · és
állíÚrnunk a külvilágban bekövetkezett változásokat megfigyelbette a feltételes reflexek kölcsönhatását.
az állat szervezetének belső változdsdval és meg
Pavlov bebizonjította, hogy az idegrendszer
kell állapítanunk az összefüggéseket <<
magasabb részének működése az agykéregben
Pavlov az idealista pszichológusokkal szemben

eiátszódöingerlö és gátló folyamatokra vezethető
Pavl~v rán;utatott, ~ogy »a magasabb idegtevekenysege a jelteteles reflexeknél hdrom
lai•folyamatbcil az ingerből a. gátlásból és a gátlds
e{t•.szí.inesél>i.il,. eze~ váltakozd;ából és kiegye>isúlyo1
tevodzk ossze Megallapította, hogv »az
és g4tlds a_z egységes idegfolyam~i két
. A gatlds. mzndig követi az ingert, 11zintegy
oldala az mgernek<<. Pavlov eljutott elméledralektrkus ~ltalánosításához, a magasabb
)dc>gren<js;oer el_le~tetes folyamatai egységének megF elalhtotta a nagy agy kér eg áltaműködési törvényét
kutatási technika lehetövé teszi
végbemenő elektromos folyavált lehetövé Pavlov elképagykérc>gt>en végbemenő folyamavizsgálhatjuk
et tudósok bebizonyították, hogy a
!eltételc,g reflexek halaknál is kialakulnak Kideh?gy _ilyenek más állatoknál is vannak s így
osodott Pavlov felfedezésének általános bio. él vényessé ge. Azok a feltételes reflexek
omehrcl-cet az állat élete folyaárán szerez, a maguk
ös;;zeo;sél,ét>e,'n az állat éJettapasztalatát képezik.
trpusa a veleszületett összetevőkből
külsö környezet hatása következtében szertényezőkből alakult ki Pavlov a külső kör'cm•ez<?t befolyását teszi első helyre >>Feltehető --hogy a feltételes reflexek utóbb örökléssei
lei'tétlerm6 vdlnak<< Ez a következtetés, amelyre

" P av lov számára Koltusiban Lem ngrád mellett
1'9.?8-ban a szovje~ kornzá.ny bwlógim laboratór1U1not le"tes<'t"lt
Az intétet homlokzatán Pavlov jelnnnd(l,ta · ~>Nlegfigyelni é's megfigyelni;.
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Pav~ov még,rgr3-ban ju~ott, egybevág amicsurini
brolcg1a leguJabb eredmenyeivel, a szerzett tulajdonságok átöröklésével.
Pavlov és 1vficsurin elméleteinek ez a talál-·
kozá~a nem véletlen Újból megerősíti ait az
rgazsasot, . h?gy a dialektikus materializmusan
alaJ;ul? szovlet t':'domány élénjár a tudománvos
fe]lod;sn,~k es a jelcnl:ori biológia legidőszerJbb
:problemay;a~ me9?ldasa során a növények és
a!latok vilaganak UJ alapokon való rendszerezésére
torekszik
. Pavlov sohasem maradt elmélete keietei
közott Mindig érdekelte, hegy mit adhat konkrét~n az ember,iségnek Végső célja az ember egészsege, boldogsaga, munká jának megkönnyítése vo h
Alai';'ető műv~t a nagyagy működésérőÍ
speeralrs felolvasasokkal egészítette ki : >>Az álla'toknál nyert kisérleti adatok alkalma?ása az
embene<< címen Koltusiban kisérleti állomást
szervezett az idegrendszer fejlődésének összehasonlító tanulmány<:>zására, többek közt az embe~hez l,eg;közelebbeső állatok, a majmok tanulmanyozasara
Pavlovot n;m;sak a~ idegrendszer fiziológiája,
hanem a patholograJa rs erdekelte Tanítványának
Petrová-nak közremüködésével kutatta az emberi
neurozisok okait, tanulmányozta a neurozisok . . gyógyítási módszereit Kimutatta, hogy
a, kozponh Idegrendszerben bekövetke7.ett sérüleseknél, a kísérletileg előállított neurozisoknál
a gátJási folyamatok uralkodnak, az állat hosszan-
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tartó álomba esik és ez az agysejtek nyugalmát bii-·
tosítja. Arra a köv~tkeztetésre, jut?tt, hogyha az
állatot meg akaijuk szabadÜa;'l, a neurohh1s
állapotból, akkor mesterséges ga~lasl :o;y~matok
"'d'eze' se're e's ezzel tartós alvas eleresere
kell
e!01
, k't"
törekedni Ennek a kísérletnek alkalmaza;a I unően sikerült az emb~rekre v~natkozoan lS
A hosszantartó alv~s a legjobb eszkoznek bizonyult
pL a traumás nem ozisok következtében megz.~v~t
idegfolyamatok helyreállítására :tvt:a ezt azel]_arast
Pavlov egyik tanítványa; AszratJa>; folytatJa
A gyakorlati kér~ések .~:'g2ldasa szempont~
jából ugyanilyen nagy]elentosegu volt a nagyai3J;'
kér eg és a belsőszervek közöth kapcs? latro!
szóló elméletnek Ez eddig csaknem feldent.etlen
. t volt s ma már a Pavlov által megJelolt
t er ül
,
., " er
, d ek es a datot.
·nany
' eban
· haladva • nagymenny1segu
.
f' · l' · '
·"to"ttek a szov]· et tudósok és a IZ!O og1a UJ
gyuJ
·k
· k
fejezetét nyitották meg (l KM. }31 , ov k"onyvene
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ismertetését az O. L 1949 r 6. szamaban. "
A nagyagykéreg hatása a ~elso szeivekre igazolódott a ,hipnoZissal es szuggesztioval folytatott kiserJetek sotán . IS _Igy
é!dául, ha egy embenel hipnotikus alla~otban nehéz súlyt emeltetunk, "de azt sz';geráljuk neki, hogy a súly , kon~,vu. egy roasik
embenel pedig épp fordüva pt';nk el, . akkot
a második sokkal hamarabb elfatad, n;mt ,az
első, noha jelentékenyen ln~ebb, mu~kat ,ve_g..
zett Ez nem pusztán szu~]ekh': bradsagerzés lesz Megállapítható enne!"; masodik embetnél a fáradság objektív mél tek~ ,IS Az ene
vonatkozó kísérleteket Pavlov tamtvanya, Kresztovnyikov végzi
.,
,
H
Vannak ennél is meglepabb teny,;k,
~ ~
médiumnak azt szuggeráljuk, hogy borete IZZ?,
énzdatabot teszünk, valójában pedig. egyszeru
hideg pénzdarabot helyeztünk "'.· ~kk?t pembcstl~
égési fájdalmat érez, hanem IOVld . Idon
e';'
bőrén az égést e jellemző seb ke~etkezik Ha ped!g
a fordítottját tesszük: tüzes penzdarabo~ _ralmnk
bőtére és hidegnek szuggerálj_uk, akkor faJdalrnat
sem érez és a test sérülése IS kisebb lesz, mmt
általában Ezen alapulnak,a hip';'ot;kus all.~potban
végrehajtott műtétek, Igy peldanl a fa]dalommentes sz ülés
. ·, · · 1 t"
Ezeknek az eredményeknek onasl Je en oégük van a nevelés problémáinak helyes n;e&sld' , 'l a munka és az életmód megszetvezeseo asana,
· l' · · h
m
'l Az embernél aki nemcsak biO ogiai, ane
ne. .
'
,
•
d 1 · t ·'
mindenekelőtt szociális" let;Y· a,~atsa a lll! ev~kenység életének dönto tenyezoJe. Pavloy !a;u, . . k t ova' bbfe]'lesztése annak megettesei
t asama
k"l e"
vezet hogyan mutatkoznak meg a
u so
ténye~ők a szervezet fizikai életében
. . ,
Iván Pavlov azonban minden zsemal.Ita~a
ellenéte se dolgozhatta voln~ fe: a_ problem~k
'l
, . , t"megét ha magabazarkozott tudos
1 yen onas o
,
t'k.. .. ,
eze
lett volna Pavlov hatalmas alko o ozosseg v . tője volt sa fiatal tudósok nagyszámban ketestek
fel laboratáriurnát
A szavjet fiziológia atyja, Iva:n .. P~vlov
tanításai csak a szovj et rendsp,er , km~m.~nye,;
között virágozhattak fel A polgarhaborut koveto
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'máknemesítés kérdése gyógyszerészeti
nézőpontból és néhány előkísérleti eredmény
Közlemi!Jry az egyetemi gyógyszereszi növenyiani

tanszi!kről

Irta : Sárkány Sándor dr
gyszerész továbbképzés szeleskörű
lehetövé teszik, hogy e lap hasábjain

vissza Az e1edmények igen különbözők s
ennek megfelelően a vClemények is eltérőek.
Egyes kutatók azt feltételezik, hogy a vetési
egy-egy
hazai
:i'á~~~~~~~;~~~:·{
biológiai
kntatásokmák főleg a Földközi tenget nyugati vidékein
őshonos
Papaver setigerum D C.-ból száro~;z~~~r~g;::~;'d,~s~a:~lka!om nyílik ana,
'Z
már
ment ismereteket maztatható. Ene utalnak bizonyos kőkorszaki
másrészt a tárgyra vonatkozó mmadványokban talált mákmagok, rnelyek
~Ji~~i(s~];"é~~<~~y" a történeti hátterét is meg- nyilvánvalóan táplillékul szalgálhattak és köztes
,,~
és úgy isme! tessük a kísérlet i mód- helyet foglalnak el a P, setigerum és a P.
tökéletesedése során elért újabb ered- somniferum között. Igy tehát a vadon élő
ménveket. Bár a gyógyszeJtári dolgozók nagy P. setigerumból. alaknit volna ki . fokozatosan
közvetlenül nem foglalkozik gyágy- a közönségcs vetési mák, melynek lő tennesztési
és hivatása szerint is távol helye egyes adatok szerint kezdetben Perzsia
eti növénvtan művelésétől, de azért volt, innen terjedt el Kisázsiába (lörökbizonnyal ' érdeklődessel fordul az <;rszágba), Egyiptomba, Déloroszországba, majd
kérdések lelé..
E mellett azonban Azsia egyéb teJületeir e, Indiába, Kínába, tohaladó szelleme és fejlődést serkentő vábbá Európa országaiba, valamint a tengeren
.:tőrel<:vesei is megkívánják, hogy a jövő gyógytúlr a. Ma már Földünk legkülönbözőbb ter üleélettudományilag szélesebb látókörrel tein megtalálhatjuk mint termesztett kultűr
;~·:~g;~~~~ez;:~~~ és különösen a ,idéken dolgozók növényt ; így Európa északibb országmban,
'xs
esetén felvilágosító tanácsokkal, is- N orvégiában, Svédországban éppen ugy mrnt
.· esztő tevékenységgel segítségül legye- a Szavjetunióban vagy Emópa akár nyugati,
ovóavniivénv termesztés vonalán dolgozó középső, vagy déli o•szágaiban, de távolabbi
termelőszövetkezeteinknek
területeken is pL Jáv:íban, Ausztráliában, Délbeszámolónk tárgyául a mákot válasz- afrikában és Amerikában egymánt foglalkoznak
tehát egyik olyan gazdasági és gyógy- e növény termesztési lehetőségeivel és neme'ni\vényü· nket, me!y sokszor osan fizeti vissza sítésével
mnnkát és költségcket, mert
Keleten a melegebb vidékeken, lőképpen
is hasznisithat ó ér tékeket rejt 1 ópiumnyelés céljából termesztik ősidők óta,
míg Európában, néhán) délibh országot kivéve,
közönséges vetési, vagy álomhozó mák a leguto b hi évtizedekig elsősmban értékes olaj a
'.IPanav1ci sornniferum L.) számos változatával miatt kultiválták és nemesítették Hazánkban
ismert, igen értékes gyógyszernöveny hasonlóképpen, még egy évtizeddel ezelőtt is,
gi Imitűrnövény; beszáradt tej nedve, a maghozam minöségén és mennyiségén volt
valamint az ebben levő alkaloidák a hangsúly.. Azert tehát lehetőleg olyan mákis, de lőképpen a morfium, leg- fajtákat igyekeztek meghonosítani, termeszieni
gyógyszereink közé tartoznak, más és nemesíteni, amelyek magas (50%) olajviszont veszedelmes kábítószerek. Köz- tartalmú és sötét színű magvakat édeitek
su az is, hogy a mák olajdús magjai és éppen e sajátságukban különböztek az
elentős helyet foglal el mint a gazdasági
ópiumot szaigáitato kisebb olajtartalmú s
· növényeink sorában. Rendszeitani r endszelint világos mag' ú keleti mákfaj táktóL
ue.t v zen" tekintve a 90 fajt, számos változatot Ezzel magyarázható az, hogy nálunk és a
mát magáhan foglaló Papaver nemzet- legtöbb európai országban is a mák sokáig
tm to zik A nemzetségrokonsági viszonyait csupán mint gazdasági növény szerepelt.
tanulmányozta közelebbről Az eddigi
Fokozatosan azonban államonként az a
;ku1taltások szerint az illomhozó mák eredeti törekvés alaknit ki, hogy függetlenítsék magukat
megállapítani nem sikelült Az az ópiumnak keletr 61 való behozatalától és
uralkodik, hogy őshonosan aligha maguk termeijék ki az ópiumot. Megpióbál; elvadulva Közép-E ur ó pa melegebb koztak először is bő ópiumhozamú ú . n . ópiuma Földközi tenger vidékén, keleten mákfajták meghonosításával, ez azonban nem
egész Tibetig és Kansu-ig tenyészik vált be és nem volt kifizetődő egyrészt a meg
a leg1égibb idők óta, mint knltúr- nem felelő termőhely és éghajlati viszonyok,
termesztik, tehát azt igyekeztek ku- másrészt a mag>ak alacsony olajtartalma és
. milyen uton alakult ki e növény világos színe miatt.. Felmerült ezután az a
eredete milyen vadontermő fajra vezethető lehetőség is, hogy a már meghonosodott, a
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környezethez alkalmazkodott ti.. n.. olajmák·fajtákból állítsanak elő óp~umot megpe.llg. oly
módon, hogy a zöld tokokba l a Keleten szakasos
bekarcolással vonják ln a te]nedvet, Illetv~
ó piumaL Hazánkban mái a mult s~azad. elso
felében voltak ilyen ilány~ kezdemenyezesek
Pl adataink vannak an ol, hogy. 1809-ben
a délibb vidékeken jó minöségű ópmmot ~ei
meltek Talán éppen ezen felbuzdulva tobb
mint 100 éve, Pest város akkon tiszti?rvosa,
Christe Krisfóf András hangoztatta az ~p~um
termelés hazai megvalósításának lehetosegot
és fontosságát
Azóta több. ali<alomm~l
történtek próbálkozások Ismer etesek
De~r
Endie Aszódon beállított, kisérletel (1890) ~s
Darvas F-nek 1925-ben o~mmnyer,es celJa!1ol
me kezdett mákterrnes·ztési mu;rkala~a: So_k
has~nló célti külföldi termesztesi Joserlet10l
és vizsgálatról is tudunk, . ezekre azonban
nem térhetünk ki, e helyett Idezzn]< Jerr;rstad rde
vonatkozó megállapítás.át :, >;Ezen a tere~ rengeteg munkát végeztek J:: Jnserletd< tudo~anyos
tekintetben igaz mmdenutt pozittv ei~dmennyel
jártak, azonban a célt _mel:yet, krtl~ztek L L
azt, hogy a mezőgazdasag teszere UJ keresetr
ágakat nyissanak meg . és mmden allamot
a kül!öldtől függetlenne tegyenek, csak krvételesen értek eL Az mindenütt.. stket ul t,
hoo épp úgy mint Kisázsiában alkalord-~~zd~g
ópl'Jmot állítottak elö, azonb~n az eloallttas
a legtöbb esetben oly koltse,gcs volt, h~g~
1 entábilitásról nem lehetett szo Ann a mult
ban az alacsony bérek n;el!ett. nem srkerult,
a jövőben Jegalább s ktleJ lodott tparr~l ;e;rd,elk ez. 0- kultúrállamban mrnden1· hvaloszrnusegszerint
még nehezebben lesz e_~ e·t"? <•
Ilyen meggondolások alapJan celtalan!lak
látszott a Jegtöbb európ~i állan;ban a belloldi
ópiumtermelés erős.zakolas~ s. tgy l~gtohb]~~
lemondott eme szuksegletnk rlye;r utor;r ya o
biztosításáról és továbbra rs .. a_z u. n_ opmrntermelő országokra, főleg 1orokor_sz~gra, Perzsiár a, E!őindiár a, Kínát a, Bulganara, stb
támaszkodott. Az egyes kut~t~k azonbar;r,
m adták fel a reményt s a lnserlett m';lnkara~ok a legtöbb 'helyen 'tová?b 'f?J:ytatodtak
megfelelő ópiurn-málda]tak eloalhtasar a.. , .
Az ópium azonban. nemcsak onmaga~t t
volt fontos gyógyszerbevrtelt erkk, h~nem aze;t
is, mett belőle állították elő a r_nak foalkalord~
ját a moifiumot, melyet a mult sza~ad eleJ,en
Sertümer fedezett fel és izolá_lt az opmmbol ;
nemsokár a ezután a társalkalordakat rs srker ult
különválasztani . Jó idetg az ~ felfogas ur ~l
k od ott, hogy ezek az ,u.. n ~pmmalka~ordak
csakis közvetlenül az opmmbol vonhatok. k;,
az ópium pedig a zöld máknövér_ry te]nedv~bol
nyerhető. Sokáig tar t otta n;agat a~ at~ve.s
meggyőződés is, hogy az elszaradt ;naknoven~,
mivel tej nedv már nines benne, tehat aJkalotdakat sem tartalmaz, ilL azok csak nyomokb~n
mutathatók ki. Ezt a feltevest aranylag ~aran
megcáfolták, amennyiben ':' sz ár az to~okbol rl~
mákszalmából való morfmm tzolalas legelso

s az cn e vonatkozó szabadalmának 1933-ban
történt bejelentese, mclyet azután nemcsak
itthon, hanem külföldi álh;mok, Franciaország,
Anglia, stb. elfogadtak. Uj eljárásának kidolgozásában legközvetlenebb munkatársa, felesége
dr. Kel p Ilona volt segitsegér e. Tökéletesített
rnódszer ük az volt, hogy az érett mákszalmát.
vagyis a teljesen megszáradt Jevélzetet, szárat
és kicsépelt máktokokat együttesen mákszecskaként felaprítva használták fel kiindulási
anyagut Vegyi elemzései!< eredményei szerint
. a mákszalmában átlagértékeket számítv a, O. 070 08% volt a morfinm tartalom, Eredményeik
nagy jelentősége abbarr nyilvánult, hogy véglegesen megdöntötték a Tilloy, Petit, Winekler
·által már a mult században elvetett. de ennek
ellenére felszínen maradt azt a felfogást, miszerint a mákban lévő alkaloidák az éredési
folyamatok során annyir a elbonlódnak és átalakulnak, hogy a beérell száraz nöYenyben
csak elcnyesző kis nfcnnyi,égben mutathatók
ki és így gazdaségilag figyelembe nem vehetők
Részben a Kahay-féle eljárás siketének
hatása, részben a fejlettebb kémiai módszerek
. bevezetés új utakra terelte e katatásokat
Tanulmányozni l< ezdték a száraz mák-növény
·egyes részeinek alkaloida tartalmát. Különöeen
Wrrest és Ftey (1936) \egeztek e tekintetben
mélyreható mrrnkát. Új elemző eljárásukkal
középenrópai r~s észaJzafrikai eredetű mákanyagat (mákszalmát) dolgoztak fel ; 200 gramm
finomra őrölt szf,tazanyagból indultakkis ana
az eredményre jutottak, hogy míg a négy különhöző országból származó mákszár akban a morfiamtartalom 0 . 00-0 018% közölt ingadozott,
addig a megfelelő máktokok szélső értékekben
O 18--0 9% mar lium ot tartalmaztak. Vizsgálataik sm án 402 elemzés alapján átlagosan
0. 48 %-ot illlapítottak meg, ami a mákszalma
fentebb említea átlagát hatszorosan mnlja
felüL Hasonló viZEgálatokról számol he 1937-ben
Kabayt.Je, aki egyrészt hazai, másrészt lengyelországi és jugoszláviai eredetü mákszalmát
analizált az alábbi eredménnyel :
tokokban:
Palmában:
. szárban:
levélben:

0·228--0 409% középé1U·k
O 07 ~O 19%
>>
0·01 -0·03°;{1
O 06!-·0·072%

A

0·297%
0·113%

o 018%
0'·068%

növényrészenként elkülönített pontos
tehát az tünt ki, hogy marfiutermelékenység tekintetében elsősorban a s;<áraz
máktokokat kell figyelemre méltatni, mert
így viszonylag kevés nyers alapanyag felhasználásával sokkai eredményesebb és üzemgazdaságilag is kiiizetőbb a feldolgozás. Egyéb~
ként az érett rnáktokok morfint&rtalmát az
előbbieknél korábban is vizsgálták, a nyert
eredmények között azonban nagy eltér é sek
mutatkoztak, amik talán a mód,zerek különbözőségérc, a vizsgált anyag fajtabeli eitérésére,
éretlen vagy érett állapotára vezethető vissza
Míg pL Zörnig (1909) O 24-0.31) %-al, addig
Tschirclt (1923) O 019-0 04% mmfiumot rnrrtatott ki. FuseJts (1932) különböző fej lő dési
elemzesekből

állapotokban vizsgálta a tokokat és 0 . 30.4%közötttértékeket kapott, Jespersen (193ö)
pedig átlagosan O 35% morfiumot talált.
lVIindezek alapján a fejlődés to\ábbi utja
az lett, hogy a rnor:tiurnnak és egyes tArsalkaloidáinak elöállítását a mák feldmabolt
száraz termésere az ú. n . máktok-szeeskára,
erre a mákszalmához kepest kis helyet foglaló
olcsó hulladékanyagr a korlátozták. Időközben
a Kabay-féle feldolgozási eljárés is ilyen érteIemben mi>dosnlt. E módszer mellett azonban
ismerteseé vált az 1935-ben több helyen szabadalmazott Hoffmann-La Roche-féle eljár ás is,
amely . egy szerübh kilúgozási folyamat a!kairnazásával szintén a tPljescn szárazra érett, kicsépelt mákgubókat dolgozza fel, de Jinonna
őrölt állapotból indul ki Az ilyeri módon kezelt
nyersanyag morfintartaln1a az elemzési eredmények szerint O 03-0 05 %-os ét ték ek között
ingadozott; a kapott felső hatáterték kétségtelen felülmulta a megelöző legtöbb eredményt
Az említett eljárásoknak szélesebb körben
tör tent alkalmazása és kiilönltoző mákfajtákr a való kiterjesztése sor án v egén ényesen
bebizonyosodott a7, hogy egyes m:'!kfajtáknak
a száraz tejnedvnell;üli gubóiban sok marlium
van es arnellett kisebb mennyiségben egyéb
társalkaloidák is kimutathatók ; e hatóanyagok
mennyisege azor\barr az egyes fajtáktol és a
termőhelyi viszonyoktói függ
A vázolt viZ'gálati er edméuyek "'gül is
a ll a vezett ek, hogy az ú n. olaj n18.k es ópiummák-fajták nemcsftése után egyszerr e 1öbb
helyen is felrnerült olyan mákfajták meglrono ..
sításának, ilietve nemesítesének a gondolata
és szükségessége, melyek egyrészt az elsőfokú
hasznosítás, (olajhozam, élelmi cii<k) feltételeinek megfeleljenek, teltát lehelőleg sötet mag\• ü,
nagy olajtartalmú, összhozamban gazdaságosak
legyenek, másr észt \ iszont a kicsépelt gubó ik
minél magasabb morfin tartalommai rendelkezzenek. Megindult tehát az egyes orszagokban, később hazánJ<ban is a Htési mak küJönböző változatainak ily en
né.zőpont ból v aló
tanuhnányozá~a, Jdsér lcti alapon való Y izsgálata, ópiumalkaloidákra, pontosabban a morfiumtartalom en1elé~ér c_ irányu ló nemesitése
A máknemesítés munkaterülete tehát fokozatosan kibőviiit, mert az addigi olaj- es ópiummák nemesit ő feladatokhoz, har madikl;ent kapcsolódott az ti tL alkaloida-mák nemesítés megindítása es kifejlesztése. E tekintetben elo ő v oH
a Szo\'jelúnió, ezután több nyugati orszég, köztük Svéd- es Németország, tovébbá Bulgária,
Törökország, stb. Az e téren kb . másfél e>tizede
kifejtett munkáikodaslól és elért eredmenyekről számos szakközleménv tanuskodik. A Iénvcgcsebbekkel r ö' iden foglalkozunk.
"
A szavjet kutatók közül Alexandra\ W G
cs Alexandrava O. G . v ol tak az első kezdeményezöle Ide vonatkozó ét tekezésiik (1932) bevezetésében kifejtik, hogy »az ópium (alkaloida).,
mák termesztése és nemesitése az utóbbi időkig
Yilág\iszonylatban is mganiz:ílatlan állapothan
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nyabb morfintartalmuak A mak
volt es a tervszerű tudományos vizsgálatokról nek alakja és marliumtartalma telkirrteté!Jen
szó sem lehetett, sőt az eddig termesztett mákazt találi.a, hogy minélntt,~JJJY;~;~h~~t~ tta:
anyag a legkülönbözőbb fajták keveréke, , me- pedig
alakj a, annál j obban csökken a n
ly ek között nincs semmride pontos eJhatar ol- lom, viszont a gömbalaku tokoknak
hatóság Először tan.ulma~yozm kell bo~anr nagyobb morfiumhozamuk.
kailag a fajták at, len nr es krvalog~tnr __ oket, Bauenel együtt, l 940-ben azzal a mcegállapítás:
azután hozzáfogni syntetrkus nemesltesukhoz. sal egészítette kr, hogy a vizsgalatba
E szavjet kutatók már 1930-ban ~nnak .a lomagvú és fehér magvú fajták közül az, ~~~1~~l~~~"
vizsgálását tüztél> ki célul, t. ogy _m~yen _ossz:- nagyobb
morfiumtartalmuak,. az u
függés állapíthato meg :' kul~nbo_zo tenrietral vagyis a fehér magvuak vrszont
származó különböző ma!dajtak opmm (alka- ópiumtartamuak Egyebkent ..
loida) hozama és a tokok szövettarii szer.kezete !yozták, hogy a morfmm~art~lom
.. ..
kör.ött. Kisázsiából és távolkeletr ta:tomanyok- azt természetesen befolyasolpk a l;ulso teJDV<,-"
ból származó ópium és olajmák-fajták tokjait zök is. Gelin O E V. és Schwanhom .N
hasonlították össze ópium-érettségr állapotban
elsősorban termesztéstechnikai
A toklalban lévő edénynyaláb--hálózatot és ték meg különböző eredetíí
benne a tejnedvtartó-r endszert, valamrnt, a mányozását, különös tekmtettel a
rostkötegek mennyiségi elosztását ele.meztek
alakulásviszonyair a és a maghozamr
An a az eredményr e j utott ak, hogy e helyegek- leti anyagukbél a lapos zárttokú Pera~J'ts-ral1.át
nek fajtákra jellemző al~kulásviszonyai alalJJan minősítették értékesnek és ezt
követke~tetni lehet az oprum, rlletve modmm ]omra is meavizsgálták Széleskörü
termelékenységre Volatav
N (1941) szOV)et mák nemesítő munka indult meg
kutató egészen más oldalrol rgyeke,ett a mak- Törökországban a Sesilköy Magner;r-esítő,
nemesítÚ munkálatait előmozdítanl. Mester- máson. Itt különböző vidékekről szarmaza
séges uton poliploid mákegyedeke~ állított elő, mákfaiták populációjábt l indultak ki,
melyek vastagabb száruk, . leveluk, nagyobb céllal, hogy a török ópiummák, morfinhoza1má1
magvaik es termésük által tértek el a nem kezelt nemesítő eljárásokkal feljavítsak 1'1-rs.'euet
fajtáktóL Az így kapott növénye)< azon.~an ke- ben az egyes tulajdonságoknak (szrromtszl.n,
vés magot hoztak és, vegetacr?s penodusuk tokszer kezet, magszí.n és olaj tartalom,
is 6-8 nappal krtolodott.. Nliwlloft (1939) fiumhozam, lomblevélalak stb.) eg:vmásl1oz
Bulgária különböző vidékéről s_zármazó .mak- viszonyulását, valamint
·
fajtákat tanulmányozott. Igen valtozatos fcher, léstani vonatkozásait kísértek
erős kék, világos kék, Ibolya, szurke, habany több évig tartó kísérletek eredméi~yeiről
rózsaszín, piros, végül sár~~ r;ragvú_ lajtakat számolt be 1946-ban Ugyanez evben KO<ZOite
vizsgált végig és _az egyes sa]atsagok oroklodes- eiedményeit Hills is, aki 44 ópium-mák
menetét kísérte figyelemmeL Azt talaltatobb~k kísérletczett, hogy meglelelő moihndús
között, hogy a magszín öröklődő tulajdons~g zatokat válagassan ki és nemesítsen t n·vo 1nn.
és a szü1 ke szín dominál a fehér lelett Mas Az ereU tok~kat vizsgálta éspedig tövenként
irányból vizsgálta a mákot Tschepowk~v;kV E
tokok számát, nagyságát, lelnyíllíságát, m:ag!IS·
(1940) aki a máktokok rekeszes lelepJtesenek ságát, elhelyezkedését, moillUtm.tlo:wrnanar<
öröklődésé·<el foglalkoz.ott Megállapította, hogy kodeintartalmának százalékát, továbbá
a máktok bibesugar ainak, illetve rekesziala;nak fajták fagy- és betegségellenállóságát
a száma az utódnövényeken nmcs korrelacwban -eredményei nyomán kisér !etet állított
az anyanövény toksugaraival,_ vagyis ~ bibc- a kívánt előnyös sajátságokat
karélyok száma környezeti, VI~zonyoktol_ fu gg egyesítse A legutóbbi ev ek _m,lluienoes:no
és nem látszik öröklődő saptsagnak ; ezert ez kálatai közül Anderson G. cs ülssan
a sajátság nem haszi]álható fel a mák e;sy_es svéd kntatók előkisérleti eredményeire utal tm~';
változatainak az elkülönítésére. Megemlrt]uk a gyengébb szalmájú, később vüító,
Bredemann, majd Determann (1940) alkaloida~ hozamú Mahndodi és a kemenyebb,
mák nemesítésre ilányuló munkásságát; utóbbr állóbb szalmáju s valamivel előbb "''"'""
különböző mákfajták tol<.j~inak. belső felépítévizsgálták és e:~;s~!~'~~~;t,~g;li
sét, edénynyaláb sz er kezetet, _te]ed:ny, eloszla- Peracris-fajtákat
máss~L Az utódok szalmaerősség
sát elemezte és kereste az osszefuggeseket a csaknem megegyeztek a Per agissal
tej edények szá ID.a, nagy_sá ga, ker esztmets~eti pedig néhány esetben felülmúlta a
összfelülete és az aJkaiorda tartalom kozott
fajtát kísérleteik folyamatban vannak ;
A nemesítés vonalán jól felhasználható meg~ ges eredményeik meg nem rsmeretesek A
állapításokat szolgáltatott Hee~er K_ F;, akr ség ked' éert említjük meg
E
1939-ben közölte azokat az osszefuggeseket
W. 1947-ben megjelent Í<~~\~~~~~~~:~~~
melyeket egvrészt a magszín és a morfmm- Poet)lke
arnelv a mák termesztési, kémiai s
tartalom m1srészt a tokalak és a morfium- viszoÍqainl foglalkozik. Az aUoaJ,oida
tartalom' között felismer t. E szerint az ezüst- nen1esítés szemszö '
lS
entií,:eQUnC~'
szürke macrszínű fajták nagyon magas, a szürtetinthetők
H
kés magszlnűek magas, az elefántcsontszínűek
közepes, míg a fehér magszínűek a legalacso- 1947-ben közzétett
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a n_r.odiumtartalomnak egy tokon
megoszlasm a vonatkoznak. Polar ográfos
krmutatta, hogy a máktok alsó harll'I!tdaJban található a legtöbb morfium (28 mg),
harmadában közepes mennyiségű (18
harmadában ennél kevesebb (ll mg),
re]{ee:zf:aJakr>an IS a közepes alatt maradt az
mg), míg legkevesebbet tartalmazott
nu> eK.'u1 on a (3 3 mg).. Ezek az eredmények
seget nyujtanak arra, hogy a morfiumra
nemesítés_, érdek eben, az egyes fajváltozat.OK tokalakjUt megfelelő en értékeljük és az
':el<1m,ösformájú fajtákat kísérletejnkba vonjuk
külföldi eredmények vázlatos ismertetése
. ·
szemügyre röviden az itthoni
1 "·"'""oicet
Hazánkban a Kabay-eljárás szerinti
előállítás bevezetése és a Büdszent<~;~~:111 ~];' ~l~ét~:e~~S~Jí,t~~ett feldolgozó üzem megindí;".
lendületbe hozta a mák
mértékü termesztését, sőt az 1940-es
"'"'e~wJ kezdve kimondottan morfindusabb faj,
és előállítására is mega kísérletek Elsőként az akkor alakuvolt és részben gyógynövénynemesítő
müködő budapesti Növényörökléstani és
Nerr1esíiést:an_i Kutató Intézet kezdett eziránydolgoznr. Nagyreszt külföldről származó
anydgából több évi kísérletezés után sikeugyan néhány nagyobb morfinhozamu
kiválasztani, a vetőmag azonban a
us események következtében elpusztult.
Majdnem azonos időben a Kolozsvári Gyógynövénykí~ér leti Intézet is foglalkozott ·ilyen
vonatk~zasban a makkaL Az Intezet vezetője,
Elemer, Alexandr ov, B r edeman és Deeredményei nyomán oly módon igyemegfelelő kisér Jeti anyagat kiválasztani,
a különböző eredetíí mákfajták tokjainak
lónyalábjait hasonlította össze, mérte "a tej. edények összfelületét és az alkaloida tartalmat ;
megkezdett kísérleteinek folytatását azonban a
háboru megakadályozta. A Jelszabadulás utáni
években 1946-47-ben) a budapesti NövényIntézet ismét munkap1 ogwmmjába
vette a hazar aJkaiorda máknemesítés ujbóli beállítását. Egyidejüleg (1946) az Országos Kémiai
Intézet Biokémiai és Vitamin osztálya s annak
vezetője Bencze Béla, Halmy Jolánnal kémiai
botanikai összehasonlítás, valamint az ipari
megállapítása céljából állítoHák be mákkísérlete~<,et, d~ kizárólag hazai gyüjtésű fajtakkaL Eredmenyeiket 1948-ban adták közr e.
atjuk tehát, hogy az itthoni alakJaida-mák
nemesítő munkálatok is megindultak, de nemesített alkaloida mák fajtánk még nincs
A továbbiakban azokról a kísérletekről és
r:~~,~~é~la_t_:J:<_r,~. szetetnénk még szólni, melyeket
morfnrtartalmú, új mákfajta előállítá
az elmult években kezdtünk és folyamatovégeztünk részben a Növényörökléstani
Intézet kísé!leti telepén, részben az
egyetemi Gyógyszerészeti Növénytani Tanszeken. Munkánk az 1947-48 években és
még az idén is előkisér ~et i jellegű volt, mert
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mindenekelőtt meg kellett ismernünk a felszabadulás után ujonnan gyüjtött anyagunkat, mdy nagyobb hányadában külföldi (francia
holland, ~émet, b~lgár, török), kisebb hányadában hazar beszerzesből eredt.. Ennek érdekében
akülönböző :nákváltozatokat, lehetőleg azonos
komyezetr vrszonyok között neveltük feL Mivel kisérleti anyagunk jó része kereskedelmi
neven került hozzánk, tehát tisztázásra várt a
fajták rendszertani helvzetének is a kérdése.
Az álomhozó mák, mint Í aj, többek között nemc~ak a sziromlevelek s atok~k alakja és nagysaga, hanem a magvak es sz n arnlevelek színeződése szerint is nagyon eltérő kialakulásu
lehet.. E tulajdonságok alapján a fajon belül
több változat különböztethető meg A rend ..
szcrező 'növénytan a magvak színe szerint az
alábbr változatokat tartja nyihán:
l. Papaver somnil er um var.. album D. C
(=var. olficinale C e . G.), fehér magv u változat,
2. Papaver sornnifemm var rrigrum D . C
(=var genurnum) fekete. sötétmagvu, nagy
olaitartalmu változat,
·
3. Papaver sornnifemm var.. caesium kékmagvu változat,
4 Papaver sornniferum var.. griseum Si' Ül ke··
magv u változat,
5. Papaver sornniferum v::tr.. roseum piros
magvú változat,
6. Papaver sornniferum var. Juteum sárgamagvú változat.
A magszíntől függetl~nül a tokok nyílAsa
szennt rsmeretes a felnvílo tokú, a zárt tokú és
a részben nyíló toku" változat, a szüomlevél
alakulása szerint pedig van tagolatlan és sallangos fajta. E bélyegek mellett még több más
sajátságkülönbség (sziromszin, tokalak, toknagyság, bibekorong-helyzet, sth.) is előfordnl,
melyekre azonban nem tér ünk ki
Az átvizsgált kiindulási anyagnnkban a
magszinszerinti mákv:íltozatok közül csupán a
1\iros hiányzott, a többi képviselve volt, de legtöbbje kevert állapotban . Azért is vált szükségcs~é az ~venkéti. beltenyészt~. m~nka, hogy
rovrd rdon belul trszta krérletr anyag á
rendelkezésre. Ezé I t évenként minden fajt ából
világnyílás előtt szigeteltünk virágolwt, maj d
kereszteződés céljából mesteJ ségesen önmeaporoztuk A fajtatulajdonságok minél alaposabb
meg;sr;r-~rése célJából . a kíséiieti növényeink
fe]lodesenek egesz rdeje alatt különhöző fenológiai megfigyeléseket eszközöitünk, a fejlődés
szakaszosságát tanulmányoztuk, a világnyílás
és .a te:mésérés idejét mértük és sok egyéb
saJatossagot j egyeztunk fel. Mmthogy kor látolt
kisérleti terület állt rendelkezésre, minden fajtából ~supán kb . 20-25 példányt neveltünk;
ezek eletmenetét azonban tövenként kisértük
lifP:elemmel Megfigyeléseink a sok ogyéb
sa]3tság mellelt főképpen a2 alábbiakra terjedtek ki: elágazódási hajlam, az első kinyilt
virág megjelenésének időpontja, az érett ter-
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mesek súlya maggal együtt, a tokonkenti tiszta
magsúly '· az ezerr:nagsúlysz~n1, a ma&v,ak szine,
a termesek alakJ a, nagysaga, felnyilasa vagy
zárva maradása, a rekeszfalak, rlletve bibekarélyok száma, a bibekorong h€lyz:te, .a termésfal vastagsága, a rekeszf~lak szeles.sege, a
szár szilárdsága, végül fa]iankeiü ketszeles
mérésben a kristályvízmentes morllnbaZis %-a
A felsor olt bélyegeken kívül loglalk?ztunk elő:
tanulmányként a mák toktermesenek belso
felépítésével és a moifinmhozamot befolyásoló
szövetelemek fejlődésmenetéveL Tet~uk ezt
abból a célból, hogy kellő alapot biZt.os:tsunk a
különbözö fajták tokszerkeszzetének Iden sorrakerülö szövettani összehasonlításához és morflntermelékenységi ertékeléséhez Az egyeS. fa_iták
ilyen sokoldalú kivizsgálása azér.t s~nkseges,
hogy egyrészt számba vegyuk f~]t~nkent a kgjellemzőbb és legelőnyösebb S~J.atsagokat, roasrészt megálh1pítsuk ezek alapJ~;'· hogy mely1k
változat rollven tula]donsagaert es mrlyen
IDértékben vonható be az alkaloidára vaJ ó
nemesitésbe
.
A következőkben rö\id tájékoztatót nynJtunk elsősorban a multévi munkálatokról és
előkisérleti tapasztalataink! óL
Az emlí~ett
sajátságokra átvizsgált anyagunkon megkozelítőleg 14.000 mérést, megfi~yelést és vizsgálatot ,égeztünk, mégpedrg azert, hogy az egyes
sajátság~rknak fajták közötti különbségét és
fajtán belüli szóródá~ait kellökép~_enöSfzebason
lílhassuk. Tekmtetne vettuk eloszal rs az elágazódási hajlamot, ~mely ugy_an a kiilső tényezők befolyása alatt ali, de a tovenke~tl es holdankénti összmor!rumhozam tekmteteben nem
közömbös tényezö A Jegkevésbbé elágazónak
mutatkoztak az óriás tok ú, fehérmagvú francia
eredetű fajták; ezek tokj,a ol:.:Jwr, a 10 cm
szélességet s 5 cm magassagat lS elen ; ezzel
szemben a legtöbb elágazással az. aranyla!j lo.stokú török, a közepes tokú holgar s a szmten
közepes tokú Hocheuheim-i lajt~k tüntel' kL
A fejlédéstanr megfrgyele_sek kozul a \nag;zasl
időre vonatkozóan azt talaltuk, hogy legkorabbl
volt a francia és a török fajta, közepes idejű
a kisérleti anyagunk nagyobb része, míg a
soproni és a Müller-féle w' n Vl~agzott _a "legkésőbben, azaz, há r om-negy hettel . kesobb,
mint a francia tövek A virágzási idő pontos
febételezése támpontot nyujtott arra nézve,
hogy a keresztczésrc kijelölt két s~ülő közül,
ha azok virágzása nem esrk egy1dme, mely1k
partner virágzási idejét igy~kezzük·, korábbra
hozni mesterséges beavatkozassaL Ene nezve
más növényekre vonatkozóan számos. kísérlet
szolgál útmutatásul, különösen a szavjet agrobiológia körébőL Az egyes, fajták , tenné~
alakját szintén figyelemmel, klsertuk es ro~zr
tettük ; a fr anciákr a a pogacsa alak (l. ke p),
a Müller-féle w D-re a hosszűl<ás (2 . kép),
a többiekJe a gömbalak (1. kép) '\olt általában jellemző. A termés felnyílását illetően a
francia fajták tokja éréskor felnyílt, a többreké
Jegnagyobb százalékban zárva maradt A mag-

hozamot hasonlítva össze a
lajtában kapt uk a legmagasabb ért,éket. t<Ilri>,nc
ként átlagosan 6-8 gr-ot, míg a ""'"lJD
fajtákban a magsuly átlagosan 2 5-4 gr közölet
ingadozott. A magvak szinét vizsgálva, a
érő franciákban kizárólag fehér színű, kis
nyiségben világosbarna magvakat találi:nrrk
hasonló eredmenyt kaptunk a később
Jer w, D-ban is. A többi fajtákban
.
belül is, néhány kivételtől eltekintve, a
tozatosabb magszín uralkodott, neve:zet:es1en:
sötétkék, sötétszürke, kék, ülágoskék, sziirk.e,
bar na, világosbarna. A magnélküli tok ok
megközelítőleg a mag ketszerese vo]t,
seket végeztünk, továbbá, az egyes
rekeszfal-szélességére és termi,gf:al-vasürgság:ár,
vonatkozóan is. Mindkettő
a morfiumhozammal Míg
olajmáknemesítésben a minél
mésfalú fajtállat tekintették előnyöseknek
addig az alkaloidamák nemesítésben éppen
ditott a helyzet Kisérleti anyagamkban
kintetben a Jegnagyobb éiteket a franc1a
adták A tok alakja és a rekeszfal szi'~les;sé!
közötti összefüggést tanulmányozva azt
tuk, hogy a magvakat tartó rekeszfal a p014ác:sa
alakúban a legszélesebb, a gömbalakúban

a hosszúkás tokban a Jegkeskenyebb.
még az egy tokon belüli rekeszfalak,
bibekar ély ok számának ösezehawnlítására is, mert a bibekarélyok emelkedésével aránV•J>"·" nő az egy tokon belüli alkaloida-tartais. A Jegtöbb fajtában ez az érték, átlagon
15-18 között mozgott, valószínűleg a kedtalaj és kezelési viszonyok következtében ;
átság ugyanis a külföldi és saját meg~~{;;~~~~;·,~~·], szerint is erősen függ a külső

a szür ke és kékmagvú bolgár (0.84 %), maj d
a kékesszürke mag\ú Peragis (0,.82 %l követ"
kezett.. A nagytokú, fehérmagvu francia fajták közepesnek (041-0.54%) mutatkoztak
Egyesek pedig, amik a táblázatban nem szeJepelnek, még ennél is kisebb érteket (0 . 3 7%)
adtak. (A nemesítés érdekében a mmfiumelemzéssel párhuzamosan a magYak olajtartalmát is meg kellelt volna vizsgálnunk, erre azonban nem volt mód . )
A mmfium-tartalom ismeretében az idei
A morfológiai bélyegek felvételezése után (1949) kísérletcinkben számos különböző irányú
tánként kétszeres IDérésben amorfium elem- keresztezest ,égeztrink. Elsősorban a magas
.
is sor került Ezt a munkát a Büdszent- morfintartalomra, nagy és lapos tokúságr a, sok
Alkaloida feldolgozó üzem labor ató- elágazásra, bő maghozamra és kék magszJnre
A Jegjobbnak és közepes- voltunk teliintettel A beállított kísé!letsorofajták elemzési eredményeit a zatolmt nem részletezzük, csupán egyről emlétáblázat tünteti fel Minthogy r,emdy kezünk meg. Ebben egyik partner ül a f1 ancia
fium tartalmáról 1944-böl származó lajtát választottuk, amelynek egyrészt előnye
is rendelkezésle álltak, tehát azokat km ai '\irágzása (június l-től), termésének lapított alal;ja, nagy mérete (7-10 cm átmérő),
efi.Ybe·veth<,ttiik saját anyagunk eredményeivel
megállapítottuk, hogy a két különböző év- vastagabb fala, bő maghozama (6-8 gr),
en, két különböző területen és viszonyok viharellenáJló szára, másrészt hátránya alig
közölt nevelt azonos fajtákban a morfium- elágazó jellege, nyíló tokja, fehér magja, közekvantitatív jellege közel megegyező, pes morlintartalma. Másik partner ül a török
ami örökléstani 'on.atkozásokr a enged követ- lajta szolgált; ennek előnye korai virágzása,
k:;~~~~~~-,onfft~ alanti táblázat adataival való gazdagon elágazó jellege, magasabb morliumö
s céljából említjük meg, hogy a tartalmá, zárvammadó tol;ja, kék magszine,
tem1esztésű mákfajtákkal végzett ldsérhátránya pedig termésének \élzony lala, közecorán Bencze B megvizsgálta a száJ az pesnél kisebb mérete (2-3 cm átmérő), gyaktokok morfiumtmtalmát és azt 0,25%-0 . 73% ran megnyúlt alakja, gyenge szára stb. A megközöttinek találta, átlagosan 045 %-os értéket porzást J;ölcsönösen végeztük, azaz, rmndkét
szülő anyanövényl<ént és pollentadóként is szekapott.)
Kísé1 Jeti anyagunkban a marliumtartalom szem- repeH. A mester>éges megtermékenyítés a szopontjából tehát Jegelőnyösebbnek bizonyult a kásos eljárások alhalmazásával minden nehézkékmagvú hollandi (0,89%), mely messze felül- ség nélkül siker ült s megfelelő mennyiségü magmúlta a szokványos (04-0.5 %) értéket ; utána anyagat kaptunk, amiből a jövő évben nagy
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számban felnevelhető az utódnemzedék s akkor kezik, melyre rövidesen akkor kerül sor, ami- .
kor az ez évben felnevelt többi kisérleti növéaz első kiértékelést is elvégezhetjük
Egyes alaktani sajátságoknak a viselke- nyünk tömegelemzéseit elkezdjük Párhuzadésére azonban már most is rámutathatunk és mosan e rr_runkával~ feldolgozásra . kerül még
következtethetünk az idei keresztezések jövő ebben az evben mmden faJtara es hybridre
évben várható eredményeire, mert mint emlí-- kiterjedően a tokok finomabb szöveti szuketettük, már az 1948 . évben is végeztünk mester- zete, hogy megállapíthassuk a belső' struktura
séges megporzásokat, de akkor a morfintarta- és morfiumhozam közötti fajtajellemző összelom fajtánkénti értékeit még': nem ismertük függéseket E sok fáradozással járó előmunkála
s így főleg alaki sajátságokat tartottunk szem- tok sikeres befejezése után számíthatunk arra.
·
előtt Keresztezéseinkben akkm is szerepelt hogy ismeretessé vállnak fajtánként a
generatív partnerként ·a~nagytokú, fehér magvú, hozammal ko n elációban hozható fejlődésalak(
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el nem ágazó francia és a jól elágazó kékmagvú
török fajta A két szülőt a 3 és 4 . képen
mutatjuk be A keresztezésből származó és
idén elvetett magvakból olyan utódokat kaptunk (5 kép), melyek az egyik szülőtől (a franciától) erősebb szárszerkezetet nagytokúságot,
lapi1 ott alakot, a termés vastagfalúságát, bő
vebb magbazarnot, a másik szülőtől pedig
(töröktől) nagyobb elágazódási hajlamot, kék
magvúságot, a zárvamaradó tokszerkezetet vették át. Ily módon tehát sikerült egy új fajtakeveréket előállítanunk, de ezzel még koránt
sem fejeződött be feladatunk ; valószínűleg
még további biológiai beavatkozásra lesz szükség.. Mindenekelőtt a morfiumtartalomnak és
a szövettani sajátságoknak a vizsgálata követ-

524
50E

5 kép. Papaver sornniferum L.~ geneiativ hibrid; elágazó~ nagytokú~ kékmagvú új fajták

taní, szövettani és egyéb bélyegek ; ezek birtokában azután könnyebben lehetövé válik a
legmegfelelőbb fajták kijelölése.. Fenti laboratóriumi vizsgálatok a következő termelési év
kezdetéig be kell fejeződjenek, hogy a kísérletek jövőévi beállítása már a kiértékelt idei
eredmények is111eretében történhessék
Végezetül szeretnénk rámutatni meg arra,
hogy az eddig végzett fajtaelemzési vizsgálatok, szövetfejlődéstani eredmények és szak-·
irodalmi tanulmányok alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy gyógyszerészeti néző~
pontból a mák nemesítésében, termesztésében
és a további kutató rnunkában a megadott
lehetőségek szerint az alábbiakat kell szem-előtt tartanunk :
l. Az egyes mákfajták tokjaiban lévő tej-

nedvnek minél celszer übb mjnőségi és rnennyi-sécri összetételet e való törekvés, elsősorban
m~rlintartalomr a vonatkoztatva.
2. A tokfal edenynyalábjaiban elhelyezkedő tejedények minél nagyobb mérete és

sZáma
3 A tok placentális főnyalábjainak és
melléknyaláb-r endszer ének előnyös kialakulási
viszonyai, tekintettel a r ost-, a tej edény- és
a háncselemek közötti arányra, (a morfiurnterrnelékenység ugyanis kedvezőbb, ha minél
kevesebb r ostelem keletkezik ; ez, viszont,
fajtánként változó).
4 . A máktokot felépítő termőlevelek minél
_m,ag'"auu száma, röviden, minél dúsabb sugarú
bilbelwr ong, mert ezzel arányosan nő a piacentális főnyalábok száma és a rnelléknyalábrendszer összfelülete, ami maga után vonj a a tejedényhálózat gyarapodását is. (Ezt a sajátságat termesztéstechnikailag befolyásolni lehet.)
5 Az egyes fajták tokjainak kedvezőbb
alakja, nagysága és minél vastagabb fala
6. A tokokban a magvaknak minél nagyobb
mennyisége, siltét színe, olajdús tartalma (ez
nem annyir a az alkaloida-hozarnn;j,;:tl.függ össze,
inkább a kifizetendő termelést ~!azza}
7 . A toktermés fel nem nyíló'jellege, amely
a fölösleges magpergés elkerülése miatt sziikséges.
'
""
8. lVIinél gazdagabb elágazás-fa való hajlam,
amivel arányosan uő a tövenkénti tokok száma.
9. Korai virágzás és egy tő··ö·sszes virágait
véve figyelembe, minél rövidebb virágzási idő,
valamint korai és egyenletes érés.
10. Viharellenállóság, azaz, a szárnak minél
célszerűbb szöveti szerkezete .
ll. Mákormányossal, mákgyökérbarkóval
s általában betegséggel szemben való ellenállóság .
Az egyes pontok r észletesebb kifejtésébe
nem boesátkozhatunk, azt azonban hang-súlyozni kívánjuk, hogy a fenti sajátosságok
bizonyos szóródásban, a környezeti
t~~~~~~,;;·~
s így termesztéstechnikailag
•
r ész e, viszont, ör ökletes tulaj c
pL a tokalak, a magszín, a tej.
.
átmérője, a nagyobb morfintermelékenységre, valamint a gazdagabb elágazódásra
való hajlam stb. Természetesen, még pontos
megállapításra vár az, hogy az említett sajátosságok közül, melyek rnilyen módon öröklődnek és rnelyek függnek inkább a környezeti
hatásoktól, továbbá, hogy a kiemeit tulajdonságok rnilyen korrelációban állnak egymással
és a morfintartalornmal. Ezek szerint tehát
jövő rnunkánkat elsősorban az előnyös öröklődő tulajdonságoknak egy fajtán belüli rninél
~élszerűbb összehangolására fordítjuk s ennek
erdekében igénybe vesszük a legkorszerűbb
kisérleti eljárásokat, elsősorban a szovjet agro-

biológiában bevált módszereket Kiegeszítésül
pedrg a termesztéstechnika tapasztalatainak
felhasználásával aria is törekedni fogunk, hogy
néhány a morfiurnhozarnrnal összefüggő nemöröklődő sajátosság viselkedését tanulmimy ozzuk
Előkísérleteink eddigi e{edményei szerint
1ninden remény meg van ana\ hogy szacialista
gazdálkodásunk részére az eddigieknél megfelelőbb fajtát sikerül előállítani es meghonosítani, olyat, amely egyképpeu megfelel majd
mezőgazdasági eletünk kívánalmainak és gyógyszer vegyiparunk igényeinek is.
Befejezőben meg kell emlékeznem e helyen
is közvetlen munkatársaimról, akiknek odaadó
közrernűködése tette lehetövé eddigi munkán'k
elvégzését. l'\ekik, valamint azoknak, akik
alkaloms;<erűen segítségünkre voltak, ezúton
fejezem ki hálás köszönetemet

Összefoglalás
'.. közlernény azokr ól az előmunkálatokto l
és kisérAetekről ad tájékoztatót, melyeket hazai
alkaloiga-máknemesítés érdekében a Köv ényörökléstani Kutató Intézet kisérleti tclepén és
az Egyeterni Gyógyszerészi Kövénytaní Tanszéken megkezdtek. Szárnos külföldi eredetű
mákfajtát neveltek fel azonos termesztesi viszonyok között s közben a kisérleti anyagat fejlődéstani, alaktani, szövettani cs rnorfintartaJornr a vonatkozó vizsgálatnak vetették alá
Párhuzamosan ezzel heltenyésztés útján tisztítani igyekeztek anyagukat és megpróbállák,
hogy különböző fajták keresztezésével a marfiuhozamra előnyösnek vélt tulajdonságokat a
hyhridnemzedékben ös>zpontosítsák Ez egyik
kisér Jet ük eredményeként sikerült is, amenúyiben egyiészt a k01án világzó\ e1 nem ágazó,
nagytok ú, !e hér magv u, vihar ellenálló l r an eia
fajtából (3 . kép), másrészt a korán virágzó,
gazdagon elágazó, zárttokú, kékmagvú török
fajtából (4. kép) generatív hybridizációval egy
új lajtakeveréket állítottak elő (5. kép), amely
a két sz ülő előnyös fej l r déstan i és alaktani
tulajdonságait egyesíti magáhan; a mmfinvizsgálatr a később kerül sor - A megkezdeU
kísérleteket jövő évben sokkal szele>ebb alapokon folytatják.
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0€JnaropaHC.HBa~He MaNa C TO"'IKH apeHIUl
M31.\eBTM'IeCKOH H peayn&TaTb! H6CKODbKMX
npeAB8pHTeDbHbiX ORbiTOB.
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ciJap ... :

,[(p .. III. lllapKWib,
Cooómenne opneHrn:pyer nac o noluoroBnreJibHhlX pa~
óorax n onbiiEX, nalJaibiX B CB513II c o6JiaropmramanneM
Man:a, BhrpameHHOro Ha ouwTaoll craan;nH BeHrepeKoro Ma~ ·
crnryra no nccnenosamrro rracJien:ciBeHHOCTH pacTean:ll a npn
Kacf>e,n;pe if>apMan:eBTir'leCKOil ÓOTa.HllKII YmzmepcrrTeTa .. llpii
IO)K,JJ;eCTBeHHblX OÓCI051TeJibCIB8X, BblpaiDIIB8Jlll MHOI'O P8.3HO·
BIT)lHOCTeii 3arpaDlllJHOI0 npOHCXOJR,ll;eHll'ii, liO,ll;BepraSI BMeere
c ·reM
Marepnana
onblfOB nccJieAOBaiHUO o6
unn, MopcPoJiornn rncroJiorHrr rr co.nep)KaHlln 1110pciJnHa. fia~
paJIJie)!bHO c S'IITM. crapanHCb OlJHCillTb sro'f 111arepna.11 nyTe·M.
BH)'TpeHnell ceJie<mnn n npo6oBa.rru cocpenoqRTb,
Hble y,rra'lHblJI-UI: C TOlJKH 3peHJ:J51 BbiXO,JJ;a lii:Opq:nma
B JHŐpUAHO\\ IIOKOJieBHU· 3'ro yAaJIOCb B pe3yJibia'Ie
ll3 Ollb1IOB 1 l:IOCKOJlbKY renepaJITBHbiM CKpen:umaHHeM
cropoHbi: pa HO userymaH ne pa3aemJlSJ.IDrua5IC5l 6ype<orooff~;;
Q}panUY3K85I C ÓOJlbmOli: IOJJOBIWfi (pnc. 3) Il ÓeJlbiMII
naMn, a c .np)roií cropüllbi noshifi rn6pn,n;: paHon;seryrnasr; 6oi8IO pa3BeiBJI5IlOID8SJC5I 'Iypel~KaSI pa3HOBH,ll;HOCib C 33Kpbiroií í'OJIOBIWií H CliHHMll CeMeli8liHI (pH C 4.) C03.USJI8Cb
rropo.lla (pHC 5)
coenunHer B ce6e y11alJHbie ~BoJironnoH"lbie n Mop<jl,oM·
rnqec1me cBoikrBa oóonx npe.rr;KOB, Mccne,ll;oBan:e:e Ha
:acanne 1110pcpnr a npoll3BOAHIC'ii no3)Ke Haqarbte y)Ke
rrpo.n:on)Ka'IC'ii B 6y.n;yme111 ro)(y B óonee muporwM Ma.cmraéie;
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Korszerű ismereteink a vitaminokról, hormonokról
és fermentekről

h

(Közlemény a Pázmány Piíei Tudományegyetem Közegészsegtani Intbetéóől.
Igazgató.: Prof. Dabis I. ász ló dr.)
Ir ta: Vitéz István dr.. egyetemi magántanár
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A VIIAMINOKRÓL ÁLTALÁBAN
A táplálkoz8s tudománytanában mind élettani, mind gyakorlati vonatkozásban az ntóbbi
évtizedekben mélyreható változást idézett elő
az ú . n. vitaminok felfedezése és megismerése .
Ezek az uj ismeretek kezdetben csak a táplálkozástan területére szorítkoztak, ma azonban
már kiterjeszkedtek a megelőző és gyógyító
orvostudomány szerteágazó útjaira is. Amíg
ugyanis kezdetben csak egy újabb - élet
fontos- tápanyagnak tekintették a vitaminokat,
mai ismereteink birtokában már nyilvánvaló,
hogy azok jelenfősége ennél sokkal nagyobb.
A sejtben az anyag átalakítilsakor felszabaduló
energia működésének irányításához, e bonyolult folyamatok egyensúlyozásához, tehát a
sejt normális és állandó működéséhez nemcsak
hormonok és fermentek szükségesek, hanem
a vitaminok is épp oly nélkülözhetetlenek
Ezekből a tényekből az következik, hogy a
normális sejtműködés, vagyis az egészséges
szervezet állandóan igényli ezeket az anyagokat
a szükséges mennyiségben és továbbmenve,
bizonyos betegségekben gyógyító hatásuk van
a vitaminoknak
A vitaminok az élő szervezet számára
olyan nélkülözhetetlen, vízben vagy zsírban
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oldódó, egymásközölt semmi, vagy nagyon
cseki-ly chémiai rokonságat mutató vegyületek,
amelyekből a szervezct igenyét már ar
igen kis mcnnyiség ldelegíli. Ezek a szervE•zetb<m
az energia átvitelét irányítják és azokat nagyTészben - bár nem kivétel nélkül - a tápJálékkal kell a szen ezetbe juttatni és hiányuk
esetén u. n táplálkozási betegségek jönnek
létre
új abban mindinkább elmosódik az az
éles hatúr, amely a -vitamin, hormon, ferment
fogalmát egymástól elkülönítette Ismeretes
ugyanis, hogy a vitaminok és hormonok a nekik
tulajdonított jellegzetesen sajátos hatá
kívül igen fontos lermentatív,
is lejtenek ki
A hormonok és vitaminok tekintetében
egységes nézőpont kezd kialakulni azáltal, hogy
mindkét csoportot katalysatornak tekintik. Ezek
az anyagok gyakran egy actív, ú.. n. prostheticus csoportból és egy másik, nagy moleculájú
csoportbólállanak Ez utóbbi legtöbbször fehérjeszerű tulajdonságu és az a feladata, hogy az_
actív részt a sejthez közvetítse A vitaminok
és hormonok ezen az alapon az act h csoportoknak
volnának tekinthetők Az actív csopmt é~
a nagymoleculájú csoport pedig együtt képezi

>>ef!és:zetc, amelyet ell7ymnek jelölhetünk
és hormon helyett pedig vitazym-et,
hormozymet mandllatunk
Ugyancsak kezd megszűnni a vitamin
honnon között az az elhatárolás is, hogy
a vitamin az állati szervezetben nem képződő,
oda kívűlről bejutá (exogen) anyag, szemben
állati szervezetben létrejövő (endogen) horAz utóbbi évek kutatásai ugyanis
több bizonyítékat nyujtanak ananézve,
hormonok a növényekben is előfordulnak
az állati szervezet is képes vitamin
Ez utóbbi nemcsak azt jelenti,
provitaminok alakúJnak át actív
hogy az
vitaminokká, mint pl. a cmotin A-vitaminná,
vagy a7. ergosterin D-vitaminná, vagy hogy
az állati szervezet sa pr ophyta microor ganismusa i
'látják -el a szervezetet egyes vitaminokkal,
rn1nt pl. a flavöbacterium vitarumerr B,-el,
brct. coli K,-el, hanem azt is jelenti, hogy
állati szervezet vaióságos vitaminsynthesisre
pL a csir keembryo és a _patkány
•··---~~~~~;~i~·~~;~~t a patkány és nyuJ szervezete
!
képes előállítani.
Az egészséges sejt- és szervezet-működés
hez szükséges mindama vitaminolmak, amelyek
· növényekben képződnek, a táplálékkal kell
bejutniok a szervezetbe, rníg az actíválódás,
vagy microorganismus-symbiosis útján keletkező vitaminok hiányozhatnak is a táplálékból Ebből következik, hogy az állatvilág a vitaminok révén függő viszonyban van a növényvilággal és hogy a vitaminszükséglet alsóbbrend ű, a hormonszükséglet pedig magasabbrendű életigényt, életműködést jelent A vitaminszükséglet az élő sejt egyik alapvető jellegzetes-·
sége, vagyis vitaminok hiányában elpusztul
Ez nem j elen ti azonban azt, hogy csak vitaminok
nélkül nincsen élet, mert éppugy elpusztul a
sejt és ezzel együtt a szervezet akkor is, ha
víz, sók vagy fermentek hiányoznak belőle
A vitamin tehát nem magának az életnek a
hordozója, hanem csak az életjelenségeknek
egyik építőköve ·Amíg azonban a caloriás
tápanyagok moleculái az energiát szolgáltatják,
addig a vitaminok és hormonok az energia
átvitelét biztosítják s ezért ergon néven foglalhatók össze Az er gon az enzymekkel együtt
katalytikus rendszerbe tartozik (ergozym) és
ezek az u. n. biocataly.satorok.
A biocatalysatorok az élő sejtben végbemenő chemiai reactiók irányító; azáltal, hogy
a reactiók közben felszabaduló electronok átvitelét közvetítik E catalisátor oknak oxydált,
rlletőleg reducált állapoiban kell jelen lenniök
az electronok felvétele és leadása közben és
a két állapot között mindenkor reversibilis
egyensúly áll fenn. Igy tehát ugyanaz a catalysator oxydálni és reducálni vagy dehydrálni
és hydrálni képes; A reactio iránya azután az
egyes vegyületek concentrátiójától, a hydrogenionconcentratiótól, valamint az electrostatiens erőktől függ, mint amilyenek a dispersitás, coliaid állapot, adsörptiós erő stb .

Mivel a reversibilis catalvmtonerdszerek Je\•ersibilisen tudnak red'-"cálÍü és oxydálni, redoxsystemát alkotnak Ők maguk a reactiókban
nem vesznek részt, csak a redircált és oxydált
forma közt ide-oda rnozognak
Ez adj a végső magyarázatát annak, hogy
a vitaminok -- mint catalysator ok-- egyrészt
életfontos vegyülete!< és így ép oly nélkülözhetetlenek, mint a többi tápanyagok, másfelől
pedig, hogy az e ner giát adó tápanyaggal szemben igen csekély mennyiség elegendő belőlük,
hogy hatásukat kifejthessék
A vitaminokra nézve sajátosan jellemző,
hogy ha azok a táplálkozásban a szer vezet
szühégleténél kisebb mennyiségben sz er ep elnek, vagy ha r ö' idebb-hosszabb ideig teljesen
hiányoznak, akkor az illető vitamima jellemző
hiánybetegségek jönnek letre Ezek enyhébb
formái a hypovitaminosisok, a súlyosabb alalzja
az avitaminosisok E betegségek csak a megfelelő vitaminok adagolásával gyógyíthatók
A hiánybetegsegeket régebben ugy fogták
lel, hogy azok egyetlen vitamin hosszantartó
hiányából keletkeznek E felfogás ma már
megdöntöttnek tekinthető, mert a vitaminokon
kívül ismeretesek egyéb olyan lényeges moleculák is, amelyeket épp ugy készen kell kapnia
a szervezetnek, mint a vitaminok közűl töhbet,
mivel a szervezet maga nem tudja előállítani
azokat E moleculák tartós hiánya is kiválthat
hiánybetegségeket újabban ezeket a lényeges
moleculákat essentialis molelmlálmak nevczilz
Ilyenek az aminosavak közt pL a <vstin,
lysin, histidin, tryptophan, tyrosin stb (éssentialis aminosavak) cs ide sorolhatjuk a vitaminokat is.. Élettani szempontból tehót közömbös, hogy mely essentialis molekula (vagy
molelmlák) hiányzik a szervezetből. mut bármelyik hiánya gátolja a szervezet normális
működését és ez \ alamely kór os tünetben jut
kifejezésre
Különösen a fejlődésben lévő
szervezetre nézve jelent nagyobbfokú káro-sodást az essentialis moleku!8k hiánya, mert
bármelyik is hiányzik, akár >itamin, akár
aminosa-:, mindenképpen a fejlődés, növekedés
csökkenése, illetőleg megállása következik be
Az essentialis aminosavak je-lenléte teszi az
egyes fehérjéket biológiailag magas h téküvé
(tej, tojás, hüs). c.ompletté. A camplet fehérje
és yjjamin között azonban jelentős különbség
az, hogy az előbb; csak rpítőanyag és nem
rendelkezik energiaát vi-:ö tulaj doesággaL mint
a vitan---.in.

II

A FO~TOSABB VIT\:I!E\OK ISMERTETÉSE

A ·dtaminokat oldádásuk sz er int 2 nagy
c sop01 t ba osztjálc ~-!egkülönböztetnek l SÍr ban
és vízben oldódó vitaminokat Az egyes Yita--minokat az abe betűivel s Si'ámindexel jelölik
A zsír ban és vízben oldódással kapcsolatos
az a tény, hogy a zoírban oldódó vitaminok
ral:tározódhatnak a szervezetben, a vízben
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oldódák pedig nem. Ez utóbbiak kiürülnek,
ha a szükségleten felüli mennyiségben kerültek
a szervezetbe, ezért ezekről minden nap kell
gondoskodni a táplálkozásban, viszont e vitaminokkal hypervitaminosist létrehozni nem is
lehet. Zsír ban oldódó vitaminok az A-, D-,
E- és K-vitamin, a többi Yízben oldódó.
l. ZSIRBAN OLDODO VITAMINOK

A-vitaminok (axeiOphiol}
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A hámvédő vitaminok közül az A 1 (axeropthol) a tengeri halak, az A 2 az édesvízi halak
májában található . JYiindkettő a polyenekhez
tartozik Az A1-vitamin (a továbbiakban A-vit.)
sárgás, olajszerű, J<önnyen oxydálódó primaer
alkohol (C 20H 300) . A nagyfokú oxygenéi:I;ékenység a telítetlen oldallánccal van összefüggésben .
Érzékeny ezenkívül az ibolyántúli sugarak hatására is és így könnyen elveszti \itamin jelJegét..
A legnagyobb mennyiségben a halmájolajban fordul elő, de vegyes táplálkozás esetén
a szervezet ,szükségletet kielégíti a vágóállat
májában, tojássárgájában, vajban, tejben lévő
kise)Jb mennyiségű 'it amintartalom is Provitanlinjai, a carotinok viszont növénvi eredetű,
sár ga színü festékanyagok Ezek közill azonban
csak az alfa, béta és gamma carotin, valamint
a delta carotinnak nevezett kryptoxanthin
alakul át a cmotinase hatására a májban
valódi A-vitaminná. Biológiai hatás tekintetében ezek közt a béta cm otin áll első helyen.
Provitamin-források elsősorban a sárgarépa,
sárga színű gyümölcsök : banán, paradicsom,
paprika, végül a zöld levél-főzelékek: spenót,
saláta, káposzta, stb. E lcvelekb~n a sárga színt
a chlorophyll zöld színe elfedi . Allati szervezetben található provitamin a látóbíbor (retinin,
rhodopsin), amelyeknek a fényadaptatióban
van szerepe . Ez fény hatására alakul át A-vitaminná.
Mivel az A-vitamin zsírbau oldódik, resorptiójához zsír jelenléte szükséges, a provitaminokéhoz pedig epesavak. A-vitamin hiány
ezért a zsírfelszívódás zavar ai miatt is létr ejöhet
Hatásmechanismusa tekintetében lényeges
az a felismerés, hogy az A-vitamin fokozza a
sejtben lefolyó oxydatiós folyamatokat és a
sejtek regenerátiós képességét. Ezeken keresz··
tül a hatás a növekedésre irányuL A sejtben
!ez aj ló működés kis mennyiségű haeminvas
jelenlétéhez van kötve. Az A-vitaminra antagonista hatása van a thyr oxinnak, mivel ez
csökkenti a carotinase működését és ezen az
úton meggátol j a a vitaminnak a növekedésre
irányuló hatását és a májban történő raktározódását is.
Az ember napi szükséglete A-vitaminból
átlagban 2-5 mg (min. 1,0 mg, opt. 5,0 mg)
lJéta-carotin. Gyermekeknek viszonylag nagyobb az igényük, nyilván a fokozott növekedés, illetőleg fejlődés miatt Az A-vitamin nem-

zetközi egysége (I. E.): 'O,ö gamma béta-carotin
l gamma = 1/1000 mg). Gyakorlatban ..
· 'hd'DD
az ú n . kék-egységet (LEB = Lovibiond
heit Blau) = 0,2 gamma A-vit használják
a;nelynek tízszercse az ú. n. cs.ukamájolaj egy~
seg (CLO =Cod Lrver Ori). A ver normális A-vit
tükre 1,2 LEB = 0,24 gamma A-vit. 10 ernvérsavóban (min. 0,7 ,max . 1,7 LEB).
.
.
A hiánybetegségek rendkívü! sok formában
Jelentkezhetnek Igy elsősorban szemártalmak
(hemeralopia, xerosis, epitheliasis, keratc>malatia, szemszárazság stb.), bőrelváltozások (szín
szárazság, ke1 atosis pilaris, hajelváltozások stb.)
jönnek létre, majd légúti ártalmak (szagérzék~
csökkenés, ozaena, bronchitis), a;;
szervek, az urogenitalis apparatus,
zavarai, _központi idegrendszeri
nek ki. Altalában a fehérje-, zsír-, szc\nlP.rdJ·átanyagcserén kívül a sóanyagcserét (Ca
= osteopmosis, osteomalatia) és a belső
lasztá_s(I mirigyek működését változtatja meg. ··
Allatkísérletckben az A-vitamin túladagolás hypervitaminosist idéz elő igen súlyos lü!retekkel (szőrhullás, a máj zsíros elfajulása, tüdő-;
gyomorvérzés, pajzsmirigytúltengés stb)..
A 2-vitamin
Édesvízi halak májában az A1-vitaminhoz
közelálló, de attól spec tr oseor osan elkülöníthető vegyületet találtak es azt nevezték, el
A 2-vitaminnak Hatása az eredeti A1-vitaminhoz hasonló
D-vitamin (CalcifCiol}
A rachitis elleni védelem miatt antir aéhitises vitaminnak nevezik Eddig hat olyan
vegyület ismeretes, amelyek n .. vitaminként
hatnak. Ezeket D,-D,-vitaminoknak nevezik.
A természetben nagyobb mennyiségben a D 3 .
fordul elő (C 21 H 44 0) s ez is főleg a tonhal
(Gadus fajok) májplajában . Az emlősök bőrében
a 7-dehydrocholesterinből - mint provitaminból - képződik a napfény ibolyántúli sugarai
hatására . A D-vitaminok közül még a caleifer oInak nevezett D 2 (C,,H 43 0H) a legfontosabb antirac hitises hatás ú. Ez a természetben
készen alig fordul elő, de a pr ovitaminja, az
ergosterin igen elterjedt Sokat tartalmaz ebből
az élesztő, különféle gomba, secale cor nu tum
stb E provitaminból ugyancsak ibolyántúli
sugarak hatására előbb lumisterin, majd tachysterin, \égül D 2-vitamin keletkezik. További
besugárzásra suprasterinne (I. és IL) és taxis-·
terinné alakuL Az utóbbi mi!Igező, a többi a D, kivételével - inactiv.. Mesterségesen már
előállították a 22-dehydroergosterinből a D 4-et,
a 7-dehydrositosterinből a D,-t, a 7-dehydrostigmaster inből pedig a D,-vitamint Az er ed eti
D1-vitamimól kiderült, hogy a D 2 és lumisterin
moleculáris vegyülete
E vitaminok antirachitises hatás tekintetében különbözők Leghatásosabb a D 2 és D 3
l nemzetközi egység : 0,025 gamma kristályos

anyag. l mg kristályos calcifer ~l .és tiszta
40,000 egységnek felel meg. Bwlograr egysége pedig az a Iegki~ebb mennyr_sege, ame~y
a meghatározott dretan tart?tt fratal patkanyokat a r achitrstől 14 naprg brztosan meg~
védi. Egy klinikai egység: 12-17 nemzetközi
.
. .
egység = l 00 bioL egység. .
A D-vitamin hatásmechanrsmusarol egyelőre annyi tisztázott, hogy a cakiu;n és phoshpor
felszhódását és retentióját szabalyozza . Ada·olására a vér Ca és PO, tartalma emelkedrk a
~éiből történő nagyobb fokú felszívódás foly< tán
Calcináló hatást azonban csak ~ B-vrt~
minnal együttesen tnd k~fe]tenr, ezert val?színű, hogy a zsír és szenhydratanyagcser~n
keresztül hozza létre az epr-draphysrs hatar
elcsontosodását
D-vitamin hiányában az
epiphvsis vonala széles, elmosódott. és zegzúgos.' Súlyos rachitisben a phosphorylálás
zavara miatt nemcsak a . csontrendszer betegszik meg, hartem általános anyagcserezavar rs
észlelhető A c·aiciumanyagforgalomra kedvezően hat a citromsav (intermediaer szénhydratfehérje anyagcseretermék), a;neiy a calcrum;nal
camplex vegyületet képez s rgy a csonto~bol ~
calcium eltűnését gátolja. Ezzel magyarazliato
a narancs és más gyümölcs kedvező hatása a
rachitis elleni küzdelemben
Napi adag ember számár a általában 2
gamma, optimális mennyiség 10 gamma. A
szükséglet azonban a napi élelemben lévő e~l
cium-phosphor viszonyától is függ. Gravrdrtasban fertőző betegségben, de legfőképpen a
pub'ertás idején a fokozott növekedés_ mratt, a
D-vitamin szükséglet tetemesen megno.
A D-vitamin a májban raktározódik és
könnyen halmozódik Túlzott adagolás~ lrypeivitaminosist idéz elő, amr a csontok elmesztez;nedését vonja maga után A Ca .az érfalakbai_I es a
vesében rakódik le és ez utobbr magyarazatot
nyujt a kisérő nephr!tises tünet:Ine J~Jlemzők
még az étvágytalansag, hasmenes, legsulyosabb
esctekben ---, kisérleti állatokon - cachexra
Az egész kórképet calcinosisnak nevezrk
toxicus D-vitaminadag kb. ezerszerese a_gyo~yrto
adagnak . Csukamájolajjal, amely D-~Itan;uno_n
kívül A-vitamint is tartalmaz, hypervrtammo~rs
nem hozható létre . A vér noqnáhs D-vrtammtartalma kb. 3 gamma %· .A s~ervezetből a
tejjel és széklettel választodrk In
...
A napi táplálék_ban her~ngg_ei, sardrnraval:
tojássárgájával, va]]al, sertesmanai fedezheto
. .
..
a szervezet szükséglete.
A D-vitaminhiány legjellemzőbbkorfori_Jl~~
a rachitiserr kívül a kisgyermekek I.L n kesor
rachitise, az osteomalatia, osteoporosrs. A c~.l
ciferol - mint gyógyszer --:- azössze~ apergras
betegsegekben és tuberculosrsban krtunoen bevált
E-vitamin (Tocopheiol)

n; :

.A.

Az antisterilitási vitaminnak nevezett tocopherol hőálló, de iboly~ntúli s~g~r és . a
levegő oxygénje, vagy mas oxydalo anyag

könnyen tdnkJeteszi . Oxygenérzékenységet ace·tylálással elveszti anélkül, hogy biológiai hatása
változnék Valószinüleg a természetben is ilyen
oxygen·stabil ester - tocopherolacetat ~alak
ban fordul elő . A termeszetben eddig három
E-vitaminhatású anyagat találtak, az alla,
béta és gamma tocopherolt. Az alfa és béta
módosulatot a búzacsíraolajban, a gammát
pedig a kukoricacsíraolajban találták meg.
A tojás, tej, zöldfőzel~k~k lS. tmtalmaznak
E-vitamint, a szervek kozul pedrg Imionosen a.
mellékvese tünik ki E-vitamin gazdagságban,
de a szívizomban, pancrcasban, herében, piacentában és a zsírszövetben is aránylag bőven
van (hem i ai szei kezele lidvetkeztében sz oros
Iokonság van az E, A, K-vitamin és a clr/orophyll
között.. A tocophnol oxydatióval át~laliítlwtó
K-vitaminná. Ez az egyetlen rsmer t pe/da au a,
hogy va,zamely vitomir; csekl!lg_ chen;i~i vá ltozt~
tással atalakíthato mas vrtammhatasu anyagga .
. · Az E-vitaminhiány, bár _mindkét . nen;ű
allatokban sterilitást okoz, mégis az ok mrndket
esetben más és más. A hím állatokban ell\s:<ör
a here károsodik, ami a spermatogenesis zava··
rában nyilvánul meg, majd később a spermatozoonok degeneratiója, azután ezek eltünése
következik be Végül i~ az ondócsato!I_Iák
atrophiája következtéb~n rneparabrhs s~er;lltas
jön létr e Közben az allat normalrs sulyanak
' / -ár a
csökken. Nőstény állatban. a nemr
3
tevékenység változatlan, grav1dda valrk, de a
méhben az embryo hamarosan elpusztul, majd
felszívódik
Az E-vitamin azonban nemcsak a hím
állat normális nemi functiója és a nősteny állat
terhességének normális le!olyása 1_11iatt nélkü ..
lözhetctlen hanem szukseges az rdeg1 end sz cr,
valamint a' síma- és harántcsíkolt izmok hiánytalan műl<ödése miatt is . Emberben típusos
E-vitamin-hiánytünetek nem ismeretesek E;.idő szerint emberr e vonatkoztatva az E-vrtamm
élettan i liatásáról annvit tudunk, hogy a
sexuális s]:ihaer a bizonyo"s betegségei E-vitamin
adagolására gyógyulnak, noha a tuueteket taian
nem is vitaminhiány okozza. Gyógyszerkent
főleg a habitu,ális . ab?rtus te~ ületén kel ül
alkalmazásra Jo eredmenyeket ertek el ezenkívül a női primaer sterilitás eseteiben, vabmint férfiakon a stenlrtas, azoosper mra es
impotentia gyógyításhan
Nemzetközi egysége : l mg alfa-tocopherolacctat Biológia< egység: a patkanyegyseg,
arnelv 2-3 mg alfa~tocopher ol nak, illetőleg
5-8' mg béta- és gamma-tocopherolnak felel
meg
K-vitamin (a-Phyllochi[lon) \

Az antihaemorrhagiás K-vitaminok közül
a K a növényekben fordul elő, a K,-t pedrg a
sardinialisztből különítették eL Ez utobbr
biolóQiai activitása felényi a K 1-hez kepest.
Nagyon sok naphthochinon ve~n:ületet állítottak elő mesterségesen, amelyek mrnd K-v.rtamrn
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hatásúak, e7ek közül legaktivabb a 2-methyl-1,
4-naphthochinon, amely a K 2-t hatásban több
rránt háromszorosan mulja felüL Ez a vegyület
az ú ri. K 3 , vagy menadion. AK, vagy menadiol
(methylnaphthohydrochinon) gyakorlati jelentőségét az adj a meg, hogy organikus savak
hozzákapcsolásával a vitamin fényérzékenyS<)·gét meg tudják szüntetni és ennek natr.-sója
vízben oldódik, miáltal parenteralis alkalmazása is könnyűve vált. Ismeretes még a K 5 és
K, jelzésű vitamin.
A K-vitamin zöld levelekben f01dul elő
igen kis mennyiségben, rothasztó bacteriumok
és a coli is képes synthesisére . Az állatvilágban
a sertés majzsírja tartalmaz aránylag legtöbbet
g-k<ent 50 E-et, viszont a b-coli tenyészetének
actheres kivonata ugyancsak g-ként 2000,000
E-t. Embemek ezért nem kell külön gondoskodnia K-vitaminról.
Hatása a vér prothrombin tartalmának

fokozásár a, ezen ker esztúl a véralvadás gyor·sulására irányul. Ezt a hatást azonban nem
egymagában, hanem a máj funkcióváltozásával
éri el. Ezért K-vitaminhatás csak ép májműködés eselén jön létre A vérzékenység azzal
magyarázható, hogy a vér alvadási ideje Kv itamin
hiányában hosszú és mechanikus
insultusok okozta hajszálérrepedést így véralvadék nem tudja zárni, mint ahogy az normális esetben azonnal bekövetkezik.
A K-viiamin hatáserősségét Dam-egység- "
ben fejezik ki.. l n. E. megfelel 0,1 gamma
K,-vitamin, illetőleg 0,03 gamma 2-methyl-1,
4-naphthochinon hatásának
Hiánytünet emberen ritkán észlelhető .
Csecsemőkön, újszülöttökön néha vérzékenység
formájában jelentkezhet, felnőtteken csak ú. n.
resorptiós K-avitaminosis fordul elő, ami legtöbbször az elzárádásos icterushoz társul.
(Folytatj nk.)

A chinin és chinidin elk-ülönítő színreakciója
Ir ta: Dávid Lajos dr. egyet. ny
Az irodalomból ismeretes, hogy a chinin
szím eakcióit a cllinidin is adja.. Igy pl. csak
a legismertebbeket említem: talleiochin, herapatit, Allensomtól származó ú. n. erythrocinreakció.
·
Az erythrocin elnevezés a talleiochin-np]
analog történt Amiként a talleiochin a görög
oaHó, = zöldág szóból és a chininból nyerJ
összetett szóval a chrnin zöld színű, akként
a görög ipvopó, = piros szó összetétellel a
chinin piros színű reakcióját jelölik meg.

L

tal' ár

gondolatát az erythrochin reakció adta Az
említett reakció keresztúhitele a következő:
nagyon híg, enyhén savi kémhatású chininoldathoz l csepp Er-vizet (l rész telített Ervíz é~ l L víz elegye), l csepp 10%-os feuocyankali oldatot és l csepp ammóniát adunk
Vörös szín lép fel, amely chlmoformmal kirázható
Az előbb említett 1eakciót abból a szempontból vettem vizsgálat alá, lássam, hogy
adott mennyiségű alkaloidsó hogyan viselkedik
1
2
N
különböző töménységű Br·-vízzel ~zemben EvégCH,=CH. CH-CH-CH,
"'
"
ből a reakciót olyképpen módosítottam, hogy
l
a Er-vízből valamennyit kis pmcelláncsészében
0.01 g alkaloidsóval elkeve1tem, majd szahad
?H, 13 ..
~{"-.rOCHs lángon (aszbesztháló) óvatosan szárazia pároltam. A szárazmaradékot l ml vízzel, üvegCH,-N-CH--CHOH
bottal kevergetve, felvettem
Ezután valaA chirlÍn és chinidin szerkezeti képlete
mennyi várakO?ási idő után l csepp 10%-os
fenocyankáli oldattal elkeve1 tem, maj d a cséVizsgálatok szerint 1 , a chinin l. és 2. szám- szét szabad lángon óvatosan melegítettem mindmal jelölt szénatomja jobbra- a 3 . és 4. szám- addig, míg a csapadék összeolvadt Az oldatot
mal jelölt bal:a-csavmó jelleget kölcsönöz a kémlőcsőbe öntöttem és hőséges mennyiségú
chininnek, helyesebben a chinin különben hall a- közelítőleg 5 n NaOH-val összeráztam, majd
csavaró. A chinidinnek mind a négy szén- chloroformmal kiráztam . Megállapít ottam, hogy
atomj a jobbla-csavar ó
a chinidin esetében a chlorofor m lilásvö1 össé
A két alkaloidának alkalmas reakcióval vált, míg a chinin jelenlétéhen vagy egyáltalá·történő elkülönítése kérdését megoldmJi tehát han nem, vagy csak alig észrevehető elszínező
vagy az oldhatóságban, vagy a stereoisomériá·- dés történt. A nyers vizsgálatok azt mntatták,
ban mntatkozó különhségre támaszkodva vél- hogy a leírt módon az erythrochin reakció
tem elérni.. Az elkülönítő reakció ker esésének alkalmassá tehető a két stereoisqmér alkaloida
elkülönítésére
'Ch. Ztrbl. 1923 !. k.. 766 lap Harold King. és
Hosszas kísérletekből megállapíiottam,
Albeit Donald Palmer közleménye.
hogy elengedhetetlenül jóval kisebb mennyi-

l

?I-I, .

530

l/"-.l /""l

'
, t e1en, m·lg a chinidin- sznl
j • "ben nézve
, "
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Legveszélyesebb mérges gombáink
Ir ta: Bánhegyi József dr

2
J
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., .. Erdőn-r;r~zön jár va gyakran találkozunk
kill?nfele _szrr:u ;s alakú gombákkal Néha sok,
!,u!onb?zo fa] nepesíti be az erdőt, máskor e
fattalalható nagy számban Főleg meleg-esfs
rdopras m_ellett találhatók, ekkor egy-két na
alatt krlejlodrk a termőtest (a köznapi érteleJ
ben .vett »gor~ba<<): Kozrsmert, hogy a gombák
testenek tenyeszetr (vegetatrv) része a talajba
vagy a fán élő faj oknál a latest belsejében
nunt pókhálószerű fonalzat és csak a sza pm 1't;
Sejt~ket, spórákat termő termőtest fejlődik ~
talaJ felszínen, rlletőleg a fák felületén
a
. Az ember már évez1edek óta felhasználja
a_ term~?z~tnek ~zt ~z Ingyen ajándékát táplálek_nL Nelwny faJa kozrsme.rt lett és ezt minden·lele gy~]tikc legnagyobb részük azonban felhasznalas nelkul elpusztul. Ez természeteser
nemzetgazdasági kárt jelent és nem szabadn~
n:~el;(eng;dnr, hogy jóízű, ehető gombák felhaszC
Hl! las nelkul elpusztul] mrak A gombaloayaszt'1!s emelkedésének legnagvobb akadálya a" aombamérgezéstől való féleleÍn . A köztudatba~r az
terjedt el, hogy a gombák nagyobb része mérg~s ;s csak lusebbiészük ehető . Pedig a valósag erper: ellenkezuleg van. A gombáknak csak
egy krs Iesze mergező, túlnyomó részük ehetö .
Teim_cszet;s<;:n az ehető gombák sem mind egyfo;m~n JOI~uek. Az clsörer:dü kiváló gombák
szama kb 30, a kozepes nunőségűeké kb 150
a gye_nge nmrőségüeké kb 200. Sok nem mér ge~
gomba t azc~ t. nem h~sználnak fel, mert vagy
nagyon a ]JI o
nem er d em es szedni, vagy ha
nagyobb rs, h usa aiig van, csak kemény bőre
:·a~.Y pedrg húsa szívós, kemény, vagy íze ke~
ser_ u, esetleg. k~llemetlen szagú.. Ezeknek a nem
~nel ges, de ertektelcn, gombáknak a száma kb
DOO. __~ gombak egy.r_es?-e még nincs kipióbálva
eheto~cg szcmpont]abol, vagy pedig ellentmond? ad~tokat találunk. róluk, ezeket gyanús
gombak ~even szokt_a], osszefoglalni .
A me! g es gombak közül a legves;oélyesebb~k a galoca-Amamta-lélék A lemezesgombák
k?ze__ tait,oznak, vagyis a kalap alsó oldalán
kul!os';e;ucn elhelyez;tt lemezeken fej !ödnek
szaponto SeJlJer, a sporálc Ilyen gombánk nagyon ~ok van, ehető és mérges gombáink túln:~:ommeszt _rde tartozn_ak. A galócafélélc l emezei
~~ndrg leberek . (Krvetel a sárgalemez ű császar_gomba ~ ~Ias1k fontos sajátságuic az, hogy
a ~or:k f~ls? reszen (kb.. a felső negyedén) egy
lelogo, gy';'~ van . Ilyen gyűrű azonban nemcsak
~ galocafeleken található, hanem több más faJ on IS, pl. a közismert csiperke-gombán (Psalh?ta campestns-en). A harmadik fontos bélveg~rl~ a galócaféléknek az, hogy a tönk alján egy
h'!' el y (bocskor, v olva) van, mely a fiatal gomb~t teljesen körülvevő bmoknak a marad ..
vanxa, Ilyen hüvely más gombáicon is találhato, pl. a bocskorosgombákorr (Volvariákon)
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Ez~ken azonban gyűrü ninc,s és len1czcik sen1
feherek, _h~.nem ~úsvörös színüek A galócaféléket a ~ym u, a huv el y és a fehér lemezek együttesen l ell:mzrk Ha e h ár om bélyeg közül csak
el;(y Js hranyzik valamely gombán, az nem gaJoca . Ha jledrg 'alamely gombán e három bél:ye_get e.~utt me~találjuk; az a gomba a galócafelek koze tart_ozik és a legnagyobb óvatossá<na
rr:t, mert a galocalélék közé tartozik összes go"mbarnk legve~zelyesebb~ke, a gyilkos galóca (Amanrt;; phallordes). A ~ulyos, halálos mérgeze.sek
90 Yo-at ez okozza . l\yersen, főzve, süt'< c, Jeforrazva,. aszalv~, besózv_a, ecetbe eltéve, eavszóval .mrnden~eppen megtartj a mér gez ő vÖltát
~ul3nosebb Ize vagy szaga nincs, színe nem feltuno,, alakJa a szókásos, az ezüstkanalat nem
fekd1ti me~;, megtöive húm nem kekül meg
te~at semmr feJtünő sajátsága nincs . Egyetle~
mod fehsmerésére a botanikai alapon ya!ó meghatar ozas.
,
A gyilkos (lal óca kalapj a eleinte harangala!~ u, ma! d. mmd]obban laposan kilcriilő, a
kifeJlett peldmry~kon Ü·-12 cm átmérójü. l\a~yon kell v1gya~m az egés'"cn fiatal példányokr a,
uelyeket a fcher burok (volva) teljesen körülves_z, ezer t to]asalakúak Népiesen >>boszorkánytopsnak<< nevezilL Ha keresztülmetszük, belsejukben_ felrs!;leiJük a fiatal gombát Ilyen
»b?szo,rkanytopsa<: tob b mas gombának is van,
ezert az egeszen Iratal gombá!ua nagyon kell
ugyelm, nehogy ~ jó gombák közé véletlenül
fr~tal gy_rlkos_ galoca kerüljön. A kalap színe
elegge ~altozo: ~endesen sárgas ''agy barnás
~old, neha szurkes arnyalatú A zöldes színair:yalat rendeserr ~negtalá~ható, egyébként hol
vrlagosabb, hol soletebb l\éha majdnem fehér
m.asl:or sötétebb bamás., Pikkelyek csak a fiatai
pcldan~ol~on v~nnak, ezek a fiatal gombát tel]~Sen koru!veyó \olva, burok marad,,ányai A
luleJlett peldanyok kalapján pikkelyeket mái
nc,m tala! unk, ~zek lehullanak, ezért a kalap lels~me teljesen s1ma, selymesen fénylő és gyakran
vekony vonalkázottságot mutat..'
,. A kala~- al;ó ,oldalán találjuk a fehér színü
: ekony, surr:n alla lemezeket, me! y ek a tönköt
eppen csak enntrk, mncsenck hozzánőw. A lemezek mmdrg fe her ek, az el ör egedett példányokon ~e:n bamul meg (e~ egyik különbség
a_csrperkev~l szemben), Jegfeljebb Itt-ott világos
sargas-barnas lesz
. Tönkjc rendesen kaicsú, 5-12 cm hosszu
ritk~ n ~ör,nök Fe_lfelé vékonyodó, lefelé , asta~
god~.' toven_ gumosan megvastagodott. Fehéres
szrnu,. halvanyzöld,.. keresztben haladó zeg zug~? ra]Zol~ttaL A tor;k felső. részén lelógó, hártps.. feher. vagy_ sargas-zoldes gyűrüje van.
A to nk toven ,fehei színű vagy sárgászöld ;zabal);'talan kareJokra hasadt tág hü\elv találhato, melynek karélyai szabadon elállanak a

gumós tönktől, nincsenek azzal összenőve. Több sára és a környéki érrendszer bénulásának megnálunk is honos galócán a hüvely hozzánőtt a akadályozására különböző gyógyszereket fog
gumós t ö nkhöz, ezeken csak gallér, vagy pikke.. in j ek ci ó alakjában adagolni. A nagyfokú vízés sóveszteség pótlásám fiziológiás konyhasó1vek alakjában van meg.
~
Húsa fehé!, nem változó, íze·-szaga nem oldatot vagy Ringer-oldatot és cukoroldatot
feltűnő Szaga neha az állott burgonyára emlé- fecskendez a betegbe intravénásan nagy menynyiségben.
keztet.
A gyilkos galócán kívül hazánkban még
Lombos és kevert er d ő kben található,
két
mérges
galóca fordul elő . Az egyik az újévi
gyakran tölgyesekben Magyarország egész
képeslapokról
jól ismert légyölő galóca (Amaterületén előfor d nl, r endesen egyesevel vagy
szétszórtan találjuk, de sohasem egy csoport- nita muscaria), a másik a párducgalóca (Amanita pantherina)
han nagy számban
A légyölő galóca élénkpiros, fehérpikkelyes
Két jól megkülönböztethető alfaja van :
kalapjáról könnyen felismerhető Lemezei és
1 ragacsos galóca (Amanita phalloides snbsp
verna) és 2. kúpos galóca (Amanita phalloides tönkje fehér A tönk alján a hüvely szarosan
subsp virosa). Mindkettő fehér színü A ragacsos galóca kalapj a nedves időben kissé nyálkásmgadós, tönkje pedig finom szemcsékkel borított, A vir osa alfaj kalapja kúpos Különben
mindkét alfaj ugyanolyan mér ges, mint a tő faj,
hasonlóképpen lomlíerdőkben élnek, de sokkal
ritkábbak. A két alfaj fehér színük miatt még
veszélyesebb, mint a főfaj, mert könnyen összetéveszthető a mezei csiperkével, főleg fiatal
példányaivaL A esiper kének azonban a tönk
alján soha sincs hüvelye és a lemezek a kifejlett
példányokon mindig húsvörös-csokoládébarna
színűek .
A gyilkos galóca és két alfajának más kisebb jelentőségű méreganyagain kívül két fő
méreganyaga van: amanilin és a phalloidin,
1\iindkettőt l O évvel ezelőtt kémiailag tisztán
előállították és a kísérletekből kiderült, hogy
az amaniLin a fontosabb, ezzel a mér gezésnek
csaknem minden tünete előállítható, a phalloidin főleg a máj r a hat mér gezően.
A gyilkos galócamérgezésre j eHemző a hosszú Iegveszélyesehb méige.s gombánk a gyilkos galóca (_Amaphalloidcs) Balról fiatal, középen kifejlett példány,
lappangási idő. Az elfogyasztás után 6-12 nilajobbról
hosszmetszetben. gy= gyűrií, h= Iliiut-ly
(ritkábban 18-24) óráig semmiféle tünet nincs,
ami a mérgezésre figyelmeztetne, A hosszú lappangási idő után hirtelen I ossz közérzet, émely- hozzánőtt a gumósan megvastagodott tönkhöz,
gés után kínzó, csillapíthatatlan hányás és nincsenek szabadon elálló kaiélyai, hanem pikhasmenes lép fel Az állandó hányás és has- kelyes szemölesöle helyettesítik
A légyölő galóca hidegebb klímát kedvel,
menés következtében a mér gezett igen sok
hazánkban nem gyak od, inkább csak hegyezért
vizet és sót veszít. A nagyfok u vízveszteség kövidéken,
főleg fenyvesekben található A Kárvetl,ezményc a bőr ráncassága a beesett, karipátok
erdeiben,
Emópa északi országaiban, a
kás szem és a megnyúló, !dhegyesedő on (facies
Szovjetúnió,
Lengyelország
és l'\emetország nyíhyppocratica) A sóveszteség következtében
res-fenyveseiben igen gyakori és elénk színével
izomgörcsök jelentkeznek, főleg a lábikrái'Jan
A mérgezett igen gyönge, teljesen elerőtlenedik. az őszi erdők legszebb dísze Mérges gomba,
A gombamér eg a haj száler eket bénítja, ezért de távolról sem annyira, mint a gyilkos galóca.
a beteg ajkai, körmei kékes színeződést mutat- Mereganyaga főleg a kalap bőreben van . Le·nak. A pulzus gyors, de gyenge, majd lassan- fonázás és a kalap bőrének lenyúzása után leülkint kitapinthatatlanná válik és végül meg- földön baj nélkül többfelé fogyasztják Lehetséges, hogy méreganyaga nem minden vidéken
áll a szh.
fejlődik
ki. Nálunk többször okozott enyhébbA gyógykezelésben a legfontosabb teendő
súlyosabb
mér g ezé st, ezért feltétlenül kerülendő
az, hogy azonnal mvost hívjunk a beteghez.
1\iér
eganyagai
a muscar in és a gombaAmíg az or vos megérkezik, egy pohár keserű
atropin.
1\iindkettő
az ideg1endszene hat. A
vízben elkevert 1-2 Imnál orvosi szenet itaelső
tu
n
etei
a gomba elfogyasztása
mér
gezés
tunk a beteggeL Jó hatású 1-2 csésze erős
1 / -2 óra mulva jelentkeznek
után
gyorsan,
4
feketekávé is. Ha orvos valami okból késne
A harmadik mérges galócánk a párduca hányás kínzó jellegének csökkentésére időn
galóca
(Amanita pantherina). Barna kalapját
ként 1·-1 pohár vizet is itathatunk Az orvos
fehér
pikkelyek
borítják A tönk és a lemezek
gyomormosás után a szívműködés fenntartá-
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fehérek A hüvely a tönkkel összenőtt, pereme
gallér alakjáhan fejlődik ]Ü Erdeinkben egyesével található Mér gesség tekintetében nagyjából a légyölő galócához hasonlítható.
Hazánkban még több galóca fordul elő,
legjobb, ha ezeket is kerüljük. Egyrészt könynyen összeteyeszthetjük a mérges galócákkal,
másrészt nem elsőrendű ehető gombák Egy
kiváló jó, ehető galócafélenk, Amanitánk van,
ez a császárgomba (Amanita caesarea). Egyike

legjobb gombáinknak Ez viszont igen jellemző
kü!sejű, ezért igen könnyen felismerhető. Kalapja élénk narancs\;öiös s,zínű, tönkjc, lemezei
és gyűrűje élénk sárga. A némileg hasonló
légyölő galócánál a tönk, a lemezek és a gyűrű
núndig fehér. A császárgomba hazánkban elő
fordul, de nem gyakm i . Del-Európa me legebb
tájait kedveli Leghelyesebb, ha a galócafé!ék
közül csak a császárgombát fogyasztjuk és
minden más galócát kerülünk

A Ph. Hg. IV-ben hivatalos tinkturák
vizsgálata PuHrich-féle fotométerrel
Irta: Kanizsai Nagy Ida dr. egyetemi gyakornok
A galenusi készítmények sz í ne az eltartás
folyamán gyakran változást szenved Ez a
változás lehet olyan, amely nem befolyásolja
a keszítmény hatását, de sok esetben a keletkezett színváltozással együtt megváltozik a
készítmény hatóanyaga is .
A tinidma a felhasznált drogra jellemZő
színű, szagú és ízű. KéT gel<ből, gyöker ekből
keszült tinktur ák állaláhan bm nás vagy vörö ebarna színűek, a levelekből készültek pedig
zöld ek
Vizsgálatam során megállapítoHam, hogy
milyen változást szenved a Ph. Hg. IV-ben
hivatalos tinkturák színe eltartás folyamán
A tinkturák színváltozásával kapcsolatban többféle módszer t dolgoztak máT kL Ilyen módszer
a kapillár analízis, me ly et Goppelsr oeder vezetett be a kutató módszeTek közé. A módszer
a folyadéknak azon a tulajdonságán alapszik,
hogy azok különböző alkat1észei, ha az oldatot
szűrőpapírcsíkkal felszívatjnk, mindíg az illető
alkatJ észr e jellemző Tétegben helyezkednek el
egymás felett. A vizsgálatok kiterjednek a
rétegek elhelyezkedésér e, vastagságár a, színér e
természetes fényben és kvm elámpa alatt. Több
kutató így Bugyi (l), Kedvessy (2), TemesváT y
(3) stb szelint ez a módszer a kapilláTis csíkok
jellemző voltamiatt ki,álóan alkalmas az egyes
folyékony galenikumok, különösen a tinktmák
azonosítására Nent alkaln1as azonban arra,
hogy az eltartás közben történő színváltozásokat
figyelemmel kisérhessüle
Hasonlóképpen nem ér hetünk el meglelelő
eredményt luomatográfiás adszmpciós analízissel sem, melyet Tswet alkalmazott legelőször (4). E módszer azon alapszik, hogy a
vizsgálandó folyadékot (jelen esetben tinkturát)
vékony csőben elhelyezett megfelelő adszorbeáló
rétegen (Al 2Ü 3 , CaC 0 3, bol us, silikagél stb.)
szívatjuk keresztüL Az átszívatás alatt a külön·böző alkatrészek adsz oT beál ó dó képességüknek
megfelelő .sorrendben egymás felett helyezked·534

nek eL Az adszm bens oszlopot ezután óvatosan
kitoljuk a csőből es az egyes gyűTűket vizsgáljuk elébb természetes lényen, majd analitikai kvarclámpa ala U és ugyis, hogy különböző
reagensekkel kezeljük őkeL A lentiekből láthatjuk, hogy az egyes tinkturák vizsgálatánál
a kromatogrammok alapján egyes Jó,ételektől
eltekintve, mint pl. a tinidura belladonnae ahol a kloro!ill bomLtea figyclemmelldsél hető
nem lehet pontosan megéllapítani, hogy a
tinl<iur a színe időközben hogyan változott.
Vizsgálhatjuk a tinklurát szinét úgyis,
hogy meghatározott (pl. 15 mm) atméTüjű
kémcsőbe 5-5 kcm-t öntünk és azt teünészetes
fényben, majd pedig kvarcláinpa alatt megfigyeljüle A vizsgálatok során összehasonlításra
ismert töménysegű színes oldatokat használhatunk Az összehasonlitó oldat szinének
festékekből való előállitása azonban sokszor
nehézségekbe ütközik Az összehasonlítást szabad szemmel vagy kolOJ iméteTben végezhetjük
el. (2)
PulfrichCfeJe lotomélencl \Ízsgalta a tinkturilkat Dankwortt (5) aki a Ünkturilk fényadszorpcióját ha táJ ozta meg A különböző
színszür ők kel ka p ott éJ tek ek et gr afik on olwn
ábrázolva egy pontomn elkészített tinktura
gr alikanjához hasonlíLY a állapítj a meg a tinktur a
megfelelő v agy nem megfelelő voltat. Az
egyes tinktmáknál a g1afikont annyira jellemző
nek találta, hogy annak alapján a tinktmát
lelismerhetőnek tartja.
Vizsgalataimat a Pulfrich-!éle fotométerrel
vegeztem, melynek segitcégével pontosan figyelemmel kisérhettem a tinkturák színének változását E vizsgálatok során kapott extinkció nagyságából a küvetta nag) ság és színszűrö isinereiében ugyanis pontosan kö\etkeztethetünk
ana, hogy a tinktura szine mennyire változott
meg eltartás közben, a kön etlen fényhatás,
a levegő oxigéjének hatása stb következtében.
A vizsgált tinkturákat a Ph Hg IV

elő h at ai szerint magam készítettem eL El-

készítés után különböző színszűrővel nyomban
megállapítottam a tinkturák extinkcióját Világosabb színű tinkturáknál (pL Unktura caJ;·"
sici, ipecacnanhae, lobeha~) 10 mm-es, _sotetehbeknél (pL tinktur a c hm ae camp.. cmnamomi) 5 mm-es leüvettát használtam, összehasonlító oldatul pedig higított szeszt alkaJ.maztam.
Ezután az első vizsgálat után a tinkturát
két egyenlő részr e osztottam :E;eyik felét
színig töltött 50 g-os uvegben ~otet helyen
taTtottam el a másik részt pedig nagyobb
(100 g-os) livegbe téve délketciti fekvésű
ablakban . a két ablak között helyeztem el
Az üvegek nagyságát úg~ választottan; meg,
hogy a folyadek felett legter legj;'en es kb
l O naponként- a dugót kivéve- mmde.r; egyes
tinkturát kissé feháztam. Ezzel az eljarassal
azt akartam elérni, hogy a tinidura a gyógyszertári eltartási módhoz hasonlóan többször
érintkezzék kinyitás által a levegővel és így
ennek oxidáló hatása is éivényesüljön a fényhatás melletL Ez az eltartás természetesen
nem felel meg a gyógyszetárban való eltartásnak, mégis ezt a módot valasztottrnn a~ed,
hogy siettessem a tinktmák esetleges val_tozasat
Az ultraibolya sn~arak u~~ams n_od~lm~ adatok
szerint erősen belolyasalJak a keszrtmenyeket
Ezenkívül természetesen érvényre ]Utott a
napfény hőhatása, dékompozició stb, is Az
abiakba tett készítményeket a vizsgalat tartama alatt (vagyis április 15-től november 10-Tg

terjedő időben) csá!mem minden nap erös nap-

fény érte és így lényegesen k; volt téve azult-_
raibolyasngarak hatásának, bar az ablakuveg
és a tartályüveg az ultTaTbolya-sugarak egy
részét elnye!l, de mint az eredmények mutatják,
e sugarak hatása bizonyos mertékben megis
érvényesült. A sötét helyen zárt szekrényben
eltmtott rész ezektől a hatásoktól csaknem
tökéletesen mentesült,
Elkészítés után 3-4 nappal ismet vizsgáltam a tinkturák~t a_ fotoméler_ben, maJ d
később egy hét, ket het, es veg11l egy-~gy
hónapos időközben féléven keresztuL A vrzsgálati anyagat a mérés után a megfelelő üv~~be
visszaöntöttem, krveve azokat, ahol hrgrtast
alkalmaztam.
A vizsgálatok alapján a tinkturákat három
csoportba oszthatjuic A zöld szinű, tinidurák
klorofillt tartalmaznak, ennek bomlasa kovetkeztében erős színváltozást szenvednek (L szám ú
táblázat)
_
.
_
A sötét helyen tartott trnkturak a >Tzsgálatok végéig megtartották ugyan zöld s1inüket,_
de kivétel nélkül világosabbak lettek (Er ed e tr
szinükből 94 5-77 48 %-ot tartottak meg ..) A
tinktura digitalisuál pedig kifejezett barnulá_st
tapasztaltam. A napfényben tartott tmkturak
a dekompozíció következtében a vizsgalatok
végével 3 ·64-9 4 %-nyit t_mtoHak _meg er edetr
színerősségükböl. Az eros szrncsokkenes az
éltartási idő első felére esrk, mert a klorofrll
bomlása után a többi anyagok által okozott
szím eszteség az előbbihez képest viszonyítva
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kicsiny . Ez az első időben történt szlncsökkenés
o!ya~ na&ymer ték ű, hogy szabadszemmel is
]ül lathat?, Különösen szembetűnő az hog
~ tmkt?rak , zöld színüket teljesen el~esztik
es hel:yebe smga szín lép.,
. Ma_sodrk csoportba sorolhatjuk azokat a
tmkturakat, melyeket világos színűeknek nev~zhetunk (IL sz . táblázat.) Ezek mindegyikénel szrnten vilagosodást észleltem
·
Itt, a világo_sodás erőssege az egyes tinkt~r~knalmas~n;as rdőpontra esik A vizsgálatok
v~g~rg eler{ vrlago~odás értéke is nagyon különbozo, 7 21--:-9316 ,'lo Ennek a magyarázatát
abban tala]JU]<, hogy míg az első táblázatban
!~!soroltak színváltozása főleg klorofil! bomlásanak tulajdonítható, addig a második tábláz~tb_a sorolt irnk,turak színanyagai igen különbozok Igy . a szmcsökkenés sem lehet olyan
egysegcs, m'JÜ amott.
'
, A csoport tagjai közül legnagyobb színva_It?zast a trnktura capsici szenvedett, mely
sztnenek , csak 4 48 %-át tartotta meg. LegInsebb valtozast latunk a trnktura chamomilIaeban (eredeti színének 9316°/,-át tartottá
n~eg), _bár az eltartás lolyamá-~ a tinkt!lra
t~bbszor mutatott kisebb színingadozást, hol
sotetebb, hol vrlágosabb volt
. A h";rmadik táblázatban soroltam azokat
a ~r~klurakat, melyek barnás vagy vörösbarna
szmuek (IH sz . tablázat) Míg az első két
?soport~an ~gy~égesen világosadást láttam, addig
Itt _ sotetedest tapaszt~ltam, ami többnyire
csel savtaJ talomnak tulajdonítható
. Világosadást a tinktma cinnari1ominál és
a Ünktura pomi lenatánállátunk Az előbbinél
!l vrlagosodás csak a sötét helyen tartott résznél
J elen,tkezett és_ csak kis mértékben, az utóbbinál
a, s_zmmgadozas rgen nagy, ami talán a benne
levo vastartalommal függ össze . A tinktura
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al?e?,, pomi ferrata és ratanhiae olyan sötétszmuek voltak, hogy vizsgálatuknál higítást
ke!lett ~lkalmazni A tinktura aloes olyan
er,osen sotetedett, hogy kénytelen voltam vizs~alatok ko.~ben a rétegvastagságot csökkenteni.
mn_e~ adodrk a táblázatban a látszólago~
elteres
Általában a sötétben tartott készitmények szabadszemmel látható színváltozást
nei:;r n;u~attak, ezek változását csak a fotométer
segrtsegevel lehetett megállapítani T öbb tirrktur~ban uledekkepződés volt megfigyelhető
a_ fenyen _t";;tott ~észítményben nagyobb, ~
sotethen levoben losebb mértékben '
. Összefoglalás. Az eltartás alatt minden
ünktu;a színe megváltozotL Ezeket a színvaltozasokat Pulfrrch-fél~ fotométerrel pontosan
fl&ydemn;el tudjuk lnseJ m. Ezzel a pontos
';lleresr ';JJOdszenel a színszűiő a rétegvastagság
rs':llereteben _az e~t ink?ió egyszerű leolvasásával
mmdrg meg~llaprthat~, hogy a tinktm a színe
a_z er_edetrtol mennyrvel tért el Közvetlen
fen:y es a levegő oxigénjének hatása a tinkturakban melyreható változásokat okoz. Az
noda_lmí adatok szerint, néhány kivételtől
elt~ktntve, ezek a változások részben vagy
egeszben a trnktur a főhatóanyagát •js érintik.
A dolgozatomban ,történt megállapításokból
vegkovetk?ztetesképpen gyakorlati vonalon azt
az , eredme_nyt s~ű:hetj~k le tehát, hogy a
gy~gyszertar raktaran keszletben tartott tinktura,kat szímg t~ltött kisebb üvegekben sötét
hel) en, de legalabbrs szórt fényen tartsuk eL
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Gyógysz. Tud Társ. Ért. (1932,. 444-456 j _ 4Zechmerste~-Ch~lnoky · Kromatográfia. 1937. _ 5.
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A magyarországi fenyőgyanta vizsgálata
. és a gyanta gyógyszerészeti alkalmazása
(Dósa András értekezésének ismertetése ..)
lomban leírt módszerek szerint, azonkívül közli
A gyanták természetes vagy beteges életmódosított és új vizsgálati módszer eit is.
folyamat következtében keletkező növényi terA IV Magyar Gyógyszerkönyv előírja,
mékek. Vízben oldhatatlanok, szesz, benzin, hogy a kolofonium sűrűsége l 07-1 08 legyen,
éter jól oldja őket Tömegük amorf Mele- de a meghatározás rnódját nem adja meg
gítve megolvadnak, kormozó lánggal égnek, A szerző erre a meghatározásra a viaszok
erős Jűggal elszappanosíthatók .
sűrűségmeghatározásánál felhasznált elv alapMagyarországon há r om fenyőféleség jön ján különböző sűrűségű natriumldoridoldatot
gyantaelőállítás
szempontjából számításba: ajánl Legjobb a 11-12 %-os konyhasó oldat,
a fekete fenyő (Pinus nigra), az erdei fenyő
melynek sürűsége (4/20°) 1 073-1 083. A meg(Pinus silvestris) és a lucfenyő (Picea excelsa) . határozás módja: hezag- és buborékmentes
A gyanta gyüjtésének kétféle lehetősége van : kolofoniumdarabokat konyhasóoldatha teszünk
L A különböző sebzések folytán az idők folyaés hígítással o_lyan sűrűségre állítjuk be üvegmán keletkezett és a fákra száradt gyanta bottal való kever get és közben, hogy benne
gyüjtése 2 . Az élőfák sebzése útján való a vizsgált kolalonium éppen lebegjen Az így
gyüjtés. Az erdei fenyő évenként és· törzsen- nyert ke>erék sűrűségéta Winkler-féle sűrüség
ként átlagban l 25--150 kg, a fekete fenyő
rnerő lombikkal 20/4°-on határozzuk meg. Aján1.5-2.0 kg gyantát szolgáltat. Ezek a meg- latos több mérést végezni és a középértéket
állapítások 1940--41-r e vonatkoznak
venni alapuL A szerző által vizsgált világos
A gyanta feldolgozásának módj ai : a lekolofonium sűrűsége. l 0823, a sötété pedig
párlás és a kivonás. Kivonás esetén megfelelő
l 2119 volt, tehát ez utóbbi nem lelei meg az
oldószerrel (benzol, metanol) vonják ki a tiszta
gyantát, az oldószert elpárologtatják és végül előírtA követelményeknek.
savszámmal a kolofoniumban lévő
vízgőzdesztillációval a terpentinolajtól szabagyantasavakat határozzuk meg.. Az irodalomdítják meg . Magyarországon a nyers gyanta ban direkt és indirekt úton történő savszámfeldolgozására a kivonásos eljárást alkalmaz- meghatározás található. A szerző -vizsgálatai
zák A szerző maga is dolgozott lel 0.5 kg alapján_- az indirekt úton történő savszámnyers gyantát hideg és meleg úton történő meghatározást javasolja, meit az amugyrs sötét
benzines kivonással Ilymódon 44% világos oldatban a direkt titrálásnál nehéz észlelni az
kolofoniumöt; 19.4% sötét kolofoniumot kapott, indikátm rózsaszínbe való átütését. Az eljárás
a technikai szennyezés 16 2%, nedvességtar- a következő : l g finoman porított kolofoniutalom 20%, porlódás, veszteség pedig O 4% mot 25 kcm n/2 alkoholos (metil, propil) kálivolt A gyanták összetétele igen sok tényezőtől
lúgban old unk, maj d n/2 kénsavval ;isszafügg (kinyerési mód, fenyölaj, stb). Főbb alkat- titráljul,, fenolftalemt hasznalva mdrkatorul
részek : gyantasavak, keserű anyagok, terpének A lekötött kálilúg_kcm száma2808-al szorozva
és származékaik A gyanták kolloid tulajdon- adj a a savszámot : Ir oda lm i adatok szerint
sággal bírnak
a kolalonium savszáma 151-181 között van
A fenyőgyanta (kololonium) pontos kémiai
A szerző által vizsgált világos kolalonium 218,
összetétele eddig még nem ismer et es, való" a sötét 332 l savszámú volt. Ennek a magas
színűleg gyantasavak keveréke Világossár gá tól savszámnak az oka egyrészt a tárolás, mássötétvörösig terjedő, átlátszó, merev törésű részt a hibás előállítás és az, hogy lucfenyőt
d ar abakból álL
A kolalonium és terpentinolaj azonossá- vett vizsgálat alá, amelynek savszáma magasabb más fen :y ő gyantaféleségekénél
gának megállapítására a Storch-MorawskyA világos kolofonium teljesen leloldódik
és a Sans-reakció használatos Sans reakcióját 96 %-os alkoholban, éter ben, kloroformban,
a szerző módosította és ennek menete a kövét- metanolban, tömény ecetsavban, amrlalkoholkező: 8 csepp tömény kénsav és 5 csepp feni- ban, benzo]ban, terpentinolaj ban,. szénkénegklorid oldat összekeverve 2.5 kcm 96%-os ben, benzinben. Petraiéterben pedig maJdnem
szesszel, ebből 8-l O cseppet veszünk s a szeszt teljesen A sötétebb színű csak részben oldódik
előbb óraüvegen elpárologtatva, a maradékot
benzolban, benzinben, petr oléter b én, a többi
addig kell melegíteni, míg kéntrioxid gőzök
oltban pedig teljesen
.
felsor
távoznak el. A meleg maradékhoz a vizsgáA IV Magyar Gyógyszerkönyv szenot a
landó anyagat vagy annak oldatát adva ter- hamuszámot meghatározva a vizsgált mmta
pentinolaj bíborvörös, kolalonium rózsaibolya, mérhető maradék nélkül égett el, ami teljesen
illetve ibolyás színezödést ad.
.
,
az ir oda~mi adatokkal is
A gyanták sav- és jódszámát is meg szak- megegyezik
Pontos olvadásr pontot a kololonmmnal
ták határozni.. A szerző a kolofoniumot és a - nem egységes összetétele miatt, nem
terpentinolajat vette vizsgálat alá az iroda-
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lehet megállapítani, ezért annak lágyulási pontját határozzák meg, a szerző által ene a célra
módosított és ajánlott módszer a következő :
6 mm belső átmérőjű üvegcsöveket 1 cm magasságig lmborekmentesen megolvasztott kolofonrummal töltünk meg . A megszilárdult kolofonium fölé 5 g higanvt öntünk. Több csővet
átlyukasztott parafalemezbe helyezünk, közepére pedig hőmérőt, melynek higanyos 1észe
a csövek végével egy magasságban kell hogy
legyen A csö.veket vízfürdőn melegítjük mindaddrg, míg a higany át nem töri a meglágyult
kolofonium-réteget. Az e pillanatban leolvasott
hőmerséklet a lágyulási pont A világos kolofonium 18 gyul á si pontját 59°-nak, a sötétét pedig
77°-nak találta. Régibb készítmény esetében
ugyanez 68 7°-nak, illetv e 83°-nal, adódott.
Abbe-Zeiss·-lele J efraktométenel meghatározva a törésmutatót az a világos készítmény esetében 1 :342-nek, a ~ötétében pedig
l 339-nek adódoH .
A gyanták rendszer int telítetlen vegyületeket JS tartalmaznak és így jódszámuk is meghatározható. A szerző által ajánlott módszer
a következő : O 10-0 11 g auyagot 1O kcm
96 %-os etilalkoholban oldunk, majd 25 kcm
alkobalos jódoldatot és 200 kcm-vizet adunk
hozzá és 8-10 pelenyi állás után n/10 natJiumtrosulfát-oldattal visszatitráljuk
Számítás:
1.268 (c-b)
.
.
- - -a - - - a = bemért kololaumm mennyí.
sége, b =elfogyott n fl O Na 2 S,O, oldat kcm
száma, c =n/10Na 2S,0 3 kcm száma á vakpióbában Talált eredményei világos kolofoniumban
124 42, sötet SlÍnűloen 80 28, me ly eredmények
az irodalmi adatokkal mindenben megegyeznek.
A gyanták alkoholos oldatukból vízzel
higítva kícsapódnak. A gyantalecsapódási pont
jelen tr:. bizonyos !Ilennyíségű alkoholos gyantaoldatban a lecsapás előidézéséhez szükséges víz
mennyiségét kcm-ekben kifejezve, 3 g gyantát
12 kcm 96 %-os alkoholban oldunk A szüredék
9 kcm-ét üvegdugós O 1 kcm-re beosztott mérő
hengelbe szürjük. Erős rázogatás közben cseppenként vizet adunk hozzá, amíg nyilvánvaló
lecsapódás nem történt, ekkor a térfogat-növekedést leolvassuk A leesapódási pontnak a
hamísítások megállapításánál van jelentősége,
mert a magas 15~25 közötti lecsapódási pont
mindig hamísításra enged következtetni.
A gyanták ka pillái analitikai vizsgála tá t
előszöi Stock végezte eL A vizsgálathoz t g
gyantát 10 kcm 1% teipentinolajjal kevert
tömény szeszben oldunk 5 kcm-t az oldatból
5 cm magas és 3 om átmé1őjű pohárba öntünk
és ebbe 25 cm hosszú és 2 cm széles szűrőpapír
csíkot lógatunk, úgyhogy a csík a pohár aljáig
érjen, de az edény falát ne ér intse. 24 óm után
megszárítjuk és áteső, valamint ráeső fényben
analitikai kvarclámpa alatt vizsgáljuk
A sz er ző meghatározta a;>: acetilszámot és
a szappanszámot is. melyet 396·7-nek, illetve
326 62-nek talált. Unh-crzálindikátor papírral
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-A
metanolos-oldatban a világos kolalonium 4 6
pH-t, a sötét pedig 3 8-41 pH-t mutatott
A szappanszámot Goldschmidt és Weics
szerint olymódon határozhatjuk meg, hogy
a kolofonrumot nátronlúggal elszappanosítjul<
A keletkezett szappant sósa,oval bontjuk meg
és az így szabaddá váló gyantasa\-l;everéket
megfelelő tisztítás ntán állandó súlyig száritjuk és méJjük. Világos kolofonium esetében
az elszappanosíthat6 J ész 71%. a sötétnél
pedig 15 5%
A k?lofonium igen jól al!<almazható gyógyszerkeszrtmenyekben emplastJ um ok es collemplastl um ok
készJtCséné l.
A._
~· zerző
az
Empl. diachylon készíté"'t 2. köHtkezCJ;eppeu
javasolja: 5 rész línoman eldöizsölt ólomoxydport 1 resz vízzel elkeve1ünk es YízfüJdőre
téve 5 Iesz finom repceolajat adunk hozzá részletekben és végül a habzás megszűneséig keverjük Ezután 5 resz világos kololoniumot megolvasztunk és ehhez api imként hozzáadjuk
a kész repceolaj ólomszappant. A darahoS>á
váló keveréket addig melegítjük, míg egyneművé nem válik. Az így nyert tapa" mindenhen meglelel a gyógyszerkönyv követel"
menyeinek, csak kissé sötétebb színü.. Ez a
tapasz használható fel az empl saponatum,
ernpL saponatum salicylatum és enipl. hydJargyri készítéséhez
Ez utóbbi készítéEéhez
gyapjúzsír helyett ugyanolyan mennyiségű kolofoniumból készült tapasz használhat ó
A szerző gyapjuzsír helyett az ung. hjdwrgyií készítéséhez 6 rész lwloloniumból es 41 ész
oL rapae rallínatumbóll<észült keveJé!zet ajánl,
melynek 6 g-ja 30.. g higanyt, 9 pe1c alatt képes
eloszJatm A collemplastr um keszítcst a következőkép' javacalja: 10 g koloioniumot, !O g
ol. teiebenthínaet, 3 g ol. Iicinit, 17 g benzolban hidegen oldunk Ezen oldat ll 6 g-jához
O 70 g zinkoxidot és O 30 g gyapj úzsÍl t adunk
és vízliiidőn mézsűrűségűre bepáJO!ogtalva
impiegnált, kifeszített vászonr a spatulii val
egyenletesen felkenjük A vászon impregnáJásár a l rész kollodiumból és 3 1ész etei ből
álló keverék használható
A lorgalomba kelülő magyar telpentine
olajfajták a nyers gyanta termékei A szel ző
négyléle
terpentinolajat vett vizsgálat alá
Ezek közül csak egy Jelelt meg a magyar gyógyszerkönyv követelményeinek teljes egészében
egy pedig elfogadho.tó volt. Ezzel kapcsolatban
felhívja a figyelmet ana, hogy a IV Magya1
Gyógyszerkönyvben hiv alaJos oL terebenthínae Austriacum rectificaturn, rnint a ilc,;e is
mutatja, ausztriai terpentinolaj, tehát az elő
írt követelmények a magyar terpentinolajra
nem alkalmazhatók. Ezért az V
Magyal
G0 ógyszerkönyvben ennél a lej ez et uél bizo·,
uyos módosítások lesznek szükségecek
A terpentinolaj sűrűsége 20/4°-on a IV
Magyar Gyógyszerkönyv szerint határozható
meg, de annak értékét O 859-0 862 helyett
O 860-0 865 között kellene megadni.
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A fonáspont tekintetében is igen szigorú vezetet át\ ette a Magyar Tudománvos 1anács
követelményt állapít meg a Ph Hg.. IV. a keletében megalakult Üiszágos Dokrimentáeíós
160-161° közatti értékkel Ezt az értéket Központ . Ennek az ín~ezménynek egyik alosz152-160° között kellene megadni. A meghatá- talya az orvostudomanyi dokumentációs alrozáshoz 200 kcm-es frakcionáló lombik hasz- központ, melyhez tartozik a gyógyszerészi
nálandó Liebig-hűtővel összekötve. Az át- dokumentációs munka is.
szálló párJadék hőfokának mérésére 200 C0-íg
A magyar nyelven megjelent gyogyszeiészi
mérő hőméiő alkalmazandó A meghatározáSszakközleményeket számos . munl<atárs közrehoz 100 kcm anyagból indulunk ki és óvatosan működésével 25 évre vilsszamenöleg már
melegítve megjelöljük azt a hőfokot, amikoi feldolgoztuk es a munka most kezdődő szakaszá-az első csepp lecseppen. Ez a fonáskezdet ban a kül!öldí gyógyszerészi szakfolyóiratol<at
A hőmér sékletet úgy szabályozzuk, hogy ínásod- is Ieferáljuk. E célból szervezetet építünk kr
percenként kb. 2· csepp essék le és 10 fokonként éspedig a rendelkezésünkre álló minden gyógyleo !v as suk a felfogó mérőhengerben az át- szerészi vonatkozású szakfolyóilatot egy-egy
desztillált an:y ag térfogatát. A desztilláció végső folyáratfelelős fog rendszeiesen feldolgozni .
hőmérséklete az ú. n. végforrpont 170° legyen
Mínthogy folyamatos munkáJ ól van sz ó, terés addig a terpentinolaj 90%-a desztilláljon át. mészetesen a magyar gyógyszeiészí szakla}lokközleményeket
Az elpárolgásí mmadék meghatározására ban . megjelent tudományos
továbbra
is
Iefeiáljuk.
5 kcm terpentinolajat 5-6 cm átmérőjű beA folyóiratfelelősek kötelezőleg ehállalj:ik,
párlócsészébe téve, homokfürdőT e helyezzük
és 150-160 C0-ra hevítjük. Az elpáiolgás meg- hogy a kij elölt szaklapban megjelenő közlemé-történte nt<'\n a csészét kb 5 percig még a nyekből először címjegyzék et . készítenek A
homokfiirdőben hagyjuk és kihűlés után mér- kőzlemények szerzőinek nevét cs a dolgozatok
j ük.. A Ph Hg.. IV. csak O 5% elpár olgási ma- eimét tartalmazó jegyzekek a dokumentációs
radékot enged meg, ezt az értéket a szerző központ tel ve szerint félhavonként kel ülnek
javaslata szerint 1 %-ra kellene emelni. A publikálásra azzal a céllal, hogy az érdeklődök
teipentínolaj
törésmutatója Abe-Zeis-féle megismerjék, miről írnak a hazai és külföldí
Iefraktométerrel meghatáJ ozva 20 C0-on l 467- gyógyszerészi szaidapolc Ezt kövell a közleményekér dembelifeldolgozása, a relerátumok ell ,472 között legyen.
Nem leltétlenül szűkcéges, hogy a
készítése.
A savszám meghatál ozásához 2 gr terpentinolajat mérűnk le és azt 10 keru metanol- folyóíratfelelős egymaga dolgozza fel az egész
ban oldva n/50 nátronlúggal titiáljnl<, 1-2 anyagot, szükség szelint igén)' be vehet munkacsepp fenolftalein indikálása mellett. A Ph. társakat is, de felelős a munkájáért, valammt
Hg. IV szerint asavszám O 5-nél kisebb legyen, azért, hogy a referátumok a vállalt időre feltétlenül elkészüljenek
me ly élték színtén túlszigorunak látszik.
A referátumokat a továbbiabban a do> uA jódbi omszámot a IV . Magyar Gyógyszerkönyv szelint határozhatjuk meg, a be- mentáeiós központ dolgozza fel Az anyag
belekerül a dokumentációs gyűjteményhe és
mérendő mennyiség 0·138 g köJ ül legyen.
Ebben az esetben a gyógyszerkönyv által elő rövidesen meghatározandó módon a szaklap
írt 320-340 közötti érték teljesen megfelelő. útj án vagy másképpen kerűl a szeles nyilváA ter pentinaJaj viszkozitására a ,szerző nossá g elé .
ir od alm i adatokat nem talált Ezt a vizsgálatot
A külföldí folyóü at ok er cdeti közlemen:ieia Höppler-Iendszerű ú. n golyós viszkozi- nek feldolgozását ez év januárjától kezdjük
métenel végezte el Kapott eredményei alapján eL A régebben megjelent l<özlemcnyeket a
a teipentinolaj
viszkozitása 1·316-1 370 refmáló folyóíratokból és könyvekből vestzük
között van.
át a dokumentációs gyüjtemeny részére.
Szepesy Angela dr .
Jelenleg 16 hazai és külföldí szaidapra
terjed ki munkánk. E szaklapok a követizezák;
»A Gyógyszeiesz<<,
Bioldmi j a (Moszkva),
Casopis Ceskeho Lekarníetva (PI aha),
Megkezdődött a gyógyszeré8zi dokuDokladi AkadémiiNa uk SzSzSzR. (Moszkv a
Gyógyszerésztudományi Értesítő,
mentációs munka újabh szakasza
Farmarja Polska (Warszav;a),
Helvetiae Cbimica Acta (Züiich),
>>A Gyogyszei ésZ« olvasói előtt nem ismeretIzvesztyija
Akadémíi Nauk SzSzSzR.
len logalom a dokumentációs munka. E lap
hasáb j ain már több alkalommal beszámoltam (Moszkva),
Journal of the American p barmacentical
a tudományos éitékü közleményelz leldolgozása
és referálása terén végzett munkáiól. Időközben Association (Washington),
J our nal o!the P har macy and Pharmacology
a Dokumentációs Központ szervezetében változás állott be; amennyiben a koiábban ideig- (London),
Medieinszkája Promíslyenoszt (.Moszkva),
lenesen az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet
Östreichische Apatheker Zeitung (Wien),
kebelén belül működött dokumentációs szer-
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Phar maceutica Acta Helvetiae (Zürich),
másré'Zt előhészítés a fizikai-kémiai analízis
Scieneia P har maceutica (Wien),
módszereinek megértésére Lehetövé kell tenni
Schweizerische Apatheker Zeitung (Zürich)
ezáltal mindazolmak az elméleti ismereteknek
U szpehi Himii (Moszkva).
elsajátítását,
melyek ana képesítik a gyógyIgen j eleutősnek tm tom, hogy e munka
során a magyar gyógyszerészekkel megismer·- szerészt, hogy a tudomány mai állásának megfele16en lehető legtökéletesebb, legállandóbb és
tetjük a szavjet szakirodalom eredményeit
leghatásosabb
gyógyszereket minél gazdaságoA kö;;;elmultban az Orvos ..Egészségügyi Szakszervezet főtitkára mntatott rá arra a tényre, sabban készítsen. Alkalmassá kell őt továbbá
hogy a szavjet tudományos szakirodalom isme- tenni an a, hogy a modern gyógyszervizsgálati
rete nélkül nem lehet eredményes tudómányos eljárásokkal szemben kellő megértést tanusítmunkát folytatni Miridenki előtt, aki a tudo- son, azokat ne csak gépiesen végezze, hanem
mányos irodalommal és kutatással foglalkozik, mint különleges képzettséggel rendelkező szaknyilvánvaló, hogy a szavjet tudósok kutatásai- ember önállóan és a módszerek alapos ismereténak eredménye és azok ismer e te feltétlenül ből származó körültekintéssel és biztonsággal
~
szükséges az eredményes munkához . Ezideig dolgozzék
A
fizikai-kémiai
gyakorlatok
főcélja
a
mosajnos, csak· ritkán jutottunk gyógyszerészi
vonatkozásri szavjet szakközleményekhez és dern fizikai-ké'miai analízis módszereinek gyakorlati megtanítása, s emellett a gyógyszeréennek hiányát nagyon éreztük
Most azonban értesülésünk sz er int meg- szetben fontos néhány alapfogalom és jelenség
van a r ernény an a, hogy az itt felsor olt öt kisérleti tanulmányozása A fizikai-kémiai vizsszavjet folyóiraton kívül dokumentációs mun- gálatok mind nagyobb teret hódítanak a kémiai
kánkat még újab b éspedig kifejezetten gyógy- analízisben, mert pontosságuk, gyor sa~águk és
szerészi tárgyú közleményeket tartalmazó szak- a szükseges vizsgitlati anyag mennyiségének
lapra is kiterjeszthetjük. Hasonló a lehetőség kicsisége tekintetében sok esetben felülmúlják
a népi demokrácia más országai irányában is, a klasszikus kémiai analízis módszer eit. Ennek
melyekkel a cserepéldányviszony még nem áll folytán a gyógyszervizsgálat céljaira is. mind
fenn.
nagyobb mértékben kell igénybeveum a fiZikarMunkánk továbbfejlesztése érdekében fel- kémiai analízist, s a gyógyszerészhallgatóknak
kérem azokat a szaktársakat, akiknek idegen e módszerekben megfelelő gyakorlati krkepzést
nyelv ismeretük van, (elsősorban orosz) és kell adni.
résztvennének a dokumentuációs munkában,
E1dey-G1Uz Tib01 d1
szíveskedjenek e szándékukat alulír otta! közölni.
(IX.. Hőgyes Endre-u. 7. )
Dokumentációs munkánk most bontakozik
A seabies kczclése naüiumtlriosulfattal (natki teljes egészében és minden igyekezettel
és natJiumbbulfattal)" (MediriumlryJ""ulfittal
azon vagyunk, hogy minél több folyóirat becinszkaj
a
parazitologij
a i par azitarnije boljeznyi.
kapcsolásával, valamint pontos és jó munkával
Moszkv
a,
1945
l.
Rel
: O. L 1945. 7 J25.
segítsük elő a gyógyszerészi tudományok köréoldal) A háború sziikségessé tette a scabies
ben a szocializmus célkitűzésein dolgozó tudósok kezelési rrődszereinek revideálását és olyan
és kutatók munkáját, valamint kar társaink
therapia keresését, mcly legkevésbbé Yonja el
szakismeretének gyarapítását.
a beteget munkájatól es minden viszonyok
Kedvessy György dr. között, még hadrakelt csapatnál is könnyen
alkalmazható A scabies therápiájában a kén
dokumentációs
szervezési felelős .
vált be legjobban A legtöbb gyógyszeralak
használata azonban hosszadalmas és kellemetlen.
Natriumthiosu!fatnak sósavval v aló elbontása,
alkalmával
kén és kéndioxyd válik ki.
A fizikai kémia tanításának
Ennek a reakciónak a beteg bőrén ''aló kivitele
lehetövé teszi a kénnek és kendioxydnak in
programmja ,a gyógyszerészek
,
statu naseendi kihasználását. Szerző évek ota
szamara
alkalmazza scabiesnél a natriumthiosulfat-sósav
therapiát és úgy találta, hogy a natriumthioA gyógyszerészképzés keretében a fizikai
kémiát olyan mértékben kell tanítani, amily sulfat nem használóclik ki teljes méitékben,
mértékben a gyógyszerészeknek arra természet- éppen azért, mert kevés az alkalmazható
sósav mennyiségc Ezenkh ül háborús viszotudományi műveltségük, a gyógyszerek szaknyok
I{özött a scabics kezeléséhez olyan módszerű elkészítése és vizsgálata, továbbá a szükszert kellett keresni, mely száraz, könnyen
séges biológiai ismeretek megértése céljából
szállítható keszítmények használatán alapszik
szüksége van.
Szerző még 19í2-ben elsőként tapasztalta, hogy
A fizikai-kémiai elméleti kiképzés súlya natriumbisulfatot, a kénsav sa\ anyű sóját
pontja ezért egyrészt a gyógyszerkészítésnél és
sósav
helyett nagyon hatásosan lehet natriumkémiai analízisnél sz er ep lő folyamatok mrbenthiosulfattal therápiai célra felhasználni, mert
létének és elméletének szemléletes ismertetése,
a natriumthiosu!fátnak kén és kéndioxyd képző-
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vezetó megbontása nemcsak szabad
savakkal érhető el, hanem rlyer,r sava~
ásvarl)'I
, " al is Igv mind a ket hatonak savanyu ~or~
Thiokénsav és kénessav
ag szar az.
, -d'esu· kkor
any I 'kony
u·
letek
lévén ' kepzo
vegv
,
,
bom e
k
tÍ iokénsav kénessavra es kenre,
elbomlana ' a . l
vízre és kéndyoxydra
a kénessav vrszo~ü
, eként keletkezett
A vegyi r~akcrok veg~redm:r~lid hatást fejt ki
kén és kendroxyd eros a~ (KJO ) való titrálás
szerző káliumjoclatumma kéndioxyd 5 napon
útj'án megállapította, hogy a
k keverékéből
, . 'k.
,
0 mponens szere
át valrk r a 1'
mar ad ken·
A kezelt bőrfeluleten 2-3 _naprg, l A taka,
, d'
·d · ellemzo szagava
]epedek
rox:y és1 max1ma
· ']'s
.a ken 'l'
1 hata' s elérése
rékos krhaszna as
szereket molekulasúlyuk
cél,iáb?I a kokmhon~f~almazni Alkalrr,razhatók
lakban : 1 szar az por
aranyaba?;
killönbozo g~~~r:z~~d:tban (30 %-os natriumal~kbanf,t 2 33 ol ..os natriumbisulf(lt), 3. az
throsul a e.s
/o
a másik por alakban,
egyik szer hrdeg ~ld~tban5 , az elinos kcnőcsben,
4 sz~ppanost~nocs(;r;;atriumliisulfatot minder,r
6 szar az pa~ ~ ~~~Ú törni átszitálni és egynem':
esetben apror
,
. Á szereket a kbvetkezo
puderszerűvé porrtam l.. először a natriumthioképpen kell alkalmatn~. tal~azó oldatot kellsulfatport, vagy . ez ,
a nátriumbisulfatot
a bőrre dorzsolm, azuk'r oldatban A szemek
akár száraz alakban, a ~lata előtt a bőrt meg
por alakban v~Io h~szn or használata esetékell nedvesitem, S~a~fz Pa bőr ráncait vaselin
a hónalj és Iágyekta)e 'alukell bekenni A beteg
. , b
I I 3 "al vagy zsrrra
na' ~ JJ , .. , l0-tőll2 percet vesz rg~ny e
kezelesc mrndossze , . b<, ében egyszerr kezeAz esetek t~Inyor;ro \oh, ,e\natok'rühességénél
lés teljes gyogyu!assak
Jaibizonyult szerző módszintén igen hatasasna
. .

des~he~

:ln

sz ere

Stoll Kálmán dr

H Í R E K
Továbbképző tanfolyam

. .. · s kszervezet VIII.
Az Orvos-Egészsegugyr G~ó vszertári Dalkerületi szervezete~ ~~~h~napo~- továbbképző
1
gozók nemreger,r
. A tanfolyam megrentanfolyamot rndrtottak_
.
hogy augusz, , l
volt az elozmenye,
,
dezese,ne,' az
ktár sak részéről sp onta n metus vegen a s. za , , szükségessége A tagrült fel a tovabbkepz~s ·, 1 képzett és a kor,
I' tt hogy csakrs a JO
,
·,
bíró gyógyszer e,sz tud ]Osa g
.a a,
1
sz er u rsmeretekke ,
. A kívánsagnak megminőségű munkat v~geznr. t , e előre háromfelelő en az előkészita ~~j~~zs~tt k~~mnkatervet.
hónapos ta_nfolyam; ata~folyam hat előadásából
A tovab?kepzo . i
akor lattal kapcsolahárom a gyogyszert~r gy
JI tt és a !aba.. u" I ketto a tar a me e
tos Ezek k oz

?e

atoriumban dolgozó gyógyszerész-munka köz-

~en !elmer ulő problémáival és kérdéserve~ fogl Ik ik egy pedig a gyógyszertan ,hboransok
o~t~;~s~t és tavabbképzését szolgkal]~ tM~d-

ha.1 arn elo' adás voltaképpen a gy a ,or a 1 t~r
dések összefoglalása Hosszu, r'd o't gy ogyszer
•
'karban eltöltött szaktársak kbzl,ik tap:'szt~Iatar at,
tehát voltakeppen munkamodszeratadas ..
E v elóadás a gyógyszerhatástan, kor~bol
,
K
, t Ennek keretében az altalanos
valaszt terna . .
k
kívül az egyes
pharmakológi~r rsmerete, eni utasításával kapgyógyszerf~e~egftk~ó~sf;~~~t lesz. Vegul két el~
csolatos tu, nrva
,
ti lmtatások eredmeadás a gyogyszerve~yesze ·
'k harman eit foglalja össze es pedrj5 az <"gyr ~·abban
k~Iógiai csoportosításban ,tar gyal]~ a l másik
megismert fontosabb gyogys~erke ek, a gyógy,
d'
épí demokracian na
.
d a~
előa
P~ Ig n,
. t eredményeit ismertett
szergyartas teren e1er
' r
és az ilyen irányu terveket vazo Ja ,
.
A tanfol am első előadása oktober ~-an
han zott el, a~lelyet Gmber Alajos dr >>Aig~~g~~
tara gyógyszeresz ]{_o teles g
kor l~ ti életből vett
tott meg. Az eloadas a gy~
rece turai kér1
példákkal ;ilá~írt~!~ ~J.fs::t~~Ilgatoh előadást
dest A n gy, T
k"vette Gruber dr.. előszánlos hozzasza as o
... .. l . f .
adását »A Gyógyszeiész <> kozo nr ag] a.
~
.
.. . dr a tanfolyamot megKedvessy GyOigy . 1 ta hogy a továbbnyitó szavaiban h angslutyonzk" é~ti megrendezésé. " ]-adasok 1<eiU e e
•
·
kepzo e o
dd.
· elentősége mrg a
nek voltaképpen a , ~g van Idesen megalakuló
Szakszervezet keret~ ~~egr~r~m indítja az intézközponti Szakcsopor
, , t
ményes gyógyszer észtovábbkepzes · .
..
A tanfolyam tervezett előadásar a kovet-

:z

szer~iszolgáltatásra von~~J~~srf,~~~~':Iel
1

kező\c :

,
,
A l özépkáder
okt l7. Gergorics, Laszia:
'
"l o"désc a ayógyszertarban,
.
mu'
"
A
ú
7 Kedvessv Gy ör gy dr. : z l abban
nov ·
• , szerek áttekrntese
forgalomba hozott gyogy
.
t' .
Hunfalvv
Géza
:
Gyogyszer
an
nov.. 21 .
J
laboratóriumi munkálatok
.
k
dr
.
~
.
p·
Gyógyszenparun
dec 5. l ur r a 1
··

fejlődése,

. dr.. : Az általános
dec . 12 Fritz Gusztav
. ,
Pharmakológia körebőL
h'
elso
es harma.
A z előadások mrnden onapk este
11 7 ów. · 1 tt napo on · 12
dik hétfőjén az rtt Je ze
t VIII kerületi hekor lesznek a Szakszervez/e. , t 26 I em).. Az
,
(VIII József-wru
· ·
lyiségeben
'.
más kerületekben
lőaclásokon termeszetesen
k
~ I ó szaktársak is résztvehetne,
o gaz
.
télen jár a tan..
A VIIL kerüle,tr,szakcs?fd~·át - az intézfolyam mewende~es~~e~:~·al2sulásáig - reményes tovabbkepze.. t kg is követni fogják
mélhetőleg mas keru 1e e
dr.-ssy
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A hazai gyógynövényli:utatás előmozdíhtsa, terv-szerűsítése és az ötéves terv keretébe beillesztése
érdekében a l\{ezőg~zdasági Tudományos Központ
iránvítása mellett s z a k é r t e k e z l e t ül össze
1949 október hó 18-án, kedden délután 3 órakor
az Egyetemi .. Gyógyszerismereti Intézetben (Budapest, VIII., Ullői-út 26 I. em.)
I'árgysorozat : 1. A gyógynövény fogalmának
körülhatárolása. Előadja : Halmai J . 2 . ·A gyógynövények jelentősége nemzetg9-zdasági és terv-gazdasági szempontbóL Előadja : Augusztin B. 3. Az
országos szükséglet és a külkereskedelem helyzetképe, a gyógynövénygyüjtés és tetmelés, behozatal,
kivitel. Előadja : Gicvanini R. 4 Munkaterületek,
kutatási elvek. Előadja: Boros Á. 5. A ro unkafeladatok felosztása fontossági és kivihetőségi sorrendben Előadja : Sárkánv S. 6. A rnunkahelvek és
kísérleti területek, valamült a munkatársak sz~árnba
vevése, ut{>bbiak utánpótlása. Előadja : Modor V.
7. A gyógynövényekre vonatkozó ötéves tudományos
terv, a kutatás összpontosítása az MTK szakintézete
keretében. Előadja : Kyujtó F.
Budapest, 1949 szepteinber 30
Gyógynövénykísérleti Intézet,
Egyetemi Gyógyszer ismereli Intézet,
Egyetemi Gyógyszerészeti Nöuénytani Tanszék

Újabb törzskönyvezett
gyógyszerkészítmények
(Országos Közegészségügyi Intézet Ch 11039/1949
sz.)
2.684 K OvociJclin kri.stályampulla -1-, CibaJakitsch, orvosi rendeletre, o. m:. 1 x 2 kcm, o. m
5 x 2 kcm, 1 x 2 kcm, 5 x 2 kcm . üsszetétel: Oesha-·
diol. benzoie. 1 Omg, diaethylaethylendiamid. a-butyloxycinchonylat 2 mg, methylcellulose 26 mg, natr
chlorat. 15 mg, natr phosphoric. 6 mg, aqua bisdest
ad 2 kcm ampullánként .. Lejárati idő : 5 év. Az enge ..
dély kelte : 1949 aug 24. ·
2.685 K Percorten hydrosolubile inj. +, CibaJakitsch, orvosi rendelehe, o . m. 1 x.5 kcm, o. m.
3 x 5 kcm, 1 x 5 kcm, 3 x 5 kcm Összetétel: Desoxyeorticosteion. O 05 g, acetamid. O 5 g, Sacchm. uvae
0·5 g, aqua bisdest ad 5 kcm. ampullánként. Az engedél v kelte: 1949. aug. ·23.
~ 2.686 K Percorten tbl implanlatióhoz +, CibaJakitsch, OIVosi rcndeletre, o m. 1 x100 mg, 1 x100
mg" Összetétel: Desoxyc01ticosteron. acetic. 100 mg
tablettánként Az engedély kelte: 1949 aug. 23
2 687 K Fenocydin tbl. l mg +, Ciba-Ja~_itsch,
orvosi rendeletre, o. m. 15 x1 mg, 15 x1 mg Osszetétel: Acid 1-melhylbisdehydrodosynolic. 1 mg =
2 mg Iaeem., natr. elllorat. 2 mg, sacchar .. lactis 93
mg, amylum 30 mg, talcum 10 mg, gelatina 3 mg
tablettánként. Az engedély }{elte: 1949 aug . 23 .
2 688 K Fenocyclin Ibi. 0 . 1 mg +, Ciba-Jákit sch,
9.rvosi rendcletre, o . m. 40 xO 1 mg, 40 x0·1 mg
üsszetétel : Acid 1-methylbisdehydtcdoisj nel ic. O 1
mg = 0·2 mg raeem . , natr chlorat. 0·1 mg, sacehar.
lactis 66.8 mg, amylum 20 mg, talcum 10 mg, gelatina
3 mg tablettánkénL Az engedély kelte : 1949 aug 23,
2.691 K Percorten kristályampulla +, Ciba:Jakitsch, or·vosi rendeletre, o. m. 1 x2 kcm, o. m
5 x 2 kcm, 1 x 2 kcm, 5 X 2 kcm. Összetétel: Desoxycorticosteron . acetic. kryst. 50 m.g, diaethylacthylendiamid . o:-butyloxy-cinchonylat. hydrochloric. 2 mg,
methylcellulose 20 mg, natr chlorat. 14 mg, natr
phosphoric. 6 mg, aqua bisdest. ad susp. 2 kcm ampullánként. Az engedély kelte: 1949 aug. 24.
2 . 692 K Perandren tb l. implantatióhoz +, CibaJukit.~ch, orvosi rendeletre, o m. 1 x100 mg, 1 x100
mg. üsszetétel: Testoster on. propionic . 100 mg tabIettánként. A lejárati idő: 5 év Az engedély kelte:
1949 aug. 23
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2 . 693 K Lutocyclin tb l implantaliohoz +, CibaJaki~~ch, o~vosi rendeletrc, o . llL 1 x100 mg, 1 xlOO
mg. Osszetetel: Progesteron. kryst.. 100 mg tablettánként Lejárati idő: 5 év. Az engedély kelte: 1949
aug. 24.
2.694 K Lutocyclin kristályampulla +, CibaJakitsch . orvosi rendeletre, o . m . 1.. x2 kcm, o. m.
3x2 kcm, 1x2 kcm, 3x2 kcm. Osszetétel: Progesteron .. kryst 50 mg, dia:eih)laethylendiamid-.
a-butyloxmchonylat. hydrochlmic. 2 mg, methylcellulose 20 mg, natr. chlorat. 14 mg, natr. phosphoriC .
6 mg, aqua bisdest ad susp 2 kcm ampuliánként:
Lejárati idő: 5 év. Az eng~dél;y kelte: 1949 aug. 24.
2. 695 K Spasmo-Cibalgih .sol. +, Ciba-Jakitsch
orvosi rendeleti·e, o. m 15 kcm, 15 kcm. Összetétel~
Amidazophen . 3 30 g, acid. diall~ylbmbituric. O 45
g, hexah j dro-dipheny Iac ety ld iaethy Iamin o aethano 1.
hydrochlolic. O 75 g, u,rethan. 5 40 g, acid. acetic.
0·12 g, aqua dest. ad 15 kcm üvegenként Az engedély kelte : 1949 aug. 24 .
2.696 K Spa.smo-Cibalgin inj. +, Ciba-Jak;.)tsCh,
orvosi rendeletre, o. m. 5 x l kc.m, 5 x1 kcm. Osszététel: Apidazophen: 0.22 g, .acid diall~ylbmbituric.
O 03 g, hexahydro-diphenylacetyldiaethylaminoacthanol hydrochloric 0·05 g, urethan. 0·36 g, aeid
acetic. 0·008 g, a qua bisdest. ad 1 kcm ampullánként
Az enged<'ly kelte : 1949 aug. 24.
2.697 K Perandren krislályampulla +,'CibaJakitsch, mvosi rcndeletre, o. m. 1 x 2 kcm, o. m.
5 x 2 kcm, 1 x 2 kcm, 5x2 kcm. Összetétel: Tcstosteron . propionic. 50 mg, diaeth;ylaethylendiamid
a-butsloxycinchon;ylat. hydrochloric. 2 mg, methylcellulosc 20 mg, natr chiorat l·! mg, nat r. phosphoric. 6 mg, aqua bisdest ad su sp. 2 kcm ampul-·
Jánként Lejárati idő: 5 év Az engedély kelte: 1949
aug. 24
2 698 K Coramin-Adenosin inj. +. Ciba-Jakitsch,
mvosi rendeletre, o. m 5 x1 kcm, 5 x1 kcm. Összetétel: Pyiidin-a:-c.arbonsav-diaethykmid O 2 g, adenosin. 0·001 g, iheophillin . O· 075 g, p-amino<·ydohexanol O 033 g, aqua bisdest. ad 1 kcm ampullánként.. Az engedély kelte: 1949 aug 21
2 690 K Coramin-.Adeno~in .sol. +,Ciba- Jakit sch,
Q_Ivosi tcndeletre, o . m 15 kcm, 15 kcm, 100 l\Cm.
üsszetétel: P:yridin-o:-carbonsav-diaethylmnid 300
g, adenosin O 015 g, theophyJlin. l 125 g, p-aminocycJohexanoL O 495 g, aqua dest. ad 15 kcm Ü"\egenként. Az engedély kelte : 1919 aug 24
2.700 K Coramin-A_denosin tbl. +, Ciba-Jakitsdl•
orvosi rendeleti e, o. m. 20 xO 5 g, 20 xO 5 g. Öss?etétel : Di-pJ 1 idin-~-carbonsa\· -d i act h y Iam iü-ralcium ,_
rhodanid O 325 g, adenosin 0·001 g, theophyllin
O 0 75 g, talcum O ·0 25 g, gelaiina O 0 25 g, am;y Ium ad
0·50 g tablettánkéPt Az engedélJ kelte: 19-!9
au.g 24.
2. 710 K Ovocyclin thi iJnplantatióhoz +, CibaJaldtsch, OJ vo si rendeletrc, o m. 1 x 20 mg, 1 x 20m g.
Összetétel: Ocstradial 20 mg tablettánkét'ü Lciáiati
idő: 5 év.. Az engedély kelte: 19'-19. aug. 24.
2.712 K Neo-1-lombreol tb!. implantatióhC!~ +,
Üiganon-Szántó, on;osi rendcletre, 1 xlOO mg Osszctétel: Tesiosterm: 100 mg implantatiós tablettánként
Lejárati idő: 5 év Az engedély kelte: 1919 aug 29
2.713 K Dow tbl. implanlatióhoz +, __ ÜJÉ.anonSzántó1 mvosi tende1etrc, 1 x100 mg. Oss7etiitel:
Desoxyeorticostcron acetic 100 mg implantatiós tabléttához. Az engedél)' kelte: 19.1D aug. 29
2.714 K Dimenformon tbl. implantatióho,~ +,
Organon-Szántó, orvosi rendeletre, 1 x 20 mg Osszetétel: Oestradiol. 20 mg implantatios tablcttánként
Lejárati idő: 2 év. Az en;-edély kelte: 1949 aug 29
2 715 K Progestin tbl. implanlaiióhpz +:OrganonSzántó, orvosi rencleletre, 1 x 100 mg üsszetétel:
Progesteron . kryst. 100 mg imp1antatios tabkttánként. Lejárati idő: 2 év Az engedély kelte :1949
aug 20.
2.719 K Lynoral tbl +, Organcn-S;rá_I_ltö. Ol\osi
rencleletre, 30 xO 05 mK 100 xO 5 m.g OssHtétd:

'

.

O 05 g, aroma qu. s., sacchar. lactis 0·175, g, sacchar.
alb . ad 2 g tablettánként. Lejárati idő :5 ev . Az engedély kelte : 1949 aug. 26.
2 754 K Nestrouit 9tbl, Hóche-Schefcsik, 20 x5·8
g, 100 x 5 8 g. Összetétel: Vitamin A (= 2500 IE)
0·75 mg, ancurin. hydroch~onc. 1 mg,. l_actoflavn~.
1 5 mg, adennin. 1 mg, acul. 1-ascorbintc. 35 mg,
vitamin D (= 500 IE) O 0125 mg, dl-.x-tocopher?l·
0·5 mg, nikotinsavamid 10 mg, cak. pantothen1e.
5 mg butyr . cacao 1 55 mg, lac . condens. sacchar. ,ad
5 8 g' táblácskánként ·Lejárati idő: 3 év Az engedely
kelte: !919 aug. 26
(Folytatj uk.)

Gyógyszer készítrilények eng~délyezett változásai

12.954 cojjea ]{önigsfeld pulv.' Szilág_y,i, 11~'\''Vál
tozás új név : Carbofein pulv Az engedelJ· ld:.lte :
1949 szeptember 6.
.
..
.
12.969 Biliselectan gra.r;ula,,~?c?ermg; os~zet_;:tel-;
csomagolás- és ala1n.á1tozas .. UJ o~sz~tctel. N,atr.(1-oxy-3,5-dijodphenil)-pheny!l-propwme. 0;068 . g,
ce 1 a alba 0 . 0015 g, gumi arab 0.0028 ,g, b~tJr cacao
0.001 g, sacchar. ]act. ad 0.133 g ,dl ageenkent Az engedély kelle : 1949 szeptembe~: 8.. . . . .
Gyógyszei készítményei_'- cloalhtasi cs for galon:b ahoza.:a1i jogának á._írása Richter .N V.-Je
Szántó labm ató1 iumról :
1.410 Gplacid lbl
584 Salvadnr tbl
és a Rex-gyár összes készítményei Az engedély kelte :
1949 s·zeptember 8.
Gyógyszerkészít;m,ények öss7~tCteh áltozása di.
Wander
10 359 Novobarium oralis, új üssJetétel: Bm:<;um
sulf. pro Rtg . 139.400 g, pulv. sen:·. Gledk~lae 1.3GO ,g,
talcum ven. alb. I. a. 21..930 g, fanna ma~ti ~a~amcl:s
7 242 g ol cory Ili avellanae O o.~08, .''mnll~pctyst
0 . 0272
zacskónként. Csomagolas, at : 1 tO g=
Ft 7.30, 1000 g= Ft 3220. ....
.
.
12.507 Nouobariumreclalt.s, UJ oss?ctetcl. B~~Y~.m
sulf. ro Rtg 139.400 g, lalcum van . ~lb. ,I. a ?~625
g pufv. sem. Glcdidae 2 975 g 7acskonken:. C.scmag~lás, ár: 170 g= H 7.30, 1000 gc= J~ t 32.30
Az engedély kelte: 19-19 szeptembci ~1 r.
•. ...
2 0 97 Dig itali'> l>TeeJ?« fq_I:te .tb l.
g, _Sz\lagJ ~'
név- és csomagolásvá1tozas. Ul nev: Dif'.IJ ahsNa!Uid
tb!. 0.05 g. Csomagolás: 50 x0.05 g, 1qo xO.Oo ~g'
Az öss7etételben a DigH pur~ . fol. tn.e~lol a /l~cp~
megjelölés elmarad Az engedely 1\.elíc . 1949 szcp
tember 22

g
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A TUDOMÁNYOS
FOLYÓIRATKIADÓ N. V.
KIADÁSÁBAN MEGJELENŐ FOLYÓIRATOK:
Műszaki- és természettudományi
G)IÓGYi?ZERTU DOMÁNYI ~RTESITŐ
folyóiratok:
BORGYüGY ÁSZAT ~S VENEROLOGIAI

A LUMINIUM
BÁNYÁSZATI ~S KOHÁSZATI LAPOK
ELEKTROTECHNIKA
~PITŐANYAG
ERD~SZETI LAPOK

~PIT~SZET-~PIT~S

FÖLDTANI KÖZLÖNY

G~P

HIDROLOGIAI KÖZLÖNY
MAGYAR ENERGIAGAZDASÁG
MAGYAR K~MIKUSOK LAPJA
MAGYAR KÖZLEKED~S M~LY
~S VlztPIT~S
MAGYAR TECHNIKA
MAGYAR TEXTILTECHNIKA
MEZŐGAZDASÁG ~S IPAR
MTESZ ~RTESITő
PAPIR- ~S NYOMDATECHNIKA
TÖBBTERMEL~S
MATEMATIKAI LAPOK
KÖztPISKOLAI MA TEMA TI KAl LAPOK
MAGYAR MŰSZAKI SZEMLE
(N~GY IDEGEN NYELVEN)
CUKORIPAR
TEJGAZDASÁG
17 DRB MAGYARNYELVU MOSZAKI
REFERÁLÓ LAP
AGRÁRTUDOMÁNY

Orvostudományi folyóiratok:

A GYÓGYSZER~SZ
MAGYAR SEB~SZET

CAUSYTH-tabletta S
OTI-ra

Mf'.GYAR BELORVOSI ARCHIVUM
NÖORVOSOK LAPJA
ORVOSI HETILAP
RADIOLOGIA HUNGARICA

SZEM~SZET

SZOVJET ORVOSTUDOMÁNYI
BESZÁMOLÓ
EG~SZS~GÜGYI DOLGOZó

N~PEG~SZS~GÜGY

szabadon

OBERLÁNDER GYULA
. <BU DAPEST , VII ., NAGY AT Á Dl SZABó-U. 31
Telefon: 222-885

,.,
U J.

SZEM LE
FOGORVOSI SZEMLE

HONV~DORVOSI KÖZLEM~NYEK
KIS~RLETES ORVOSTUDOMÁNY

--------------------..

il

___ _

zöldszfnű

bádog doboz csomagolásban)

Egy évnél idősebb gyermekek és felnöttek általános tápszere, melyből
vizben egyszerű felfőzés.sel, mind~_n
egyéb anyag hozzáadasa nélkul
készíthető, azonnal fogyasz~ató, kellemes fzü, tehénteJes taplálék.

Állványedényzetét, gyógyszertárJ
és laboratóriumi felszerelési
cikkeket raktárról szállít.

GYÓGYSZERÉSZETI
PAPIRÁRUK

KOMPLEJT-ZAMAKO

(300 gr-os

rendelhető

•

elsőrendű

kivitelben

1ic. tr. ee~ }&.C4o.6
BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 37
TELEFON: 128-057- ALAPITVA:1897

KROMPECHER TÁP!ZERfiYÁR Bndape&l, V., Hád11!-Uita 11.

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

Társadalomtudományi folyóiratok:
ANTIQUITAS HUNGARICA
ARCHEOLOGIAI ~RTESITő

LEV~LTÁRI KÖZLEM~NYE

SZÁZADOK
MAGYAR NYELV
MAGYAR NYELVŐR
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEM~NYEK
ETUDES SLAVES
IRODALOMTÖRHNET
ETHNOGRAPHIA N~P~LET
FOLIA ETHNOGRAPHIA
N~PRAJZI MúZEUM ~RTESITő
MAGYAR NEMZETI BISLIOGRÁ FIA
ANTIQUITAS

MŰV~SZETTÖRT~NETI ~RTESITő

ATudományos Folyóiratkiadó N. V.
BUDAPEST, V., SZALAY-UTCA 4.

ÚJ TELEFONSZÁMAI :

112-674, 112-681, 122-299, 312-545

KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., SZALAY-UTCA 4.
TElEFON: 112-674, 112-ó81, 122-299. 312··545
E g Yszám l as z ám; Magyar Nemzeti Bank 936.515.
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