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vízben egyszerű felfőzéssaL minden
egyéb anyag hozzáadása nélkül
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A TUDOMÁNY ÉLHARCOSA
A világ dolgozói felsotakoztak hatalmas vezén.ik,
a Szovjetúnió nagy vezetője, j os z i f V is zs z á r í o n o v i c .s S z t á -l i n 70.. s z ü l e t é s·
n a p j a m e g ü n n e p l és é r e őt ünneplik ma
a világ felszabadult és felszabadulásukért küzdő népeinek megszámlálhatatlan mi!liói. A legelsők közölt is
mi, magvarak köszöntjük őt, nemcsak azért, mert a
diadalmas Szavjet H ad sereg élén fel szabaditotta országunkat, hanem mert pe/d át mutat es megfeföli az egyetlen Ire/yes utat szabadságunk és jl.iggetlenséglink megOrzésére
A Pár! és a szakszóvezetek már hónapokkal
ezelőtt irányt vettek a sztálini nwnkafelajánlás, leülönösen az egyéni munlwversenyek minel nagyobbvonalú kialakitására Ez azóta valóságos tömegmozgalommá szélesedett Mert ez a lwtalmas méretú
mrmkafelajánlds nemcsak az uzernekben állitotta szacialista murzkaversenybe a munkások százezreit munkára mozgósitotta a parasztságot, a föld felszabadult dolgozóit is Mát az általános iskolák tanuló! is
jObb osztálvzatra törekszenek, a tanítók komolyabb
eredmenyekre, a mérnökök, múvészek, technikusok
tudósok íróaszta/uknál, munkahelyeiken és a kutató
laboratóriumokban erre a napra tűztek ki nagv
murzkáik befejezését És mindezt a sztálini munkafelajánlás jegyében
Ma nemcsak országunk felszabadítását köszönjük meg a nagy Sztálinnak, nemcsak azt, hogy a
SW)'jet nép példája nyomán, az ő megdönthetetlen
erej'fik tudatában epithetjiik a szocializmust, nemcsak

es
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a Magyar Nepr Köztársaságot, új alkotmányunkat,
a gyárak, fbldek, a munka szabadságát - hanem a
szellem, a tudomány felszabadulását is
79 39-b e n a T u d o m á n y o s A k a d e m i a
közgyúlése a Szovjetúnió Tudomá·
nyos Akademiájánalc dísztagjávd
v á l as z t n t t a a t u d o m á n y é l h a 1 c o s á t,
}aszi!
Visszátionovics
Sztálint
azokért a kimagasló erdemekért, amelyeket a világ
tudományának fejlesztése és a marxista-lenini tanitás
mindenirányú továbbfejlesztése terén szerzett. A Szavjefúnióban a tudomány, a katonai ismetetek, a fel·
találás, az irodalom és múvészet terén végzett kiváló
munkákért, valamint a tennelő munka módszereinek
gyökeres tökéletesltéséétt a minisztettanács minden
évben Sztálin-díjat oszt ki, amelyet Sztálin 60. születesnapjának emlékéte alapítottak 7939-7948-!g
3678 Sztálin-díjat adományoztak
Ez a tiz esztendő egybeesik a fasiszta betörők
megsemmisitesével, a szavjet katonai dicsőség nagvszeni példáival és az újjáépltés csodálatos korszaká·val Ez a 10 esztendő Sztálin nagyságának kiteljesedése is egyúttal. Mat nemcsak a Szavjet Hadseteget
vezette a vegső győzelemig, hanem népeket szabaditott
fel és a népi demokráciák előtt szélesre tárta a szaeia/izmus kapuját.
j o l i o t C u r i e, a nagy francia atomfizikus,
tanulmányúton volt a Szovjetúnióban es igy nyilatkozott .: •>A sz o v j e t t udom á n y fe j l e t tség e világvi.szonvlatban is p átatlan
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es a fiatal utánpótlás számban és
m i n ős ég b e n is c s o d á l a t r am el t ó e r e dményeket mutat<<
Ez a nyilatkozat elsősorban és lfnyegében az
atomerő békés telhasználására vonatkozik Arra az
óriási méretú természe/átalakításra, mely D a v i d o v
szavjet mérnök tervei alapján bontakozik ki és valósul
meg a Szovjetúnióbiln
És ezt a hatalmas, az egész világot átfogó békés
munkát,· az atomerő bekés felhasználását -- Amerika
atombombájával szemben, a világbéke legfőbb őre, a
nagy Sztálin irányitja Szavai és tetifi szinte naprólnapra milliókkal niMlik ezt a minden háborús uszitást elsöprő, teremtő béketábort.

Ez a nagy sztálini alkotómunka, egy több mint
félszázados fletmúnek valóban világraszóló tanulsága
Igy és ezzel lett az atomerő is a teremtri világbéke
jelképe .

valóban a nép érdekében végez!Jetik tudományos mrrnkásságukat
·
Sztálin szavai, az ö egész diadalmas C!etműve
új távlatokat nyitott meg a szabad tudomdnv minden
munkása előtt •> A t u d o m á n v t é p p e n a z é r t
n e v e z i k tu d o m á n v n a k, m e r t n e m
is m e r e l f é t i s t, n em é l ke z e t em e ln i
a r r a, am i l e J á r t a m a g á t, am i e l a v u l t
és é b e r e n f i g y e l a t a p a s z t a l a t, a g v akor/at szavára Ha a dolog máskép
á l ln a, e g y á l t a l á n n em v o l n a t u d om á n y, n em v o ln a p é l d á 11 l cs i ll a g ás z a t, lz d n em m é g m i n d i g a P t o l em a i os
e l é v ű l t r e n ds z e r é n r á g ó d n á 11 ak, n em
volna biológia s még az ember teremt é s é r ő l s z á l ó l e g e n d á v a l v i g a s z t a lll á nk
magunkat, nem volna vegyé'
szel s még mindig az alchimisfák jósl a t a i v a l v e s z ő d n é 11 k. <<

Az aHilalkohol bromatometriás és acidimetriás mérése
A brómozás mechanizmusa
o

lrra: Schulek Elemé1 dL é' Bayer István dr.
Közlemény a Pázmány P éteT T udomdnyegyetem
Szavetlen és Analitikai Kémiai Intézeteből

t

Ezer t rirmeplik ma foszif Visszárionovics Sztá-·
lint .a világ dolgozói, minden világláJon és országban,
a/wi a szocializmust építik VGRY
. előkélzitik a talait
. a
szaeia/izmus épitésere

Ezer! került az éli'e a szavjet tudomány és ezért
fordulunk olyan határtalan lelkesedéssel és tudnivágyással a nagy Szovjetrínió tudományos élete felé,

A teremtő munka hódol ma hatalmas vezére
előtt, A tudomány felszabadult dolgozói, akik végre

Sokáig éli en és vezesse győzelemről-győzelemre a
világ dolgozói! ---- foszif Visszárionovics Sztálln I

<-----------------------------

A fiatal káderek nevelése és kialakítása nálunk rendszerint az egyes tudományos ágak szerint, szalanák szeríni történik. Ez szükséges és célszerú, nincs szükség
arra, lzogy az orvos-szakember egyúttal szakember legyen a fizikában Pagy a növénytanban és megjorditva. De van egy tudományág, amelynek ismerete feltétlenill kötelezó
nzinden tudományág bolsevikjei számái·a - ez a marxista-leninista társadalomtudomány, a társadalom fetlődesi törvényeiről, a proletárjonadalom fejlődési törvenyeiről, a szacialista épltés fejlődesi törvényeitől, a kommunizmus gvózelníéröl szóló
tudomány Mert nem lehet valódi leninistának tartani azt az embert, aki leninistának mvezi ugyan magát, de begubózott a mhga szabnájába, bezárkózott, mondjuk a matematikába, a növénytanba vagy a vegyészeibe és a saját spedalitásán túl
semmit sem lát A leninista nem lehet csupán kedvelt tudományának speda/istája hanem egyúttal politikusnak es társadalmi embemek is kelllenni e, élénken érdeklődnie
kell országa sorsa iránt, ismemie kell a társadalmi fejlődés törvényeit, tudnia kell
aliwlmaznia ezeket a törvényeket és arra ktll törekednie, hogy az ország politikai
vezetésében aktiv része legyen Természetesen a bolsevik szakemberek számára ez
meg kűlön megterhelés lesz. Ez azonban olyan megterhelés. ame/v bőségesen meghozza

a maga gyürniilcsét
Sztálin · A leninizmus kérdései

Az allilcsoportot tartalmazó vegyületek általában könnyen brómozhatok E tulajdonságot az
említett vegyületek quantitativ meghatározására is
értékesíthetjük A bróm addiciója az allilcsoporton
lehet pillanatszerú, sokszor azonbán időben követhető reakció, sok esetben jóldefiniált végponttal
Az allila!kohol és más, allilcsoportot tartalmazó
vegyület bromatometriás mérésére szolgáló eljárás
az ilodalomból jól ismert Brómozás útján a bróm
feleslegét jodometriásan mérhetjük vissza Ezzel
az eljárással szokás meghatározni pl a dia!lilbarbitursavat is Egyikünk ((Schulek1 } a vinil cso-portot tartalmazó kinaalkalodiák közvetlen bromátos meghatározására dolgozott ki eljárást E
módszer egyik valtozatában a bromát kis feleslegél
jodometriásan -mérhetjük vissza Mindkét esetben
addició folytán jól jellemzett dibrómszármazék
keletkezik, mely a vizes oldatból bomlás nélkül
könnven izolálható
jelen dolgozatban leirt vizsgálataink célja
éppen annak a megállapítása volt, hogy a. bróin
addiciaja a klilönböző organikus vegyületek aliilcsoportján --· vizes oldatban! -- hogyan megy
végbe, vajjon a keletkezett dibrómvegyület állandó-e, nem hidroliz:ll-e?
Kísérleteinket részben allilalkohollal, részben
diallilbarbitursavval végeztük. Vizsgálatainkat az
allilmustárolajra is kitcrjesztettük. Brómozási kísérleteink azonban a reakció áitekin thetetlensé~e
folytán egyelőre nem vezettek e1edményre
Először az a!lilalkohol* közvetlen bromatometriás meghatá10zását kíséreltük meg KBr-ot
tartalmazó sósavas közegben. Reverzibilis redoxindikátorként p-etoxikrizoidint használtunk A továbbiakban részletesen leírt eljárás az allilalkohol
mérésére igen alkalmasnak bizonyult. A diallilbarbitursav, illetve az allilmustárolaj ilymódon
azonban nem volt meghatáJ ozható.

A már emlitett vegyületek bromozását frissen
készített brómos vizzel is megkíséreltük tisztán vizes
oldatban. A bróm feleslegél az egyik kísérletsorozatban élénk forralással távolítottuk el, mig a m<isik
kísérletsorozatban a még szabad brómot kalomellel
kötöttlik meg A bróm feleslegétől megszabadított
vrzes oldatok kémhatása erősen savanyú volt.
A képződött savat 0,1 n, illetve 0,01 n lúggal
mértiik Kalomel használata esetén a képződött

J. sz tábldzat

Lemért
allilalkohol mg

A kísérletekhez szükséges allilalkoho!t glicerinből és

oxalsavból magunk állítottuk elő s a ~észítményből a víz
utolsó nyomait Winkler L szerint fémkalciumról való desztillálással

távolítottuk el

99· 6%-osnak bizonyult
41~
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·

tisztított

alliialkohol
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Fogyasztott KBrO:>-oldat
g--y--~--,-1JZé-~

0]- n

46 09
46 09
46 09

)5 85

23067
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4 632

99 91

o795
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100 00
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9984
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15 85

1585

o 80

o 79
o '79

!
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4 509
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15 85
)5 85
15 83

15845

2 307
2 30'7
2 307

795
7 94
793

794

2 306.10000

l 155

3 9'7
3 96
397

3 965

l J52

gg 50

J 50

04ú5

10014

o81

0 235' )0175

) ) 56
l 156
04ú4

*
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higany (ll) só hidro!izisét konyhasaval szaritottuk
vissza. Indikátorunk mindkét esetben metilvörös
volt Eredményeink szelint az allilalkohol brómozását hidrolízis kiséri, mely az allilalkohol brómozása esetében csupán az egyik brómatom leszaka·ctásával jár, függetlenül attól, hogy a brómfele;Ieget
forralással tavalítottuk el, vagy szabahőmérsékleten
kalomellel kötöttük meg. E jelenség, mint a továbbiakban leírjuk, az allilalkohol quantitativ meghatározásának alapját képezheti Mint é1dekességet
megemlíti ük még, hogy az allilalkoholon addicionált
második brómatomot csak lúgos hidrolízissei sikerült leszakítanunk Ennek megfelelóen a hrómo-

o454

160
l 62

04ú4

) 58

o 231

081
080
082

o23)
0 231

'
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ll

Használt
KBrO,-oldat
=~l nj__(ll)l n_

Fogyott
Na,S,O -oldat
O)_n_

T 001-;,_

sz tábldzat.

4609
4609
4609

)585
15 85
15 85

23 067
23067
23067

7 9'7
7 92
796

7 95

ll 556
ll 556
))556

396
395
399

3 97

l 60

2 30'7
2 307
2 307

083
o 78
o 79

230'7
l· !56

l ) 56

o231
o231
o231

ll 530

4 646

998 7

l

10010

gg 76

!
'

!

2 323

080

100 20

100'70

!

)5 90
15 85
!580

!5 85

7 94
794
7 94

'7 94

2 306

10000

3 98

l 156

)0000

!605

0 466

10045

080

o 232

)0057

gg 8'7

4 603
l

l

!
!

080

o82
078

következő

egyenletekben
ll J sz. tdbldzat

l CH 2 _cCH. CH 2 0H+Br2 =CH 2 Br CHBr. CH,OH
l l. CH 2 Br. CHBr , CH 2 0H+H 2 0 =
-"CH 2 0H CHBr CH 2 0H+HBr vagy
llL CH,Br CHBr. CH,OH+H,O=
-ocH;Br, CHOH . CH 2 0H+HBr
Véleményiink szerint a reakció a lll. egyenlet
szerint megy végbe,* A dialliibar bitursavval végzett
hasonló kísérleteink szerint a reakció mechanizmusa
qualitativ értelemben a~onos Quantitativ meghatározás céljára azonban e reakció nem volt felhasználható. Az allilmustárolajjal végzett kisérletek ered ..
ményei áttekinthetetlenek voltak..
Az elmondottak alapján az allilalkoho 1 meghatározására közvetlen bromatornetriás és acidimetriás eljárást dolgoztunk ki. Ezeket rnindjárt ab-

*

Ismeretes hogy a brómhidrogénsavat az allilen rr
brómpropán kéPződése közben köti meg . Feltehető tehát.

hogy az utolsó szénatom a brórnot

erősebben

köti meg,

más helyen. Igy hát nag}~on _val,ószín~ az a fe,ltevé.s, h~gy
a brómozáskor keletkezo dtbromalldalkoholbol htdrohzts
folytán a-monobrómhidrin keletk~zik.
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vetien bromatometriás mérést egyszeriísége miatt
előnyösebbnel<

tartjuk
Az általunk ajánlott eljárást idegen anyagok,
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23 058 ! 100 00
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glicer in, etilalkohol, acetaldehid és formaldehid
mellett is kipróbáltuk Ezirányú rnéréseinket a 3.
táblázat tartalmazza . Ezek szerint az allilalkohol
kétszázszoros glicerin, illetve etilalkohol mellett
még kielégítő pontossággal mérhető. A közvetett,
jodometriás visszarnérésen alapuló eljárással kapott
eredményeink szintén egyformán jók voltak (4.
táblázat). A forrnaldehid és acetaldehid mellett
végzett mérések sem a közvetlen, sem pedig a közvetett bromatornetriás módszerrel nem hozzák meg
a kivánt eredményt Az e két anyag jelenlétében
talált .értékek ingadozása ±5-10% volt
ll Acidi!~> eb i ás eljárás . A pontosan megmért
l 0-60 mg allilalkoholnak megfelelő mennyiségű,
vizsg?Jati anyag vizes oldatát 100ml-es jenai főző
lombikban metilvörös indikátor mellett gondosan
semlegesítjük és 50 ml-re kiegészítjük. Az oldathoz
annyi friss brómos vizet csurgatunk, hogy a folyadék maradandóan barnássárga színúre festődjék
Kevés durva horzsakőport szórunk a lombikba a
forráselmaradás elkerlilésére és élénken forraljuk a
lombik tartalmát a brómfölösleg tökéletes el(ízéséig
Ez mintegy 10 perc forralási időt igényel A !eh ütött

táblázat:
\1 I sz táblázat
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allilalkohol

l !56
l 156
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)415
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16 00
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3000
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!O 00

ban a formában kiizöljük, arnint azok méreseink
folyamán a legalkalmasabbaknak bizonyultak
l. Bromatometriás eljárás . A 0,25~50 mg aliilalkoholnak megfelelő vizsgálati anyago!, illetve annak vizes oldatát 100 rnl-es, üvegdugós Erlenmeyer-lornbikba mérjük és 10 rnl 10%-os sósavval
és 0,5 g káliumbromiddal elegyítjiik. Az 50 ml-re
kiegészített oldatot l csepp p-etoxikrizoidin-oldatot
(0,2%-os p·etoxikrixoidin-oldat 96'ji-os alkohol·ban) használva -reverzibilis repoxindikátorként',
0,01 n vagy 0,1 n KBr0 3 -oldattal titráljuk, l ml
O, l n KBr0 3 -oldat 2,904 mg, l ml 0,01 n KBrO,oldat pedig 0,2904 mg allilalkol1olt mér
A O, l n, illetve 0,01 n oldatokkal végzett kísérleteink eredményét az l. táblázatba állítottuk öszsze . Ezek igen ki el égitőek és igen jól egyeznek azokkal az értékekkel (2 táblázat), amelyekhez úgy
jutottunk, hogy az allilalkoholt ismert bromátfelesleggel a szakott módon. brómoztuk, a bróm ..
felesleget pedig jodornetriásan visszamértük. A köz-

l

i

Talá it allilalkohol
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lombik tarta'mát 50 ml-re kiegészítjük s a képző
dött brómhidrogénsavai metilvörös indikátor alkalmazása mellett 0,1 n NaOH-val megtitráljuk
l ml 0, l n Na O H 5,808 mg allilalkoholt mér.
úgy is eljárhatunk, hogy a gondosan lemért
vizsgálati anyagat l 00 ml-es, üvegdugós Erlenmeyer··lombikban 50. ml-re kiegészítjük, metilvörös
indikátor mellett gondosan semlegesítjük s feleslegben brómos vízzel elegyítjük A brómfelesleg megkötésére mintegy l g kalomel! szórunk a lombikba
s a lombik tartalmát alaposan összerázzuk A lombikba 1-2 g konyhasót szórunk s a brómhidragensavai 0,1 n NaOH-dal megtitráljuk Jelzőül jelen
eselben is l csepp metilvörös oldatot hasznalunk
Ha az addicióval megkötött másodík bromatomot is mérni akarjuk, rigy a brómfelesle(kiforralása után a vizes oldatot ismert mennyiségű, de a
sav titrálásához szükséges 0,1 n Na OH kétszeresénél

több 0, l n NaOH-dal elegyít jük, majd ríjból élénc
ken forraljuk 10 percen át A lúg feleslegél végül az
elegy lehűtése után 0,1 n HCI-val megtitráljuk
Az egyenértéksúly jelen esetben természelesen a
mólsúly fele
A leírt eljárásokkal végzett vizsgálatok eredményét az 5 és 6 . táblázatban foglaltuk össze. Eredményeink kiclégitőek
Végezetül hangstilyozzuk, hogy a leírt eljárások
csupim az allilalkohol meghatározására alkalmaz'
haták A dial (diallílbarbitursav) a leírt módszerekkel nem mérhető Utóbbi célra azonban a közvetett,
jodometrias visszarnéréssel kombinált bromatos
eliáras igen alkalma~IRODALOM. l E Sclzulek u. I Kováts Z. f . anal.
Chem. 121 (!941) 21. -2. E Schu/ek u. Z Somogyi: z
l anal. Chem !28 (!948) 398

Vezérfonal a gyógyszerészet gyakorlati oktatásához
h ta:. Csipke Zoltán dr. egy ctemi c . rk, tanár
Az l 940-1949 szeptemberig életben volt egye·
temi gyógyszerészképzés szabályzata a gyógyszerészhallgatók táramelletti teendőinek és az ezzel
kapcsolatos tudnivalók elsajátítására egyrészt az
L és I I. tanévek közé egy év gyakarnoki gyakorlati
időt iktatolt be ; másrészt elrendelte, hogy a lll
tanévben az egyetemen két szemeszteren át a receptútából egyetemi oktatásban is részesüljenek
Ez a ki képzési r end .,..- a gyógyszerészi technológiai
vonalon - a gyakarnoki idő egyetet11en kívül
hagyásával meg akarta tartaní a két év gyakarnoki
4 egyetemi szemeszteres régebbi kiképzés gyakorlati oktatás előnyei!, ugyanakkor az egyetemi
oktatás beállításával teljesebbé, egységesebbé
akarta tenni a receptúrai kiképzést
Bizonyos, hogy a kíképzési rendszer bevezetése
a gyógyszerészek tudományos szintjének emelése
érdekében - az előző kiképzéshez viszonyítva bizonyos haladást is j~lentett Később ismertté
vált hibái, a háború éveiben, a legkülöribözőbb
engedmények és módosítások zürzavarában, még
nem voltak könnyen észrevehetők. A felszabadulás
utári, a konszolidácíó alatt, leglóképpen pedig a
fordulat éve után azonban kiülköztek azok a
strukturális hibák, amelyek míatt egész gyógy·
szerészkiképzési rendszerünk komoly megreformálás! a 'zonrlt
Most, hogy új feladatok, új tanító-gyógyszerészkáderek nevelése előtt állunk, ki kell értékelnünk a mult tanulságait, nehogy a hibák a gyakorlati oktatásban megismétlődjenek.
Bizonyos, hogy még a jól felhasznált, de az
egyetemi évek közé iktatott gyakarnoki gyakorlati
idő is, pedagógiai szempontból alapvető hiba voll,
m or t az egész egyetemi taní tás í rendszer t összezavarta Helyesen állapítja meg Vizsolyi szaktárs
"A Gyógyszerész<< V évf. !7 számában:"
ez ki-
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esést jelent az egymásra épített elméleti stúdiumok
folyamatos elsajátításában és az elméleti tantárgyak iránti passzívítá~nak és szük prakticizmusnak
ad csak táptalajt ''
A receptúra egyetemi tanításaban, a munkaaszlal melletti teendlik elsajátításában ezenkívül
még fokozta a nehézségeket, hogy az egyetemi oktatás alapját képező gyakarnoki évet a hallgató
nem tölthelle ki tarlalommal A "gyakornoktar tásí<<
engedélyt kapott gyógyszerészek nagyrésze vagy
szakmai Iudas hiánya miatt, vagy kényelemből
nem foglalkozott a gyakorntikokkal, akik azután
egy éven át komoly tanulás nélkül tetlenkcdtek a
a gyógyszertárban.
Ha a hi:\llgató képes is volt rá, hogy az egyetemen a receptüraí ismereteiben mutatkozó hiányo·
kat elméJeti vonatkozásaiban potolja, - gyakorlati tudása hézagos mar adt A ryakor la tok kibő
vítésének -·- úgy idöben, mínt anyagban azonban komoly akadályai voltak
Az oktatási reform előkcszítése sor an az !948l 949 tanév egyik tanuióköri konferenciáján, majd
később a reformbizottságban tárgyammal összefüggő tapasztalataim alapján többek közölt javasoltam a gyakornaki gyakorlatnak beépítését az
egyetemi évekbe. Ramutattam továbbá, hogy a '
receplút a gyakorlati kiképzését csak az egyetemen
nem lehet megoldani. Azt a gyakorlati tudást, a
gyó.gyszerformák elkészítésében való járatosságat
vagyis mindazt, ami a gyogyszerész rrűködéséhez
szükséges, már csak azért sem adhatjuk meg,
mert a receptkészítésekhez felhasznált anyagoknak csak kis része regenerálható Ha az ered-ményes oktatás céljából emeljük a gyakorlaton .
feldolgozandó vények számát, ezzel egyidejűleg
a selejt is emel]<edík Az oktatás l öltségessé, célszerútlenné valik Nyiivánvaló tehát, hogy ha a

kiképzés más n;ó~on megoldható, anyaggazdálko- minisz~érium azonban r.így rendelkezett, hogy ezek
dást szempontboi rs a most előírt rendszert kellett a_IV: evesek rs hetenkent egy munkanapon a már
kqe!o.It tangyogyszertarakban dolgozzanak. Ennek
valasztam
.
E_zeket a t~pasztalatokat, a gyakorlati oktatás a celp e&yrészt az,. hogy a hallgatók bővítsék ki
erdekeb.en, az úJ egyetemi gyógyszerészképzés foko- gyakorlatr rsmereterket, másrészt már ezévben
megszere~zük mindazokat a tapasztalatokat ame·
zott mertekben megvalósította
. A ~eceptrir.a gyakorlati tanításanak nehézsé- lye~ tovabhi teendőinket irányítják Legfőképpeit
geJt az.et t emhtettem meg néhány szóval mert p~drg ezeknek a tapasztalatoknak a felhasználáennek rsn~erete még jobban tudatosítja a' tanító :ava_I a kovetkezó tanévre már olyan tanító-gyógy:zereszeket nev~lünk, akikre nyugodtan rábizhatgyogy~zeresz~kben a vállelt kiitelezettséaek ko-molysagát. Erezníök kell, hogy oktatási~ egysé· ]~k a. teljesen UJ rendszer korosztályainak l<íképgukbe tartozo hallgatok kiképzésével fontos szak- ?:eset JS
mar ,feiact.atot k~pnak, ele tudniok kell azt is, hogy
ezze1 kozerdeklt anyagrnegtakarításban
segédTanítókáderneve/esünk programmja a következő
keznek
·
t
Ahho.z,, h~gy a. taníto-gyügyszerészek felada- _ _I A Gyógyszerészeti Intézetben a taníto-gyógy.ukat te!J~>rtsek, mrnden lehetőséget meg kell ad- szer eszekkel es a tanulóköti vezetőkkel közösen
nunk Tur! juk, hogy'tobb evi, esetleg több évtizedes megtartott konferenciák, ahol a tanulókörökön
gyakorlatr . ta~a?ztalataik döntően befolyásolják kere?ztul szerzett tapasztalatokat a tanító-"yógy"'
a &.Y akor la tr krkepzest; .. tudjuk, hogy a hallgatók szereszek problémáíyal összeegyeztetjük.
...
2.
A.
tanrto-gyo~yszereszek
tanítási
anyagról
elsosorban ezen ken;sztul tanuLják meg min.dazt,
r~vrd, deJe.~yzetszeru srllabuszt kapnak Ezt követi
~mrt a dolgozo gyo~yszerészek munkahel} én, a
ke~obbr rdopontban egy megfelelő kézikönyv ki·
~yogyszertarban tudnra kell. Eredményes gyakorad asa.
Ialt okt~tas azonban megfelelő elmélet nélkül nincs.
. A sillabusz elkészítését iranyílásom és részA lamto-gyogyszerészeknek is sziikséaük van azokr"
a tudomány.o~ r;1egállapításokr a, m~yek a rendel~ vetel~m mellett, önkéntes munkaközösségben, több
ven y. el~eszrtesevel kapcsolatos történéseket ma- JOl kepzett ;zabadfot ga lm ú gyógyszertárban do] ..
gazo ~zak~ars vallalta Az egyes fejezetek gyms
i(yarazzak
egymasutanban "A Gyógyszerész" hasábjain jeA. tanító-gyógyszer ész ek voltaképpen az egyelennek meg.
tem krhelyezett szervei, akiknek rendszeres iéap, ~· Rövidesen megi?~ul ~ továbbképző (ál·
c~olatot kell fe~ntarlaniok azokkal az egyetemi
kepzo)-tanfolyam a tanrto-gyogyszcreszek részére
forumokkal es r~1as szervekkel, amelyeknek feladata.
.
A fe;Jtr pro_gr~mmból is megállapíthatják tehát
t Iletve kotele~se~e,. hogy munkájukban segitse őket
a~ ~ktatasra ktjelolt szaktársak, hogy mínden IeheEzen kell felepulnre a tanítókádet-képzésnek!
l?se~et m~g akarunk adni a jó és eredményes taní·
. ('z oktatási programm megadása előtt a jelen-- tas eraekeben
legr.nelyzet trsztázásár a tájékoztatásul összegezem
. Szép és kom~ly felaCi at előtt állanak szaklára kervetkezöket :
sarnk .. Sze]:pe teszt a feladatot a tanítás és az építő
L Az egyetemi tanítás alatt, azaz egész évre munk,a oro.me: Komollyá a felelősség, amely köte~sak Budapesten es Szegeden jelölhetök ki tanlezt oket onkent vallalt munkájuk teljesítésére.
"'yo,gysze~tarak, mert a IV . ;évesek részére előírt
hetr 24 ora. (3 munkanap) gyakorlatot a hallgató
** *
cs~k a &yogl:'szerészképzéssel foglalkozó egyétem
szekhelyen vegezheti el.
.
"
(Fen ti. dm en közto.nénysqroza'ot wditunk meg
.. 2 . Az egyelemi szünetekben eltöltendő I-1 lapunk !Jqs~bJarn A mar legkozc/ebbi lapszámunkban
\ osszese;! három) h?napr a országos viszonylatban m,e?Jeleno. u . . n. vezérfónql sil/abuszszerűen, az ÚJ
g) og~~w eszkepzes alapvetoen megváltozott tanulmdnvt
Jelolhetok kr tangyogyszertárak.
c. 3_. A. mostaní IV éves hallgr.tókra az uj ki- rendJel,, q g?:akorlati gyógvszerészet tanítására vokepzesr t endelet nem vonalkozik A Kultusz- natkozo cel/utuzesert szolgálja és ismerteti.)
c

e

(

na1

A G- YOG- YSZfi.R&iZ
---~-----------·-·---------'---

A GYÓGYSZERESZ

csalódik az asszisztensi terem Itt van a tara, amely
melle egy asztal van állítva. Ez egyrészt munka ..
festve Falusi gyógyszertárakban meg van engedve aszt~! ul sz? Igál, má~részt ennél veszik át a vényeaz enyves festék és a padló olajozása A többi helyi- ket es adJak ki a kesz gyógyszereket Az asztal két
oldalán vitdnek alinak A vitrinek alatt, a tina
ségekben is enyves festékkel festik be a falakat.
A padló repedésmentes legyen és olajos padló- alsó részében gyógyszerszekrények és fiókok vannak A kézi eladás céljál a szolgáló folyékony anyafestekk~l legyen beeresztve Ott, ahol lehetséges,
a padlot hnoleum111al .kell burkolni. Egészségügy i gokat az oldalfalak melletti szekrényekben tartják
szempontboi ez kulonosen fontos a váró- és az A sz~kré~yek felső részein beüvegezett ajtajú
asszisztensi teremben A koktórium, mosó- és ste- szekrenykek vannak elhelyezve, a szekrények alsó
tészének polcc>it tellajtók zárják A tárához közel
Iilező helyiségek padlói jól tisztítható kőkockákkal
álló szekrények egyes részeit a kész ayógyszerek
burkoltak
·
" ·
tárolására használják
A gvógyszertárak forgalmi képességének téizyezői
, A falusi gyógyszertárak ügynevez"ett •>Pebeka<<··
. ~ gyógys~ertár~k forg~lmi képességél a recep·· tipus ú táraasztalain háromfiákos polcokat találunk,
tura es a kez1 eladas szabja meg. Amennyiben a amelyeken a gyógyszeres (stand) edények sorakoznak Ezeknek kifelé néző oldalai be vannak iivegezgyó_gys~ertár ~em hiv.atott nagyobb egészségügyi
1ntezmenyek kiszolgalasára, a nagvbani eladás nem gezve.
A ritkáb?an el?forduló gyógyszerek és drogok
is iöhet számításba
·"
A receptútai forgalom mutatószámát azoknak a tar a kozeleben tobbnyne olyan nyitott szekréa g)'ógyszereknek mennvisége adja meg, amelyeket I1l;ekben állnak, amelyek felül polcokkal, alul
ex tempore készitenek Ez szabja meg a ayógy- iwkokkal van ellátva . Néhány falra elősitett kiszertái méreteit és felszerelésfL A kézi eladás mu- sebb szekrén)'be~ (jól ~arha!ó faajtókkal) a gyógytatószáma attól függ, hogy hány személy fordul szerkonyv l) Á« es >>B<< Jelzesu jegyzékében fe,sorolt,
meg a patikában. Ettől a szamtól függnek a szekré- gyakran előforduló erőshatású szereket tároljak
(egy- és kétkeresztes szerek)
nl'e~ é~ elárusítóasztalok méretei is.· A fogyasztó. A materiális kamr ában hosszu szekrényekben
kozongeg teljes szama a kiindulási alap a váróterem nagyságának megállapításánál Az áru for- helye~ik el a tartaiékanyagokat, átlag 6~8· m Az
>>A<< es >>B<< jegyzekben felsOlolt erős hatasú szeregah~Ji sebessége határozza az anyagraktár, a benne
Ie_v~ szekrények, a pince és a többi helyiségek nagy-• ket elkülönítve zár alatt kell tartani
A mosdó és koktórium falusi gyógyszertár ak·
sagat.
A Ieceptiiiai és kézi eladási forgalom alapjái1 ban közös helyiségben van elhelyezve a terem két
sz_emb.en lévő, fala mellett. Edénymosás céljára egy
a gyógyszertárakat négy csoportra lehet lelosztani
ket reszre valasztott horganyozott lemezzel boria következő táblázat szerint:
tott fakád szolgál, üvegek áztatásár a kisebb, fedő
:;:;
o.:~
vel ellátott bádogtartály.
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. A gyógyszeresüvegeket amosóhelyiségben zárt
szekrényben tartjak, az üvegek nagyságával arálOD-ig
l
61
l 20.000-ig 60-ig
nyos polcokon vagy rekeszekben
falusi
A falusi gyógyszertárak kötelesek a leuszükll
20 OOO-l 70.000
ségesebb eszközök tartására: .1\\ohr-Westfal- és
G0--200
600-ig
városi
27
70 OOO200·-400
1200-ig
lll
9
Ber an~er-féle mérleg, szarutányéros kézimétlegek,
vá10si
140.000
taramerleg,
infundáló és sterilező készülék (elekIV
140.000
400
1200
3
tromos yagy petróleurn!űtéssel), pilula-gép, movárosi
felett
felett
felett
zsarak, tolcsérek, stb. előírás szerint és a gyógy,
l
szertar
VIszonyamak megfelelően. Nleg kell, hogy
A jalusz gyógyszertárak felépitése és heredezése
le![yen,;k t?v~bbá a. legutolsó kiadasú gyógyszerA folgalomhoz viszonyítva az első csoportba konyvon k1vul a nelkülözhetetlen gyógy"erészeti
tartozó falusi gyógyszertár ak üzleti és üzemi helyi- szakkonyvek
ségeinek méretei a következők: l váróterem 15 m2 , 2: asszisztensi terem,, vényátvevő és gyógy- A városi gyóg1'S_zertárak foga/Jó- !ILetve várótenne
szetklado, a hZI eladasi osztanyai együtt- !6m2 ,
(off id na)
3 anyagr ak tar - 15 m', 4. koktórium a mosóA kiilönböző típus ú va! os i uyouyszertár ak
helyiséggel - 12 m2 , összesen 58 m2 .. Ezenkívül
a f~lusi g_Yógyszertárak 1--2 szabából és konyhából lo~adó-, i_Iletve várotermeinek arány~i a; egyidőben
alla Jakasokkal IS rendelkeznek a gyógyszertár elofordulo legnagyobb forgalomhoz, illetve a lel·
szeme!yzete reszé1e Berendezésük a következő: szerelési tárgyak és bútorok nagyságához rnérekisz?lgáló~~ztal,
vi trinekkel,
any·agszekrények, tezettek A terernben egyidőben tartózkodó vá·
asszisztensi asztal (tár a), vízdeszti!iáló készülék és sádók számát a gyógyszertár előír ánvzott r ecepegyéb bútorzat A váróteremhez közvetlenül kap- túrai és kézieladási forgalmából szanritják ki.
A varoterem, asszisztensi terem. koktóriurn

A szovjet gyógyszerészet szervezeti felépítése

Fejezetek Korenblat G. D. hMsonló címu könyvfből

(Közlemény a Gyógyszerészi Dokumentációs Albizottság anyagából.)

>>A szovjet gyógyszerészet szervezeti !~!épí··
tése<< cím ü könyv !948-ban jelent meg ~1oszkv~ban:
A kitünő tankönyvből egyrészt a gyogyszereszetJ
iskolák előadai ismertethetik, másrészt a hallgatók, akik ilyen könyv szükségességét régóta, ére~
ték, megismerhetik az orszag gyogyszerellatásanak gépezetét
Az első fejezetek általanos ismertetést közölnek
a gyógyszerésiet keletkezéséről és fejlődéséről
A 3.. és a 4 . fejezet leírja a gyógyszerészet h<;lY:
zetét a Nagy Péter, illetve a forradalom elott!
Oroszországban.
A következő fejezetek elénk tárják azokat az
elveket és módszereket, amélyek szerint a Szovjetúnió gyógyszertári hálózata kié~ü.lt é~, amelyek
alapján ezt a hatalmas rendszer~. nanyJtjak Kul_o:
nös figyelmet szentelt a szerzo a gyogyszertan
munkálatok megszervezésének és a gyóg)'szertárak
tervszerű vezetésének ismertetésére, úgyszintén
azokra a kérdésekre, amelyek a lakosság gyógyszerrel való ellátásával foglalkoznak
Küllin fejezet tárgyalja a gyógyszer~szet !1elyzetét a Nagy Honvédő háború alatt, ugyszi~t.en
rá világit azokr a a perspektívákra, amelyek a sz ta hm
negyedik ötéves terv folyamán a közegészségügy
terén a gyógyszerészet előtt állnak
Az utolsó fejezet magábanfoglalja a gyógY:
szervegyészeti ipar helyzet~t a forradalom e~o~ti
Oroszországban, a jelenlegi helyz_et I~nmtete~e!,
valamint a szavjet gyógyszervegyeszeli Ipar feJlodésének útját.

amelyből 30-40 m2 a gyógyszertár személyzetének lakására esik
.
Kötelező, hogy a gyógyswtár világos és szál az épületben legyen és hogy egy emelettel rendelkezzék A helyiség magassága legalább 3 2 m,
szélessége pedig nem lehet több a magasság két-

szeresénél

Városi gyógyszertárak üzleti és üzemi helyiségei fogadó-, vagy várótere~rből (oll!ci~a), közvetlenül ehhez kapcsolodo kez! eladast es receptúr ai osztályból, asszisztensi ter emből, materiális
kamrából, koktóriumból edénymosóval, irodából,
ügyeletes szabából és pincéből ál_lanak ,, ..
Falusi cryógyszeitaraknal nmcs felteclenul
,zükség ügyoeletes szobár a és külön ii odánt, mivel
ezek ügyeletes szalgálatot nem tartanak Halaszthatatlan esetekben (éjjel) sürgős gyógysz.ereket .a
gyógyszertár vezetője ad ki, akinek a laka:a n;ndszerint a gyógyszertár mellett v~~: A falu~! gyo~y
szertái irodai ügyeit a mater~ahs , kamraban mtézik és itt van a gyógyszertár Irattar a IS. .
Ogy az épületnek, mint a helyiségeknek n;in'
denben meg kell !elelniök az elei:gedhetetlen eges~
ségügyi követelményeknek Varasi gyogys~erta
rakban vízvezeték van mmden olyan helyisegben,
ahol a termelés, vagy az üzemmenet megköveteli.
Falvakban a gyógyszertár kútja a legalaposabb
egészségügyi felügyelet alatt áll. ~árosi gyó~y~z~:
tárakban az árnyékszékek elhelyezese a kanahzaciOs
1endszer folytán nem jelent problémát és megfelel
az egészségügyi feltételeknek Falvakban azon?a? .
kanalizáció hiányában ezeket ug~ kell ~lhely~zm es
megépíteni, hogy a gyógyszertal . epuletetol leg,
alább 12 rn távolságra legyenek es megfelelJenek
az egészségügyi kí\ ánalmaknak.
..A ayóayszertárat tűzrendészeti intezkedésekrryógyszerészeti intézmények típusai, felépítése,
kel kell ~éd~ni a tíízveszélv ellen Városi gyógyszerberendezése és szavezete
tárak pincéjében a tűzve~zélyes anyagokat kLilönOyógyswészeti intéz1~1ények. közé s~no)ha leges Úízálló tartályokban táiolják, falvakban ~.rre
tók: a városok vagy falusi telepuicsek nyilvarros a célra földbe vájt pincék szalgalnak A matenal!~
gyógyszertárai, kórházak vagy egyéb gyógyinté- kamrában, pincében és koktódumban elegendo
zetek házi gyógyszertár ai, gyógyszertá!Í állomások, tűzoltóanyagat tartanak
üzletek, melyekben egészségü_gyi .cikkeket _vagy
Gondoskodni kell a gyogyszertái összes lrel~i- .
orvosi rmíszereket és lelszerelesi targyakat arnSI- ségeinek meglelelő ~zellőztetésé1ől A szellőztetest
tanak ellenőrző analitikai laboratóriumok, gyógy- a viszonyokhoz merten venhllatorokkal, Illetve
szerr;ktár ak és galenusi laboratóriumok Ebbe a szellőztetőablakokkal oldjak meg. . .
,
rendszerbe tartoznak még az orvosi műszereket és
Az egyenletes hőmérsékletriíl _fütőberendezessel
gépi berendezéseket .sz~re_Iő muhelyek, s~em~v.eg aondoskodnak A hölok az arus1to- es uzenn helyi·
készítő és kötszergyarto uzemek, tovabba nehany ~égekben nem lehet kevesebb, mint !8°, a materiális
kamrában, koktóriumban és a mosóhelyiségben !6',
más üzem vagy műhely.
a pincében 10'
.
. , , . ,
A gyógyszertál helyiségeinek n:egv!lagita~ara
Nyilvános gyógyszertárak
szolgáló ablakokat úgy kell elhelyeznr, hogy a _fe~ yA gyógyszertár épülete. _A _váro~i ~~~ilv~n?.s sugarak a helyiségeket közvetlenül rne?v!lágitsak: .
gyógyszertárak többnyi:e .:rarosi (koz~eg1) cpu- Az ablakok nagysága akkor a legyen, mmt a p~dl_o
letekben vannak Teruletuk rendsze!lnt !25- területének 1 / része Különösen fontos, hogy a va;o200"m' de forgalmuktól függően nagyobb is lehet terrnet és az5 asszisztensi tennel közvetlen feny
A falusi gyógyszertárak kü!önálló, egyemeletes
épületben működnek Alapterületük 90-100 m', világítsa meg

és a mosóhelyiség falai olajfestékkel ·vannak be·
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'3 ábra. Asszisztensi asztal folyékony gyógyszerek elkészitésére,
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1. ábra . Városi gyógyszertár tervrajza. 1. jogadóterem (officina), 2. kézieladási osztály, 3. receptura (átvétel~
kiadás), 4 asszisztensi terem, 5. mosóhelyiség, 6. koktórium, 7. ügyeletes szaba, 8. személyzeti szaba 9. liltöző, 10. a J!ezető és az ellenőr irodája, 11. anyagraktár, 12. csomagoló.

Kézi eladási osztály

A GYÓGYSZERESZ
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Az asszisztensi terem

A kézi eladási cikkeket tartalmazo szeloényeEnnek a teJ emnek legfontosabb berendezési
ket a váróterem falai mellett olymódon helyezik tárgya az asszisztensi asztal. Egy váltás, vagy egy
el, hogy az anyagraktárhoz vezető ajtón keresztül nap alatt e!készítendő gyógyszerek mennyiségétől,
a közlekedés zavartalan lehessen, A szekrényektől valamint a szükséges munkahelyek számától fügI m távolságra párhuzamosan van elhelyezve az • gően, többféle típusú asztal van használatban :.
árusítóasztaL Végig az asztalon . vittinek állnak a
l. >>Pebeka<< típusú asztal egy munkahellyel.
kirakott áruval A kézi eladási cikkek szekrényeinek
ajtajait éjjelre bezárják, ügyeletes szalgálatot tel- Ezt olyan gyógyszertárakban haszn41ják, ahol az
extempore készítendő receptforgalom 100 körül
jesítő gyógyszertárakban azonban olyan szekrény
is kötelező, amelyben éjieli expediálásra kiválo- van (50-60 egy váltás alatt).
tott cikkeket tartanak
2 Két munkahellyel ellátott munkaasztal,
amelynél munkamegosztással lehet dolgozni segédA kézi eladási osztályon gondoskodni kell a munkaerő igénybeveteléveL Ezt olyan gyógyszer,·
következő cikkek elhelyezéséről : l kiszerel t gyógytárakban használják, aholextempore készítendő reszerei<, 2, gyógyszerkülönlegességek, organotera- ceptek száma 200 körül van (100 egy váltás alatt).
piás szerek, vitaminkészítmények, 3 kötszerek,
4 . egészségügyi és betegápolási cikkek, 5 . növényvédelmi szerek, 6. ásványvizek, 7. féreg- és patkányirtószerek, 8. illatszerek és piperecikkek Némely
gyógyszertárban külön orvosi műszer- és optikai
osztály is van

gyógyszertárakban, ahol naponta 500-550 gyógyszert kelJ elkészíteni (300-at egy váltás· alatt).
5. Két asszisztensi asztal (egyik a folyékony
gyógyszeralakok, a másik egyéb gyógyszerek elké-szítésére) 5 asszisztensi munkaheiiyel. Ez olyan
gyógyszertárakban jöhet számításba, ahol 550-600
gyógyszert készítenek el naponta (400-at egy váltás
alatt).
Az asszisztensi asztalokat a legszükségesebb
kelJékekkel és eszközökkel megfelelően feJszerelik
A Jeggyakrabban előforduló gyógyszerek magukon
az asztalokon vannak elhelyezve . A többi gyógyszert, amelyre dtkábban van sziikség a munkahely
közelében, úgy helyezik el, hogy azokat a dolgozó
lehetőleg kezével elérje, anélkül, hogy az asztaltól
feláiJna Erre a célra is forgóáiiványokat rendszeresítenek, amelyeken 6 vízszintes és 4 rekeszre osztott
polcon I 50-féle anyag elfér.
Az asszisztensi teremben erőshatású szerek tároJására néhány falraerősített, jólzárható szekrényke
szaigáL Ezeknek a szekrényeknek polcain a gyógyszereken kívül a mé1gek kezeléséhez szükséges mérlegek, mozsarak, menzurák és egyéb eszközök is
megtalálhatók

A materiolis kamra (anyagraktár).
A materiális kamrát úgy kelJ elhelyezni, hogy
összeköttetésben legyen a kézieladási osztáiiyal és
az asszisztensi teremmel Ezenkívül egy folyosón,
vagy a mosóhelyiségen keresztül szabad kijárata
legyen az udvarr a, ahonnan az áru odaszállítása
történik Szükséges még, hogy megfelelő lejárata
legyen a pincébe, ahol az árurakrár jelentős részét
helyezik el
A materiális kamra terjedelme ahhoz az árumennyiséghez igazodik, ameiyre szükség van, hogy
a gyógyswtár fennakadás nélkül működjék Ha az
árumennyiség mutatószámát megszorozzuk az áru
térfogatával, elég pontosan kiszámíthatjuk a szekrények nagyságát, valamint a helyiség területét
Ezek a számítások azonban eléggé bonyolultak,
úgyhogy ezeket a gyakorlatban nem is irlka!mazzák
Rend>Zerint az anyagraktár feltétleniil szükséges
nagyságának megáiiapításánál az említett négy
gyógyszertár-típus tájékoztató adatai szolgálnak.
Normális áruraktár meiiett megállapított forgási
sebesség határain belül a különbcző teljEsítőképes
ségű
gyógyszertárak anyagr aktár-helyiségdnek

Receptura-osztály
A receptura-osztályt a váróteremtől livegezett
fal választja el, mint ahogyan az pénzintézeteknél
szokásos . A vények bevétele és a gyögyszerek kiadása ablakocskákon keresztül történik. A kiadásra
váró gyógyszerei< olyan forgóállványokra kerülnek, amelyek 5 korongbol állnak és sugáralakban
10 szektorr a vannak felosztva Minden egyes szektort két számjeggye l jelölnek meg éspedig 00-99-ig
Az elkészített és ellenőrzött gyógyszereket a vény

sorszámának két utoiso számjegye szerint e megfelelő

szektorokba helyezik Eliíre elkészített gyágyszerek részére négysziigletú forgószekrényel: vannak, amelyek a száraz gyógyszeralakok részére 80
kihúzható fiókot, a folyékony gyógyszerei< részére
pedig beüvegezett polcokat tartalmaznak
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2 ábra Asszisztensi asztal fait munkahellyel

3 Három munkahellyel ellátott, bizonyos
gyógyszer alakokra speciáJisan berendezett asztal
Ennél az asztalnál egy ellenőr és egy kisegítősze
mély is rnűködhetik Olyan gyógyszertárakban
használják, ahol naponta Jegalább 350 gyógyszert
kell elkészíteni (200-at egy váltás alatt).
4. Asszisztensi asztal négy munkahellyel, olyan

4. ábra. Asszisztem-i asztal, porok,
42•

kenőcstik

és piluldk készítéséhez
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nagyságát a következő arányokban lehet meg"abni.
l az !. csoporthoz tartozo gyógyszertár akban
(évi 20 . 000 vény és kézieladási forgalom) 15-20
m'; 2. a II. csoporthoz tartozók (é\ii 20.000-~
70 OOO vény és kézieladási forgalom) 30~40 m' ;
3. a !IL csoporthoz tartozók (évi 70 000-140.00
vény és kézieladási forgalom) 40-50 m'; 4 . a IV
csoporthoz tartozó gyógyszertárakban (az évi receptek száma 14Q . OOO és a kézieladási forgalom) 50
yagy még ennél is több rn' .
A materiális kamra bútorzata falak rnellett
álló, büffé-tjpusú szekrényekből álL A szekrények
polcai olyan távolságban állnak egymástól, hogy
kölönböző nagyságú standedények, kész gyógyszerek, egészségügyi és betegápolási cikkek, növényvédelmi szerek, illatszerek és piperecikkek stb
elférjenek rajtuk Becsornagolt kötszerek részére
egyöntetűen olyan rekeszeket rendszeresítenek,
amelyeken a különféle nagyságú pályák, vattacsomagok stb. egymástól el vannak választva . A bá·lákban léyő vattát nem túlmagas polcokon tartják
Orvosi műszereket és egyéb darabárut elegendő
nagyságú fiókokkal ellátott szekrényekben helyeznek el.
Az erőshatásu szerek részére egymástól különálló különleges szekrények szolgálnak, amelyek
megfelelően meg vannak jelölve és jól e!zárhatók.
A méngszekrény belsejében még egy, kulccsal· jól
zárható szekrénykének kell lennie, amelyben a mér·
gek tárolására vonatkozó rendelkezés értelmében a
különleges mérgeket őrzik
A materiális kamrában kötelező egy tizedesmérleg, különböző nagyságú szarutányéros kézirnérlegek tartása, megfelelő súlyokkal
Kivánatos, hogy azok a gyógyszertár ak, amelyek nem rendelkeznek eléggé hiívös pincével, egy
_jégszekrény! is tartsanak a hidegen tartandó anya-

gok részér e

A pince

A pince területe l 5~2-szer nagyobb, rnint a materiális kamra . Szükséges, hogy a pince száraz, sajátvilágítású és jól szellőztethető legyen, az áru lehordásához külön lejárattal az udvarról is. A lehetőség
szerint a pincelejáratot úgy kell megépíteni, hogy
az összeköttetésben legyen az anyagr aktarr al, vagy
egy szornszédos helyiséggel
A p;nceberendezés zárt szekrépyekből és polcokkal . ellátott nyitott állványokból álL A zárt
szekrényekben tartják az erőshatású szereket, egyes
folyékony gyógyszereket, szérumokat és vakcinákat, valamint a gumiárut A nyitott polcokon a

folyékony anyagok, kenőcsök, olajok, kivonatok
· ·'
szirupok stb. állnak
Az ásványvizek részére rekeszekkel ellátrÍtt
állványok szalgálnak Tíízveszélyes anyao·okat kü- .
Jönálló tégJából vagy betonból megépített vasvázas
és kulccsal lezárható tartályokban tárolják
•

Koktórium
A koktórium és a mosóhelyiség kisebb gyógyszertárakban egy teremben van elhelyezve, de egymástól elkülönítve . Nagyobb gyógyszertárak erre
a célra különálló helyiségekkel rendelkeznek Ezeket
az asszisztensi terem közelében úgy helyezik el
hogy egy folyosón keresztül kijáratuk legyen az ud:
varra . A kektórium és a mosóhelyiség teriilete a
gyógyszertár nagyságától függ. Mérete általában
12-15, illetve 30-40 m'.
·
A koktórium legfontosabb berendezési tárgya
a húlővel ellátott desztilláló készülék és a szárító•
szekrény.. Az első csoporthoz tartozó gyógyszer,
táraknál a szárítószekrényt olyrnódorn készítik eL
mirrt egy sütőt, de ez a legtöbb nagyobb gyógyszer~
tárban cseréppel van körülvéve, belül dróthálóból
készült polcokkal.
A desztilláló készülék mérete a gyógyszertár
desztilláltvízszükségletének megfelelően 5-10 liter,
vagy ennél nagyobb ürtartalmú is lehet.
A desztilláló készüléken kívül a koktórium felszereléséhez hozzátartozik az infundáló és sterilizálo készülék, melyeket petróleummal vagy villanyárammal fűtenek

M osóhelyi ség.
Az edények és üvegek mosására a mosóhelyíségben 2-3 kagyló szolgál. Legtöbb gyógyszertár
mosóhelye csempéből készült medencéből áll, de
néhány gyógyszertárban egyszerű fajansz kagylókat is használnak Lehetőség szerint ajánlatos a ·
kagylókhoz melegvizet vezetni, melyhez a hűtőből
nyert melegvíz r acianálisan felhasználható . A kagylók fenekére fából készült rostélyt helyeznek, hogy
ezzel az üvegek törését megakadályozzák
A mosóhelyiségben a használt üvegek fertőtle
nítésére is elhelyeznek egy-két tartály!, továbbá
szekrényt a gyógyszeresüvegek részére, valarnint
fűrészport a zsíros edények tisztitását a
A desztilláltvizes ballanak részére kiilönleges
állványok szolgálnak. Ezekre helyezik a ballonokat,-/
hogy azokból egyszerií billentéssei önthess(k ki a
vizet
Fordította : Ligeti Viktor
( Folytatjuk)

A szemcseppek előállítására vonatkozó
korszerű ismeretek
IL PilokarpinhidroklOJid oldat
l(özlemöry a Pázmány. Péter Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézetéból
(r.gaz~ato · Mozsonyz Sanifor dr . egyetemi ny. r. tanár! és I sz Szemklinikáiárol (zgazgató .: Horay Gusztáv dr egyet. ny· r tanát/
·

Ir ta: Kedvessy GyörK' dr, Grósz István dr. és Szepesy Angela dr.
Előző közleményünkben (l) az atropinszulfátOid~tot_ t~ttük vi~s~álat tárgyává. Megfigyeltük a

kulonbozo hrdrogenronkoncentrációjú oldatokban az
atropinszulfát bomlásának mértékét és' a klinikai
vizsgála tok, valamint a kémiai stabiiitás alapján a
pH 7 puffer-oldatot talaJtuk az atropinszrrlfát-oldat
elkészítésére a legmegfelelőbbnek
Következő kisérleteink a szemészeli ayakorlat·
ban .gyakran használt másik alkaloidasÓ, a pilokarp!nhrdroklond oldatára irányultak A pilokarprn az atroprnnal antagonista-hatást fejt ki,
amennyrben a par a~zrmpatikus, kolinerg beidegzésli
sz~.rn~ter se)l~ket !,zgatj~ s így a szemen pupilaszukuletet rdez elo. Ezer! a szemészelben mint
miotikum.ot használják a szem belnyomásának
csokkentesere. (2.) Az atropinnal ugyancsak ellentétes hatása az is, hogy a pilokarpin a szekréció!
igy a könnyrnirigyek rmíködését fokozza.
'
A pilokarpin a szemészeli gyakorlatban rendszerint kétféle só alakjában, úgyÚ1int sósavas vagy
saletrornsav~s prlokarpin használatos . A pilokai'pin
sz er keze tr keplete a kovetkező (3) :

C,H,--CH---CH-CH"--C---N--CH
!
'
l'
'
3
!
:i
i
COOH CH,OH
HC
CH

"-./
N

~ pilokarpinsav : ~"H 18 0 3 N, szirupszerű, vízben es szeszben oldodo, éterben és kloroformban
o!dh~tatiar; ~e~yiilet A pilokarpinnak pilokarpin:
savva torte~w. atal~kulása közben csökken az optikar forgatokepesseg. A prlokarpinbázis 7 pH-n
+!Ol 6',. a pilokarpinsav pedig t-21-+23' forgat
(8). Az atalakulás lassan vizes közegben is véubemegy.
,
h
A ~upilla összeh~zó hatást kitejtő pilakar pinnak prlokarprnsavva vaJo átalakulása közherr a
~egy~l~t fi~iológiailag hatástalan lesz (9) E meg~ll~~rtast fr~yelembe. kell v~nni a szemcseppek elő,
~llrtasakor . rs. A ptiokarpm egyébként könnyen
atalakul prlokarpidinné és jaborinná Az előbbi
N-demetilá!t pilokarpirr (5)
A pilokarpin sókat a szemészelben leginkább
C,H,--CH--~CH~--CH"- -C----~-N- CH., ~.5-l 0%-2%-os oldatban alkalmazzák (10) . Az
i'
'l
j!i
l
. U]abban tl_legjelent külfö!di gyógyszerkönyvekben
a prlokarprnsó oldatának előállítására - mint ezt
OC
CH 2
HC:
CH
az atropinszulfát oldattal kapcsolatban is tl)egernli"-./
''..ef
tet!uk - , l~gfeljebb az. izotoniára vonatkozólag
O
N
talalu~k Jerrast vagy utalást Igy a IX. dán gyógyA pilokarpinnitrat fényérzékeny, levegon nem szerkonyvbe_n .(1948) lerrt 2o/o-?S sósavas pilakar pinváltozó, fehér kristályos vegyület, mely vízben jól oldat keszrtesehez 0'45% natrrrrmkloridot kell adni
oldódik (l :8), szeszben oldódik (l :75), éter ben, Az oldás steril desztillált vízben történik. Hasonlóan
kloroformban oldhirtatlan Olvadáspontja 170-- steril desztillált vizet ír elő az ol dAshoz a X I. svéd
173" 10%-os vizes oldatában meghatározva a for- gyógyszerkönyv . i~ (1946). A svájci gyógyszergatöképessé~e +80-83'. Moleku!asúlya 27127
konyv kommen!arJa (J l) megemlíti, hogy a piloA pilokarpin sósavas sója ugyancsak fényérzé- karpirrsó oldatát erősen savanyú volta miatt' célkeny, fehér kristályos vegyiilet, rnely vízben a sa- szeríí puffer o ini: a 2-3%-os oldathoz 1°/, bóraxot
0
létromsavas sórrál jobban oldódik (l :O 4), .szesz is ajáqlatos hozzáadni
·
jól oldja, (95%-os szeszl:!en l : 10), kloroformban
. ~öbb szerző az alkaloidtartainni szemcseppek
rosszul oldódik (l : 400), éterben pedig csaknem old- hatasaval foglalkozva, a pilokarpinsók oldafára vohatatlan A Szavjet Gyógyszerkönyv (!937) leírása rr~tkozó_lag i~_rneRállapította, hogy a hatás nagymérszerrnt optikai forgatóképessége +90'. Molekula- tekben osszefugg az oldat hrdrogénionkoncentrációjásrílya 244 72; olvadáspontja 201-205' (4)
val (12) (A kérdés irodalmára vonatkozó részletek
. A. pilokarpin (~nH, 6 0 2 N 2 ) félig folyos állo- idé~ett első ~özlemérryünkben találhatók' meg.)
manyu, alkalrkus kemhatású vegyiilet Könnyen A prlokarprn sosavas, vagy salétrornsavas sói oldatoldadtk kloroformban, oldódik etilalkoholban és ban pilokarpinionra és savmaradékionta disszovízben, nehezen ~ldódik éterben Erős lúgokban c!álnak: (!.) Gyengén savanyú, semleges, vagy kissé
prlokarprnsavas sok keletkezése mellett oldódik, Iugos kozegben a pilakar pinion hidrolízis folytán elmelyekből ásványi sav hatására ismét pilokarpin
veszít elektromos töltését és pilokaruinbázis keletkeletkezik (5).. Alkáliák hatására a laktongyűní kezik (I I.)
'
felhasadása közben pifokarpirrsav keletkezik és
Pilokarpin HCl~= pilokarpin+ + Cl
ennek alkálisói vízben oldhatók (6) A pilokarpin.
~av képlete a következő (7) :
ll. Pilokarpin+ + HOH *:::~ pilokarpinbázis+ H+
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oldathoz nem adtunk ammoniát és igy csakis a
A pilokarpinbazis keletkezésének mértéke sza- pilokarpinbázis oldódik ki a kloroformos kirázáskor.
A pilokarpinbázis és a p lokarpinsó mennyisétos összefüggésben áll az oldat pH kitevőjével és
több szerző szerint a hatást is befolyásolja a bázis,· gének meghatározását _elvégeztük közvetlenül az
oldat elkészítése után, majd 3, 15 s végiil 30 nap
illetve ionkoncentráció aránya
H ind és Goyan (13) pilokarpinso oldatok előál- mulva. Az eredményeket az l számú táblázatban
lítására vonatkozólag a 6 8 pH-ra beállított fosz- közöljük
fátpuffert ajánlják Vizsgálatuk szerint az ilyen
I. sz.. tdbldzat
módon előállított oldatok hatásértéke 30 nap után
A vizsgálat ideje az elkészítés után
is csak l 0-20%--kal csökkent A sósavas pilokarpinoldat bázis koncentrációja vizsgálatuk szerint a kü-pH
Azonnal
3 nap
15 nap
30 nap
lönböző pH fokon a következő volt: pH 4: O 14%,
ab
ababab
pH 68:471%, pH 74:781%. pH 8:934fl"
925 14 1 930 271.
5 964 191 886 401 91 3 171 90 o 42·1
pH 9 : 99 3% Előző közleményünkben az atropm!86
949
6
965 259
900 338 96 o 416
szulfát-oldattal kapcsolatban már rámutattunk
7
954 255 964 4) l 847 81 7 900 632
871
arra, hogy Hind és Goyan nem közölték azt, hogy
949
8
984 896
749 75 4 67 5 524 524
vizsgálataikat az oldás után mennyi idővel végez.9
984 945 847
ték A báziskoncentráciÓ pedig - mint az alábbi
691 966 597 919 347
Vizes 950 71 2
oldat
adatokból is kitűnik és azt az atropinszulfát-oldatra
a c. összes pilokarpinhidroklorid
is megállapítottuk - a pH fokon kíviil szaros Jelmagyarázat:
százalékban kifejezve
összefüggésben áll az idővel, amennyiben eltartás
b = a pilokarpinbázis tartalom. ·
közben az lényegesen változik Fischer pH 4 metsósavas pilokarpin alakjában .
lett talált maximális koncentrácíót a csarnokszázalékban kifejezve
vízben (0:02%) (14,.)
Az atropinszulfát-oldattal szerzett tapasztalaMint a táblázat adataiból kitiínik, -- a kisebb
tok alapján e vizsgálatok fo\ytatasaképpen sósavas ingadozásoktól eltekintve -- a kissé savanyú
pilokarpinból készítettünk l %-os oldatokat éspedig (5, 6 pH) és a semleges (7 pH) oldatokban a bázis
az előző közleményünkben leírt módon bórsav- koncentrációja viszo'nylag alacsony és az eltartás
bórax puffer alkalmazásával 5-9 pH között
közben lassú növekedést mutat. A lúgos (8, 9 pH)
Az oldatokat nátriumklorid hozzáadásával tettük oldatokban az oldás után nyomban magas a bázis-izotoniássá és konzerválás céljából annyi zefírant alakban levő pilokarpin mennyisége és ez az
adtunk -az oldathoz, hogy ennek kancentráció ja közben fokozatosan csökken. A puffer nélkül készített vizes oldatban a kezdetben magas báziskanl : 20,.000 legyen
Betegeken végzett megfigyelések szerint hatás-- centráció fokozatosan csökkent
beli kiilönbség nem volt észlelhető a különböző
Igen érdekesek a pilokarpin egész
hidrogénionkoncentrációjú oldatok között Az ala- (ion és bázis) feltüntető adatok Az eredeti mE:nn·vicsony pH-jú (5, 6) oldatok rövid ideig tartó csípős ség valamennyi oldatban 95 0-98 4% között
érzést okoztak, míg az ennél magasabb hidrogén- Az 5, 6 és 7 pH-jú oldatokban ez a mennyiség egy
kitevőjű oldatok (7-9 pH) ilyen mellékhatással hónap alatt alig változot.t, a 8 pH-jú oldat~an '" .;
nem jártak Mivel viszonylag nagy kancentr á ci ó értékcsökkenés mar hatarozott, a 9 pH kttevo]U >
szerepel az oldatokban, a vegyi változások klini~ai oldat pilokarpintartalma pedig fokozatosan és lag nem regisztrálhaták: a pupillaszűkiilet foka nagymértékben csökkent
(Az eredeti 98
nehezen mérl1ető E kérdés csak nagyobb higítások egy hónap alatt 52·1 %-ra.) Ennek magyaraz<ttatu
mellett tisztázható, ezek azonban a gyakorlatban szolgál az irodalmi részben leírt ama adat, mely. szenem szerepeinek A pupilla viselkedése exakt módon
rint lúgos oldatban a pilokarpin fiziológiailag hatás-.··
csak a pupillagráfia (Borsotti, Lőwenstein) segítsé- talan pilokarpinsavvá alakul áL Ez pedig vízben
gével vizsgálható (filmfelvétel infr av ör ös sugárzás-- oldódik és kloroformban oldhatatlan, tehát a meghatározás sor án a pilokarpinsav, illetve ennek sója a
ban)
Az így elkészített oldatokban meghatároztuk vizes oldatban marad s így ezt a mennyiséget nem
a pilokarpinbázis és a pilokarpinion kancentráció- mérjük
jáL Az összehasonlíthatóság céljából az alábbi tábláMinthogy a pilokarpinsavva
zatban mindkét adatra vonatkozólag a százalékos irodalmi adatok szeiint az optikai ;: ·
értéket tüntettük fel éspedig a báziskoncentráció csökkenésével ját, a kérdés
azt jelzi, hogy a pilokarpinsó eredeti mennyiségének megfigyeltük az oldatok
hány százaléka alakult át a fentebb leírt módon tozását is.. A
pilokarpinbázissá A jobb összehasonlíthatóság cél-- polárazó csőben végeztük A l
jából a bázis koncentrációját is sósavas sára szá- val keltettük A vizsgálatot kö:Netle•nül
mítva tüntetjük feL A másik érték, az összes pilo- készítése után, majd 30 nap mulva
karpin mennyiségét (bázis és ion formájában jelen-- hogy az oldatokat zefírannal
meggyőződtünk atról, hogy l : 20.000
lévő) mutatja.
Az alkaloida bázis és ion meghatározásár a cióban ez a konzerválászet o~ti~:~~~~l~á;~;j~~
Schulek és Szeghő (15) eljárását alkalmaztuk, előző A pufferanyagok ugyancsak nem
közleményünkben leírt azzal a módosítással, hogy forgatóképességet A polarimetriás vtz:sg:ua-toK
a bázistartalom meghatározásakor a vizsgálandó
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Adatok a gyógyászatban használatos
kátrán yféleségek elkülönítéséhez
Dolgozat a Pázmány Péter Tudományegyetem Gyógyszerismereli

Intezetéből.

Ir ta: Kolos Ede dr .
A gyógyászatban a következő kátrányfélesé- elvégzésekor, ha a feniciliori d n, O l n vagy 0·01 n
geket használják : apix abietinarumot (fenyőfa volt, továbba színdifferenciák adádtak akkor is
kátrány), a pix betulaet (nyírfakátrány), a pix ha 5, illetve 10%-os kátrányvizet használtam. A~
fagit (bükkfakátrány), a pix juniperi oxyccdrit összehasonlítás egységesitése érdekében 10%-os
(borókafakátrány) és a pix lithanthracist (kőszén kátrányvizet készítettem öt percnyi rázogatással
kátrány). Ezek közül gyógyszerkönyvünkben a és vattán át való szűréssel
Vizsgálati eredményeirn, a kapott szinek sok~
pix betulae, fagi, juniperi hivatalos. Előfordul
azonban a legtöbb gyógyszertárban, hogy a szo- szar nem egyeztek egyes gyógyszerkönyvek Ickásos nagytakarítás alkalmával előkerül egy kát- irásaival, másokéval viszont igen, azonkívül a
rányos üveg, amelyről meg kellene állapítani, hogy fakátrányok között olyan lényeges különbségeket
milyen kátrányféleséget is tartalmaz. Nem beszélve nem észleltem (kivéve a n. KCN-oldatot) A kátarról, hogy a gyógyszerész felelős a gyógyszertárba rányvíz 3 ml-e 3 csepp reagenstől a pix betulae
beérkezett anyagok jóságáért, tehát a kátrányok esetében barnás rózsaszín, míg a többinél nincs
azonosítására is sor kerülhet· Célszerű lesz a nem változás, esetleg a becseppentés pillanatában van
egy kis színeződés, ami rzonban összerázáskor el'
hivatalos kátrányok vizsgálatával is foglalkoznom
A kátrányok megkülönböztetésére az iroda- tűnik (Ennek alapján egymástol elkülöníthetők
Ezek lettek volna), A kőszénkátrány elkülönítése már
lomban többféie vizsgálatot találhatunk
közül egyesek a kátrányok szerves oldószerekkel, ·a vizes rázadék szaga, íze és kémhatása alapján
olajokkal és adeps suiilussal való viselkedését, is lehetséges (naphtalinos-szagú), íze nem csípős,
fizikai tulajdonságait írják le . Mások kémiai reak- kémhatása semleges, esetleg enyhén lúgos, míg a
ciókat dolgoztak ki és a reakciók következtében fakátr ányok vizes rázadékának szaga füstös-p.
juniperi és abielinarum esetén jellemző, ize égető,
keletkező színeket vizsgálják, ismét mások a kát·
'rányban lévő, arra a bizonyos kátrányra jellemző csípős, kémhatása enyhén savanyú (PH 4-5).
Dávid professzor dolgozatában (!940) szinalkatrész elkiilönítésével, majd annak azonosításával igyekeznek a kátrány fajtájára következtetni. tén kémiai megkülönböztető reakció! ír Je. Rea··
A külföldi gyógyszerkönyvek is felveszik a gensnek selen-magnoi-ecetsavat, benzidin-kénsavat,
fentemlített vizsgálatok túlnyomó részét A reak- ammonselen-kénsavat Ilasznált A seien-magnolciók lefolyása azonban, a keletkező szín stb . az ecetsav ammoniumselenitet O 25%, magnalport
(magnesiumhypochlorit) O 30%-ban tartamaz jégegyes gyógyszerkönyvek leírásaiban is változó
Én magam is azt tapasztaltam, hogy pl más ecetben oldva A benzidin-kénsav O 5% bernidint tartalmazo koncentrált kénsav. Az ammonszínű lett a reagens hozzáadásakor a reakciós elegy
O 5% ammoniumselenitet tartalmaz
selen-kénsav
Ebből arra következtettem, hogy a kátrányokban
tömény kénsavban
lévő anyagok ugyanazon kátrányfajon belül függE vizsgálatok elvégzéséhez egész kevés selenek a fa minőségétől, az elszenesítés hőmérsékle
nes
sav állt rendelkezésemre, magnalpor helyett
tétől, továbbá az egyes kátrányféleségek a vegyü·
letek egész sor át tartalmazzák (UIImann !75 külön- calcium hypochlorosumot használtam Több esetféle vegyületet említ) és ezek a reakciókat zavar· ben nem tudtam a reakciók előirt körülmények
ják vagy éppenséggel i:negváltoztatják Ezt a fel- között való elvégzésével eredményt elérni, nem
tevésemet az irodalmi adatok is megerősítették kaptarn olyan színeket, nrelyek az egyes kátránytéleségek azonosságát kétségkívül bizonyították
A gyógyszerkönyvek a vizsgálatok elvégzésé·· volna. Vegyszer hiányában nem végezhettern kísérhez 5-10%-os kátrányvizet készíttetnek, a kát- leteket abban az irányban, hogy esetleg a kanránynak vízzel előírt ideig tartó rázogatásával
centráció változtatásával vagy más kation IlypoAz is megesik, hogy a kátrányvíz %-os elkészíté- chloritjével kisér letezve, megfelelő eredményt érsét a vizsgáló belátására bízzák. Rázogatás után, hetnék-e el De a vizsgálatot azért sem tartom
vattán átszűrve, a kátrány! elkülönítjük és az alkalmasnak, mert hosszadalmas és ugyanakkor
így elkészített rázadék előírt mennyiségével végez- olyan vegyszereket kellene alkalmazni, melyek
zük el az egyes cikkelyekben foglalt vizsgálatokat
Ha azonban ismeretlen fajtájú kátrány azonossá- gyógyszertárakban nincsenek
gát kell eldöntenünk, nem tudjuk, mi tévők
legyünk : 5, 8 vagy !0%-os kátrányvizet készítKapillár-, jluorescens vizsgálatok
sünk-e a vizsgálat elvégzéséhez Hibát követünk-e
Szereltem volna felhasználni a kátrányban
el, ugyanolyannak kapjuk-e a reakció! vagy pedig
a kancentráció befolyásolja az azonosítást? Ezek az lévő anyagok elválasztására a kapilláris jelenséget,
aggályok helyesnek bizonyultak, mert pl. nem úgyhogy a kátrány! felszivatom sziírőpapír-csík
ugyanolyan színt kaptam a ferrichloridos reakció kal és így észrevehető különbségeket kaphassak
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a kapilláris-képben. De semmi különbséget sem
tapasztaltam sem közonséges, sem sztírt ibolyántúli fényben, az egész kapilláris-kép egyformán
fekete volt
Arr a gondoltam tehát, hogy kivonom a kátrányokból a phenolokat olyan oldószerrel, mely a
kátrányból színanyagot nem vagy csak keveset
old ki. Ezt a kivanatot szívatom fel szürőpapít··
csikkal, majd pedig ferrichloriddal kezelem öket és
a keletkező szineket vizsliálom
Erre a célra a petrÓÍaetller bizonyult megfelelőnek A petrolaetheres szűredék színe a pix
abietinarumtól halvány vagy sötétebb vörösbarna,
prx betu1aetól világos zöldessárga, pix fagitól sár~
gásb;una, pix juniperitől vörösbarna, pix Iithan··
thracistól sárgás és floureszkál
E vizsgillataim szelint a kőszénkátrány könyelkülönithető a többi katrányféleséatöl , merf
nven
.
a petrolaetil er es kapilláris-esik ultraviola fénybew
rikító kanárisárga, fenichloridos kezelés után a
csík alján barnásvörös, mely a ferrichlorid saját
színe. A többi kátrányféleség azonosítására azonban ez .a rnódszer sem alkalmas, de még ha alkalmas volna is, gyógyszertárban nem volna keresztiil~

5 ml acetonnal, majd kétszer 5 ml vizzel ráztam
ki A vizes rázadékol az acetonoshoz öntöttem
Gyantás anyagok kiválása következtében a fenyö.·
kát.rany és borókatakátrány az első 5 ml víz hozzáadására megzavarosodik, a kőszénkátrány 15 ml·
vizet is kibír zavarosodás nélkül, a nyir- és bükkfakátrány 20 ml víz hozzáődására sem reagál, Jegfeljebb minimális zavarosodás észlelhető (A zavarosadást az okozza, hogy a phenolok, szénhydro·
genek, melyeket a kátrányok túlnyomórészt tartalmaznak, acetonban jobban oldódnak, mint víz··
ben.)
Az acetonos-vizes kivonatol reagaltattam:
l 3 ml-ét O I n. ferrichlorid-oldattal (1-2 csepp),
2. 3 ml-ét 3 csepp n. kaliumbichromat-oldattal,
3 ujabb 3 ml-ét 3 csepp frissen készített n. kali um·
cyanid-oldattal, 4 egyenlő mennyiségú mészvízzel
~.
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A kátrányok azonosítására mikrokémiai mód4 . megzavaro- sárgás, majd sötétül, i
szert is szereltem volna alkalmazni. Többféle
i sodik
: barria lesz
'
ikísérletsorozatot végeztem eL Az egyikben a kátNB. : A reagens hatására zavatOsadás következhet be
rány !0--·20 ctg-ját vitreozil-tégelybe tettem és
de szín~ződ~s nem-, mindazokon a helyeken, ahol az elegY
hornokfürdőn melegitettem, a homokfürdő hő-.
nem valtoz!k. Ha az acetonos kivonat a vizes rázadé!.mérséklctét mértem A tégely felett bizonyos hő hozzáadásakor megzavarosodna, cseppenként annvi acetant
adjunk hozzá, míg kitisztul
·
fokokon cseréltem a tárgylernezt
Megvizsgáltam a mikroszublimátumot és végeztem vele reakciokat is Ebben az esetben is
A reakció ilymódon történő elvégzését előnyös
csak a köszénkátrány adott annyira eltérő ered- nek tartom, egyrészt azért, mert a tégely kitisztiményeket, hogy azonositása eredményes volt, míg tasa nagyon egyszer ű (ki ke!! izzítani és a hanwt
a többi kátrányféleség makacsul titkolta nevét
kitörölni), másrészt segítségével a nyírfa- és bükkA kőszénkátrányból 35-100' között fehér, fakátrány kivételével, a többi jól elkülöníthető
közönséges hőmérsékleten illó szublimáturnot kap··
E két kátranyféleség elkülönítésére csak a vizes
tam. (N aphtaJin) !00-231)." között még mindig rázadéknak (kátrányviznek) kaliumcyanidos reakkaptam naphtalint, de már ~z illó, szines kátrány- ciója _alkalmas, rnikor a IO%-oskátrányvíz 3 i1ll-érészek ezt a szublimátumot sárgára festették
hez 3 csepp kalrumcyanidos reagens! teszünk. és
(Anthracénen, naphtalinon kívül még phenantrent,
nyírfakátrány eselén barnás-rozsaszinű lesz.
·
fluorent, acenaphlent stb. tartalmaz.)
Összefoglalás
Birálat tárgyává tettem dolgoA másik kísérletsorozatban a rnelegités követ- zalomban az irodalomban ismert kátrányok azonositására szolgálo reakciokat Kapillár-, fluoreskeztében elszálló anyagokat fogtam fel abszorbtiv módon, szűrőpapirt helyezve a tégely fölé
cens vizsgalatokat végeztem, melyekkel azonban
A sziírőpapírt 001 n. ferrichlorid-oldattal lecsep- csak a pix litllanthracis kimutatása sikertilt Ad'
pentve, azonos reakciókat kaptani (szélén rózsa- szorbciós uton sziírőpapir" segitségével fogtarn fel
szin, középen szürkéskék), a kőszénkátrány ki- frakcionált szublimátunrokat, majd a sztírőpapir
vételével, melynél változást nem észleltem
acetonos-vizes kivonásával nyert oldattal végzett
\1ás esetben a szűrőpapírból acetonnai kireakciók alapján sikerült a kátrányféleségeket
oldottam az adszorbeált anyagokat és ezeket vizs- azonositanom A nyírfa- és bükkfakátrány megkülönböztetésére azonban módszerem nem aikalgáltam különféle reagensekkeL A szűrőpapirokból
a megkötött anyagok kioldását a következőkép- mas Ezek csakis kátrányvizben különboztethepen végeztem: a I 50-230°-os párlatokat tarta!- t ők meg egymástól, a kaliurncyanidos reakcióval.
mazó s~űröpapírkorongokat külön-kíilön, káüány- . mely a nyírfakátrány esetében barnás'rózsaszínfajtankent 50 ml-es lombrkba tettem es ketszer ciOlnel jelentkezik
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A hazai gyógynövénykutatás korszerű kiépítése
A hároméves országos terv teljes megyal?sítása mínden vonalon befejeződött vagy befeJezes_ehez közeledik Csupán néhány_:_wp vala~zt el attai,
hogy újult erővel hozzá~ezdju?,k az, ot~ye_s terv
széleskörű
míndenre kitefJedo, celkrtuzesemek
valóravá!Úsához. Az elmúlt hónapokban kr~ebb
és nagyobb üzem ekben, gyárakban, és labor~ torru-mokban termelőszövetkezetekben es krserletr telepeken ~ napi feladatokkal pá,rhuzamosa_n, megfontolt előrelátással mérlegeltek, vrtattak me~,
á!lították össze, majd módosításokkal tökéletesrtették azokat az elgondolásokat, me,Iyek mrnt_ legsürgősebb és Iegközérdekűbb teendok a~. elkovetkezendő évek munkatervébe berlleszthetok Jelenleg már, a kormányzat illetékes szerve_ihez beérkeztek a több fokozatban kiértékelt tervres~letek_, hogY,
azután belőlük kibontakozzék az orszagos Jellegu
munkaprogramm. Ennek ~z oriá~i munkának elenyésző kis részl~te a, gy~gl:'novenyk,utatas ter':szerű összehangolasa es r~rnel eredme?ye~eb? kiművelése, melyet egy aranylag krs letsz,amu,, de
annál lelkesebb kutatocsoport vallalt m~gar a __Ez a
munkaközösség részben a gyakorlatr det kulo_nböző területeiről, másrészt több tudomanyos rntezmény dolgozóiból alakult ki
A Iap előző számaiból olvasóink értes~Iést
szerezhettek az október hónapban tartott gyogy-·
növény-szakértekezletről, mely ennek a munka-együttesnek első megbeszélése volt Az ~!hangzott
előadások és hozzászáJások után teljeS kep ala~rrlt
ki arról, hogy melyek a Iegsür,gősebb tee~d?nk
Megállapítást nyert az, hogy hazank -~Y?~ynover1y~
állománya nagy értéket képvisel belfoldr eskrdfoldr
viszonylatban egyaránt és hogy ennek az ertekne,k
minél 'szélesebbkörű kihasználása, az adott lehetoségek tervszerű kiépítése számottevő helyet fogIalhat el szacialista aazdálkodásunkban. Sok gyogy~
növényre nézve ha~ánk előnyös fekvése, kedve~o
talaj, és éghajlati viszonyai több tekrntetben ts ai~;
támasztják a velük vaJo ?ehatobb foglalkoz:"
szükségességét. Pontos adatarnk vannak ar r a, ho by
pár évtized alatt megcsappant a külföldí_ dro~ok
behozatala, mert jónéhányat rtthonr gy~gyno':e-
nyekkel pótolni Iehetett ; ugyanakkor _pedrg .tek~r~
télyes kivitel! bonyolítottunk le Belfoldr szukse~
Ietünk tekintetében utalhatunk ~ ~ohamosa~l ~eJ
lődő gyógyszerveayíparunk . onellato torekveserre,
vagyis ·arra, hogy az eddig külf?,Idről, be.ho~ott
gyógyszer ek egy_ részét hazar .~.redetu gy~gynov~n~
nyersanyagból rgyekszrk eloallrta~1r ~z, a teny,
valamint az a remeny, hogy gyogy~w_venyex~or
tunk emelkedni fog köteless,é~szer~ve em_elr a
hazai gyógynövények felkarolasat, krdombott!Ja a
meaoldásra váró feladatok fontassagat
" Fel kell készülnünk tehát mind a belföld!,
mind a külföldi gyógynövénys~ü~séglet.. krelegr~e
sére úgy azonban, hogy a megkrvant r~ore ne c,upán' a kellő mennyíség álljon rendelkezesr~, ,ha~er;r
- a minőség fokozatos javításával -:-:: ~_nrnel ert~
kes.ebb áru is biztositva legyen A JOVoben csakrs
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ezen az alapon vehetjük fel a ver~enyt a többi
gyügynövényexportáló állammaL Mrnel. korab,ba~
látunk hozzá a mmosegr munka tervszeru elmelyrtéséhez, ·anna! hamar ább várható olyan eredmény_

amely gazdaságilag is

hasznosítl~ató

,

.

Ha visszatekintünk az eddrg vegzett rlyen
irányú munkálatokra, a szerénytelenség,vádja !'élkül · állíthatjuk, hogy a" magya~ gyogyr_royen):'kutatók, növénytermesztok, novenynemesrtok es
kereskedelmi tényezők eddig_ rs srkerrel dolgozt~k,
azonban országos jellegü, m~nden te~rr;t~t?en ~t
fogó értékií összemunkalkodas kra,lakrtasa,rol n;egsem beszélhetünk. Hiszen nem regen .meg ~zr~te
külön kasztot képviselt a gyógynq:'e?.ygyujto~,
beváltok és értékesítők tábora ; elkul~,nul~en tev:kenykedtek a gyógynövény.tern;esz~ok. rs, akrk,
többnyire alig ismerték a belfold ~s _kulfold :elvev.o
képességél szükségletének merteket ; nehany krvételtőCelÍekíntve kedvezőtlen helyzet uralkodott a
hazai gyógynövénynemesítés ter~Ietén rs, amely
bizonyos vonatkozásokban elegg~ elma~ ad?ttnak
tekinthető De az egyes tudom~nyos u;tezetek,
valamint a gyár ak kutató labor.at<mum~r ~s egyeb
intézmények is, sokszor egymas!ol ya)~l keveset
tudva végezték, néha azonos celkrtuzesu, kutato
munkájukat
Szocíalízmus felé haladó fejlődésünkben, a
hazai oyógynövénykutatásnak, termesztesne~ es
feldolg~ás'nak eddigi széleső jellege rs _m~gv_alto
zott Céltudatos munkaközösségbe , t?morulnek
míndazok, akik a multban is n1u~kalor ':oltak e
területnek vaay akik a gyogynovenyek kozelebbr
kutatása ir án uj abban érdeklődnek, , abba val~
nrilyen minőségben bekapcsolodnr kivannak es
munkafeladatokat vállalnak Ilyen korulmenyek
között természetesen szükségessé valt az rs," hogy
a gyógynövényekkel kapcsolatban felm~rulo le~
kiilönböziíbb kérdéseket a gyakorlatr elet nezo:
pontjából felülvi!sgáljj,lk, kívál?gassuk, ~ ha:onlo
jellegiíeket egysegesrtsuk es ezaltal megalla~rtsuk
mindazol<at a munkaterületeket, melyeknek elettel
való megtöltése és kifejlesztése nunden brzonnyal
nagy előhaladást és fejlődést fog Jelentem a hazar
~yógynövénykutatásban
,
__
"u
Mirlthogy a tervbevett kutatasokkal osszefu~
aöen sor kerülhet arra rs, hogy _alkalorp szen~t a
~állalkozó, főleg vidéken dolg~zo k~rtars~k szr':e~
támogatását is igénybe vegyuk, celszerunek lat
szik, hogy röviden az alábbiakban korvonala~zuk
azokat a feladatkötök et, amelyeket az , ?ktoben
szakértekezlet elfogadott s így ezek alapJan mdul

t

maid meg a tervszerü munka,
.
,
. ,
· 7, A vadontennő gyógynövflzyfajok_ es ,/~Jtqk

biológiai és kémiai minóségi vizsgál~ta, foldtaJz,z tare ységenként Eddig a vadontermo gyogynovenyek
atüjtése és további kezelése jol szer_vezett volt,
~lmak megállapításár a azonban Ieg!obb e~etben
nem tértek ki, hogy a különböz~ _vrdekek~ol begyüjtött azonos fajok vagy fajtak h~toa_nyag- .
termelékenységi nézőpontból, pontos vrzsgalatok

alapján, rnilyen eltéréseket mutatnak és melyik
terület nyujtja a legjobb rninőségeL A jövőben ez
irányban is ki lehet építeni a munkát. Megvizsgálásta kerülnek oéldául a különböző tájegységekről
származó alábbi fajok, illetve fajták: Valeriana
officinalis (macskagyökér), Atrapa belladonna
(nadragulya), Convallaria majalís (gyöngyvirág),
juniperus communis (boróka), Rosa canina és
egyéb vadontermő rózsafajták, esetleg a különböző hazai Plantago- (útífíí) fajok, így a P Ianceolata, altissima, major, indica vagy a Centautium
umbellatum mellett még a C uliginosum és C
pulchellum· is Egyesekre, így a vádrózsár a, már
történtek hasonló irányú vizsgálatok
2.. Vadontermő gvógynövényeink értékesebbjeinek
kulturába vétele. Hazánkban ilyenféle kezdeményezés
már évtizedekkel ezelőtt megindult, mégpedig Páter
Bélának, a századfordulón elkezdett kíváló munkásságávaL Utána a huszas évek elején, a budapesti
gyógynövénykisérleti állomás, Augustin Bélával az
élén fejtett ki nagy;zerií teljesítményt és azóta is
számos jelentős eredményt ért el. Igy tehát meg
van a kitaposott út, csak tavabb kell haladni rajta,
mert e téren még értékes lehetőségek kinálkoznak
Elsősorban azok a növények részesülnek előnyben,
amelyek nagyon megritkultak, ki veszőfélben vannak vagy bár van elég belőlük, de körülményesebb
a gyüjtésük. Ilyenek a Frangula · alnus (kutyabenge), Herniaria glabra és hirsuta (kopasz és
borzas porcika), Potenlilla tormentilla (vérontóftí),
Menyanthes trifoliata (vidrafű), Acorus calamus
(kálmos) stb. ; de olyanokra is kiterjeszkectünk
melyek hazánk területén nagyon elszórtan, kis
mennyíségben tenyésznek vagy már meg sem találhatók; pl. Angelíca archangelica, Arnica montana,
Orosera rotundifolía (harmatftí) stb '
3. O j gyógyhatású növények felkutatása és kivizs-gálása a hazai flórából E téren egyrészt ama növényekre terjed ki a kutatás, melyek hazánkban elő
nem forduló fontosabb gyógynövények helyettesítésére alkalmasak lehetnek, tehát úgynevezett
paralleldrogokat szolgáltatnának. Ezeknek sokszor
más természetíí hatóanyaguk van, mínt az eredeti
drogoknak, ennek ellenére azonban azonos hatásúak Ilyen növények felkutatása során a régebbi
idők, valamint a népi gyógyászat adataira lehet
támaszkodni vagy feledésbe ment drogokat lehet
ismét bekapcsolni alapos vizsgálat után. E kutatási irányban nagyszerií eredményeket értek el a
Szovjetúníóban, ahol számos (40--50) új növényt
hoztak javaslatba, így különböző Allíum-fajokat,
a Laburnum anagyroides-t stb De ilyen alapon
került forgalomba hazánkban pl. a Senna-levél
pótlására a Frangnia alnus (kutyabenge) kérge
vagy az Uragoga ipecacuanha gyökere helyett,
szamárköhögés ellen, a Primula veris (tavaszi kankalin) gyökere vagy a Krameria triandra (Rathaniagyökér) helyett a Potenlilla tormentílla (vérontófií)
gyökértörzse stb. A valószínií siker reményében
tervbevettük pl szívgyógyszer előállítása céljából
a déleurópai eredetű; nálunk kertekben előforduló
Periploca graeca és az Erysimum canéscens s más
repcsény--fajok kivizsgálását, valamint a Laburnum
anagyroides, a Fumaría-fajok, Vinca-fajok s egyéb
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vadontermő növényei~k tanulmányozását; amenyn~rben hatoanyaguk es gyógyhatásuk szempontjá-

boi megfelelnek, akkor egyesek termesztését is be
lehet majd vezetni.
4, Külföldi, másékelt égövi gyógynövényeknek
hazai temresztésbe vonása Ebben az irányban is bő
lehetőség nyílik a kutató munkár a Főleg azok a
növények jöhetnek számítasba, melyek hazai viszonyaink között aránylag könnyen meghonosíthaták
lennének, tehát Keletázsia és Amerika mérsékeltövi vidékein, valamint Európa délibb területein
tenyésző gyogynövények Számos sikeres kísérlet
bizonyítja az ezirányú tevékenység érdemességél
llyen módon kerültek kulttirába pl. a Rheum
(rebarbar) fajok, a Ricinus communis, a Datura
m'etel (metelmaszlag), a Mentha japonica s még
több más gyógynövény Ezek nyomán vállakozni
lehet arr a, hogy a Smilax ornata-ból és más melegégövi Smilax fajokból származó Sarsaparilla-gyökér
pótlasa céljából mérsékelt égövieket honosilsunk
meg, így pL az északamerikai Smilax rotundifolia-t, Iaurifolia-t, esetleg néhány Déleurópában
honos fajt (Sm. bona, nígra, aspera), utóbbi egyik
hazai arboretumunkban - Kámon - mint dísznövény máris szerepel. Hasonló meggondolással
kísérlethe vonjuk feltételezett antibiotikus hatása
miatt az északamerikai eredetű Rudbeckía pwpur e a-t s egyéb rokon faj okat, de próbálkozni
fogunk a légzőutak gyógyítására alkalmas Polygaia
senega, a bethogenin tartalmú Trillium erectum, a
diosgenin tartalmú Dioscorea viliasa és más, a
gyógyszervegyiparunk részére fontosnak kijelölt
növényfajok meghonosításával is
5. jómindségíi szaporító anyag elterjesztése, kellő
mennyiségben való biztositása A gyógynövénykotata munkának mintegy folytatása az is, hogy a
több olr!alról kivizsgál! és nagybani termesztésre
ajánlatosnak minősített gyogynövény fajokból és
fajtákból olyan mennyiségli kiváló szaporító anyag
biztosításáról történjék gondoskodás, amely a
gyógynövénytermesztésben résztvevő termelőszö
vetkezeteket és állami gazdaságokat hiánytalanul
ki tudja elégíteni. Erre a célra a már meglévők
kiegészítéseként az egyes gyógynövények igényei-·
nek megfelelő kiilönleges szaporító telepek !étesülnek
(J A vadontermő gyógynövénykincs számon/at··
tása, a tömeges elófordulások térképezése Ennek a
munkaterületnek a miívelése is nagyon fontos szerepet tölthetnebe és különösen a vadontermő gyógynövények gyüjtésével foglalkozok<!t érinti végso
fokon. E kutatásí irány is mínden zökkenő nélkül
kiépíthető lesz, mert Magyarország növénytakarríjának a tervgazdálkodás érdekében történő szociológiai felvételezési és térképezési előkészítése a
nemrégiben Váctátóton tartott mezó- és erdőgazda
sági növényszocilógiai symposion alkalmával megtörtént Már ölt szóbakerültek a gyógynövénykutatás növényszociológíai vonatkozásai és általában a gyógynövénykutatás problémái. Ezen a
vonalon sok olyan értékes isrr.erethez juthatunk
majd, melyek a különböző gyógynövények élet
módjára, élő és élettelen környezeti viszonyaira
derítenek fényt A tervbevett növénytérképezés

643

\ GYÓGYSZERESZ

A GYÓGYSZERÉSZ
--~-----·--:;:--------

is jelentős lépés lesz a gyogynövények hazai előfat·
dulásának feltárásában Megemlítjük még, hogy
a symposion határozati javaslatában mindezekre
utalás történt Minthogy a felvételezések alapvető
része az említett munkakeretben bonyolódik le,
tehát a növénykutató munkaközösségre főleg az
a feladat hárul, hogy a beérkező országos adatokat
kiértékelje, a tömeges előfordulásokat nyi!vántartásba vegye és azt minden érdeklődőnek hozz?.fér hetövé tegye.
.
.
7. A legfontosabb gyógynövenyek fejlődéstani és
hatóanyagtartalmi szempontból való tanulmányozása
A termesztett, valamint sok· vadontermő gyógynövényünk minél alaposabb megismerése érdekében elsőrendtí fontosságú az is, hogy egy-egy jelentősebb fajjal vagy több fajtával ősszefüggésben
vizsgálat tárgyává tegyük részben a fenológiai
sajátságokat, a szakaszos fejlődés jellemzőit, az
alaktani tulajdonságokat, szükséghez mérten a
belső struktüra alakulásviszonyait, másrészt pedig
a hatóanyagtermelődésnek fejlődésbeli, szerven·
kénti és időbeli megoszlását lgy többek között ismertté válhat pl. egy-egy gyógynövény hatóanyagának napszakonkénti, vagy évszakonkénti válto·
zása, a hatóanyag keletkezésének helye és ideje,
amelyek a gyakorlati élet szempontjából nem közömbös tényezők Ezekre vonatkozóan már eddig is
végeztek vizsgálatokat ; kiilönösen külföldön, de
l1azánkban is megindult ilyen irányban a munka
8. A tamesztett gyógynövények értékjavUása kt·
mesztésteclmikai és nemesitői módszerekkel, valammi
a növények egymásta Izatásátzak kivizsgálása Ebben
a numkában a gyakorlati élet számos tapasztalata
n1Utat irányt Arra kell törekednünk, hogy egyrészt
pontosan beállított kí..sérletekkel megállapitsuk azokat a termesztéstechnikai feltételeket, amelyek az
egyes növények m.aximális hatóanyagtermelékeny·
ségét biztosítják, másrészt az öröklődő tulajdon·
'ságok elemzésével és a legkorszeriíb.b nemesítő eljárásokkal, beleértve a szavjet agrobiológia bevált
módszereinek alkalmazását is, ·olyan új fajokat
vagy fajtákat állítsunk elő, amelyek hatóanyagaik
mennyisége és minősége tekintetében előnyöseb·
ben felhasználhatók az eddigieknéL Ebben a keretben sor kerül arra is, hogy a hatoanyagemelésre irá·
nyuló köztes termelés lehetőségeit is kipróbáljuk
MadaJ.!S kisérleteit fogjuk mindenekelőtt megismé··
telni.. Ő ugyanis arra az eredményre jutott, hogyha
gyógynövényeket köztes vetésben nevel fel, akkor
a társnövénytől függően a növények fejlődése és
hatóanyagtartalma eltérő lesz. Igy pl ha a nadragulyát egymagában termesztette, az hozzávetőle
gesen 113 cm-re nőtt meg; ennek hatóanyagat két
egymásutáni évben megmérte s egységnyi mennyiségűnek vette. Ha e növényt ürömfűvel közteserr
termesztette, akkor v alan ivel magasabbra nőtt
(122 cm-re) és az egyik évben a viszonylagos alkaloidatartalom l 31, a másikban l l O volt ; ha
viszont a n adr agulyát kecskemtával termesztette
együtt, magassága l 60 cm-t tett ki. relatív aJka-
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Jaidalattalma pedig első évben l 51, a másik évben
]·33-ra emelkedett Viszont ha mustár volt a társ
növény, a nadragulya csupán 20 cm-t ért el és
semmi hatóanyagat nem talált benne Egy másik
kisérletében a maszlagol termesztette kontrollként
egyedül és borsosmentaval együtt A társnövénv
nélküli maszlag példányokban az első mérés atkaÍmával O34%, a második mérés alkalmával 0" 33%
összalkaloidát talált A társnövénnyel együtt termesztett maszlagpéldányokban az összalkaloid.a
tartalom lecsökkent, amennyiben első méréskor
O 16%, második méréskor O 19%-os 'redményt
kapott, amiből arr a következtetett, hogy a borsosmenta az alkaloidatermelődésre gátlólag hat..
Amennyiben a Madaus-féle termesztési eljárás rentábilisan beválik, úgy ez is lehetőséget nyujt a hazai
gyógynövénytermesztés fejlesztésére és tökéletesítésére.
Ezekben foglalhatók össze a gyógynövénykutatás egyes szektor ai Ha az ötéves terv során
a gyógynövénykutatás területén korszerű és nemzetgazdaságilag is értékes eredményeket kívánunk
elérni, nélkülözhetetlen lesz a különböző szakképzettségű kutatók és rokonintézmények összeműkö
dése. De egy másik fontos kérdésre is rá kell mutatnunk még, éspedig arra; hogy akármelyik irányban dolgozunk is és vizsgalataink tárgya akár ter·mesztett, akár vadontermő gyógynövény, minden
esetben központi szükséglet lesz a hatóanyagvizsgálatoknak tágabb keretb~n való lehetővététele,
illetve az ú. n . rutí.nvizsgálatok időben való pontos
elvégzésének biztositása ; de hasonlóan fontos a
hatástani kiértékelésről való gondoskodás is, mert
ezek nélkül a legtöbb szektor nem végezhet kielégitő munkát Tehát mielőbb létesiteni kellene ilyen
céllal egy nagyteljesí.tményü hatoanyagvizsgáló
laboratóriumot Értesülés szerint ezzel a kérdéssel
már foglalkoznak illetékes helyen s igy rövidesen
ez is megvalósuL
Addig is azonban, mig a legkedvezőbb felték
lek meglesznek, az októberi szakértekezleten ki·
alakult elgondolások szerint a munka elkezdődik.
Az előkészítés megindult és a legközvetlenebbül
érdekelt intézmények szakemberei azóta már több .
alkalommal összejöttek ; tapasztalataik és szakismereteik kölcsönös kicserélésével megvitatták a
jövő évi feladatok sorrendjét, egymásközti felosz·
tását, a kisérlethe vagy viÚgálatr a kerülő gy ógy·
növényekre vonatkozó teendőket stb A gyárak ré·
szétől is beérkeztek a kí.vánalmak és javaslatok:
így ezek közül is bekerültek a munkatervbe mind·
azok, melyek megvalósí.thatóknak látszottak Be·
fejezésül még csupán annyit emHtünk meg, hogy
a hazai gyógynövénykutatás előmozdítasa érdeké·
ben eddig 15 intézmény jelentette be a munkába
való szerves bekapcsolódását Amennyiben közöt·
tiik a célszerú összemunkálkodást valóban sikerül
korszerűen kiépíteni, úgy a jövőben a gyógynövény·
kutatás vonalán is számos értékes és hasznos új
Sárkány Sándor dr.
eredmény várható.

----·

Egyszerű laboratóriumi eszközökkel

végrehajtható roncsoló eljárások
Irta: Flóderer István dr..

A gyogyszervizsgálatokkal kapcsolatban nagyakran előforduló feladat : fémek, esetleg
egyeb e!en1ek meghatarozása szerves anyagokban.
A _meghatarozas szempon!Jábol közömbös, hogy a
szabanforga elemek organikus kötésben szerepelnek-e, vagy pedrg anorganikus vegytiletekről van szó
szerves anyagokkal .összekeverve. Célunk az ilyen
esetekben legtöbbszar az, hogy a szerves anyagok
elroncsolasával olya? körülményeket teremtsünk,
amtlyenek me! lett kerdeses anyagunkat valamilyen
rsmcrt nw,dszerr el meghatározhatjuk Ene azért
':'an ~zuks~gunk, mert azok a módszerek, amelyek
alt~lanossagban használhaták ilyen mérésekhez.
maJdnem ktvétel nélkül bizonyos meghatározott
anyagok jelenleteben alkalmazhatók Ezek a kisérő
anyagok pedig semmiesetre sém szerves anyagok,
amel~eknek a jelenléte lényegesen befolyásolhatja
vrzsgalatr eredményünket
Mielőtt tehát tulajdonképpeni meghatározá·
st~nkh?z. h_ozzákezdenénk, vizsgálati anyagunk elő·
keszrteserol gondoskodjunk. Ezzel kapcsolatban
arr a kell törekednünk, hogy az esetlegesen zavaró
anyagokat eltávolítsuk jelen esetben távolitsuk
e]~ szerves anyagokat, vagy amint röviden hasz·
naljuk: el kell renesolnunk azokat
. Ennél a m!lveletnél több szempontra kell
fr,gyelnunk, ha nem akarjuk vizsgálatunk pontossagat, gy?rsaságát és egyszeri! kivitelét kockáz·
tat~Jt. Mrndenekelőtt tehát olyan eszközökhöz
nyuljunk, amelyek egyszení.ségüknél fogva szeré·
nyebb felsz:relésű lab?ratóriumban is megtalálhatok Le~rsmertebb rlyen roncsoló eljárás az
elhamv.asztas, an1tkor a szerves anyagok elégetése
utan vrsszamaradt »mineralizált<< maradékot használjuk fel további meghatározásunkhoz Ilyen úton
a~ alkálifémek és földfémek, valamint bizonyos
femek (pL vas) vizsgálatánál célhoz juthatunk,
ha gondoskodunk arról, hogy az elégetéshez hasz··
nál! edény, tégely anyaga eredményeinket károsan
ne_ befolyásolja. A fenti célra bizonyos esetekben
teljesen. megfelelő a platina-edény, de ez, sajnos
rgen drá~a ésigy nem tekinthető egyszerű labo
ratorwmr eszkoznek Egyéb fémből készült tégelyek
nem hasznalhatok annak veszélye nélkül, hogy
anyaguk_ mrntánkat ne szennyezze Tlizálló porcellanedeny sem használható, mert égetéskor a
lúgos maradék a zománcol megtámadj a; oldhatovir
t~szr, u:gyan~kk,or. azonban különösen kismennyisegbe;1 Jelenlev~ btzonyo.s komponensek (pl fémek)
lerakodnak a tegely falaba, ahonnan a kioldásuk
már nem lehet tökéletes. Ez a roncsalási mód tehát
- mint általánosan alkalmazható móclszer nem jöhet tekintetbe, kivéve néhány specialis
esetet, amrre fejtegetéseim végén még röviden
rá szerelnék térni
·
Nem kivanom r észletezni az organikus anyagok égetésének különhözó rnódjait (égető berende·
gyo~

zések, Carius-égetés, Schulek-féle bomba stb)
at?elyek organikusarr kötött kén, halogének, nitrogen stb meghatározására használatosak Már csak
azért sem, mert alkalmazásuk túlnő az egyszerű
gyogyszerellenőrzés keretén, továbbá, mert berendezésük költséges és a velük való bánásmód is
nagy gyakorlatot igényel.
. .. Ez~kkel a roncsolásokkal szemben egyszeni·
seguknel fogva okvetlen előnyben részesitendők
a7 ú n. >medves<< 'on csalások Ha egyes esetekben
;·::~~se hossz~dalmasak ís, egyszerű berendezést
tgenyelnek es így kisebb laboratóriumban is hasz ..
nálhaták
Le~egy:zerúbb és. legaltalánosabban elterjedt
meghataroz<Js .az ?rganrkusan kötött nitrogén Kjeldalrl-szermt torterro meghatározása, ahol a forró
tömény kénsav elroncsolja, eloxidálja a szerves
anyagot, mig a nitrogén ammoniumszulfáttá alakul
át. Erről, mint speciálisan ea\' elem meghatározá.
sara
a ll<almas módszerről, "csak ennyit említek
meg a teljesebb felsorolás kedvéért.
Egyéb anyagok, főleg fémek meghatározásánál
az. egyes előirások (pl az élelmiszerkémiában is)
eloszeretettel alkalmazzak szerves anyagok elroncsolásara, a sósav-ká!iumklorát keveréket Itt
a fő;é_s közben szabaddá váló klór oxidalja el
a krsero szerves anyagokat Eltekintve attól
hogy elég hosszadalmas mtí.velet, főleg 3 kellemetle~
hátrányára kell rámutatnom Elöször is elég sok
kalrumkloratra van sziikségünk ahhoz, hogy pár
gramm szerves anyagat elroncsoljunk Másodszor.
éppen ennek következtében vizsgálandó oldatunk
tele van sóval, ami nem a le~kívánatosabb a továbhiakban Végül harmadszor~ ez az eljárás nem is
eredményez tökéletes roncsolás! és így., bizonyos
celra krdolgozott speciális esetektól eltekintve,
nem használh~tjuk teljes biztonsággal
Egy masrk, altalimosabban elterjedt nedves
r~nc?olás, a. szerves kéntartalmú anyagok mérésc
tomeny saletromsavas főzés után Eltekintve az
~lyat; esetektől, ~mikor a meghatározandó vegyiilet
t,lo, es a roncsolas folyaman, mielótt a salétromsav
lHnegfogn.a_<< anyagunkat, veszteség mutatkozik,
nagyon JOl hasznalhato módszer. Kissé hosszadaln;as, dc egyszet Li eszközökkel is végrehajtható
HrbaJa, hogy a 4·-··5-szöri salétromsavas lefőzés
után (an~il~o~is a ker; szulfáttá oxidálódik) a nitrát
teljes eluzesere tomcny sosavval 4-5-ször szintén
le kell főzni Hátr án y a még az is, hogy az esetek
nagy t észében ~zze! a roncsolással még nem eléged··
hetunk meg, llrszen i8meretes, hogy a salétromsav
a szerves anyaaokat
nem oxidálJ·a el teljesen
"
b
,
a roncsolás legtöbbször csak oxálsavig megy
Hogy tehát a kén mérését báriumszulfát alakjában
senunr se zavar j a, biztonsag kedvéért a roncsalást
platinacsészébEn történő enyhe kiégetéssei töké ..
letessé kell tennunk Ez pedig már szintén lehetet-
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lenné teszi, hogy kisebb laboratóriumban ezt a mód-·
szert alkalmazhassuk Azokban az esetekben azonban, amikor ilyen utólagos égetés nem szükséges.
egyszerííségénél fogva jó eredménnyel használható
Tekintetbevéve az előző nedves roncsalások
előnyeit és főleg nagyszámban tapasztalható
hátrányait, a peroxid-kénsavas roncsalást tartjuk
a legjobbnak. Minden jó tulajdonsága mellett
már csak azért is, mert Schulek professzor kezdeményezésére az Orsz Közegészségügyi Intézetben
alkalmazták először és hosszú évek tapasztalatai
és kedvező eredményei alapján terjedt els főképpen
gyógyszervizsgálattal foglalkozó laboratóriumainkban.
A lényegél röviden az alábbiakban foglalom
össze.. A roncsolandó surves anyagat megfelelő
nagyságú Kjeldahl-lombikba mérjük be és hozzáteszünk tömény kénsavat, O 1-10 g-os bemérések
esetében 2-4 cern-t Ezután kis lánggal melegíteni
kezdjük óvatosan, míg a szerves anyag barnulni,
feketedni kezd . Ekkor egy pipettából cseppenként
hozzáadjuk a tömény hidrogénhiperoxid oldatot
Már a kjeldahlozással kapcsolatban említettem,
hogy a tömény kénsav melegen oxidál Ez az oxidáció azonban lassú, ezért ott is bizonyos oxigén-átvivő anyagokat (pL kupri szulfát, vörös szelén)
alkalmaznak Ebben az esetben azonban különösen
erősen oxidáló közeget Jétesítettünk, mert a tömény
kénsav peroxiddal összekeverve az ú n Caro-féle
savvá alakul át (H,SO,), amely azután a peroxidosan
kötött oxigénjét pillanatok alatt atomos állapotban
lead ja.
.
A barnaszimí kénsavas közeg 1-2 ccm
peroxidtól pezsgés, habzás közben kiszíntelenedik
Természetesen a hidrogénhiperoxidot úgy adagoljuk, hogy keverékünk az edényből ki ne fusson
Ha azután elszíntelenedett, megszüntetjük a peroxid adagolásat és az elegyet addig főzzük, mig a
kénsavgőzök kezdenek megjelenni Ha ilyenkor
reakciós elegyünk újra színeződni kezd, újabb
peroxid mennyiséget adagolunk A roncsalást
akkor tekinthetjük befejezettnek, ha kérrsavig
lefőzve pár percnyi forralás után sem lép fel újabb
barnulás
Nézzük most min a módszer előnyeit Legelső
sorban is normális (O l--l O g-os) beméréseknél
gyors, szinte percek alatt bekövetkezik a teljes
elroncsolódás Reakciós közegünkben a kénsavorr
és természetesfil bemért anyagunk alkotórészein
kívül nincs semmi más zavaró anyag . A hidrogénhiperoxid és víz teljesen eltávozik Só és ennek
következtében sóhiba egyáltalában nincs A roncsolás tökéletes, legfeljebb egyes nehezen roncsolódó
anyagnál kell párszor a kérrsavig !előzni, helyesebben kénsavval hosszasabban melegíteni A kénsav
jelenléte legtöbbször nem zavar, de ha szükséges,
a forrásig hevített kénsav levegő befúvatásával
tetszésszerint eiuzhető (pL elektromos hajszárítóra
szerelt üvegcső alkalmazásával) A kénsav jelenIéte tehát közömbös, hiszen még a nehezen oldódó
szulfátok esetében is (pL ólomszulfát, kálcíumszulfát) a meghatározás további menete olyan,
hogy a kérdéses alkotórészt vagy szulfát formájában csapjuk le (pl ólom), vagy aszulfát-csapadék

--~~-~__:_

jelentéktelen szennyezése nem befolyásolja il mérés
eredményét (kálcium esetében az oxalát és szulfát- molekulasúlya között lényegtelen a különbség).
Vegyük sorra most azokat a körülményeket
amelyek bizonyos mértékben nehézségek okozói
lehetnek Legelőször is határozottan le kell szegeznem, hogy a mödszer alkalmazása teljesen veszély-telen, vagy legalahbis tudtommal másfél évtized
alatt egyetlen esetben sem történt vele baleset.
Természetesen, nem szabad a túlhevített kénsavba
(főleg, ha a gázégő lángja a kénsav fölött is éri
az edény falát!) hirtelen belezúdítani a peroxidot, mert ilyent még a jénai üveg sem bír ki
minden esetben törés nélkül Azonkívül egyes
anyagok esetében (cukor, vazelin) folyadékunk
hajlamos az erős habzásra vagy szenesedésre.
Mindkét esetre van megoldás, és egy rövid elő
kísérlet megmutatja az utat, amelyen celhoz érünk.
Szirupok esetében, különösen ha 10-20 g-os
mennyiséggel kell dolgoznunk, előfordul, hogy
a hidrogénperoxid adagolására aprószemú tartós
hab keletkezik, amely melegitésre kifolyik a lombikból Természetesen ujabb hiperoxid hozzátétele
senunit sem javít a helyzeten Ilyenkor a következők
egyike szakott segiteni A sziruphoz aránylag sok
(20-30 ccm) kérrsavat adunk és óvatosan melegit~
jük, míg szenesedni kezd Ha peroxid óvatos ada-.
golásár a ekkor is er ős en habzik, úgy anyagunkat
először kevés füstölgő salétromsavval kezeljük
óvatosan és csak azután fogjunk hozzá a tulajdonképpeni roncsoláshoz A salétromsav használata
súnkiválás vagy eredetileg is szenet tartalmazó
anyarr roncsolása esetén kívánatos Ha anyagunkban a peroxid hozzátételére gyorsan eltünő, nagybuborékú hab _keletkezik csak, akkor a kihabzástól
nem kell kiilönösképpen tartanunk Különben
is ilyen nagy beméréseknél megfelelően nagyobb
(3-500 ccm-es) Kjeldalll-lombikot használjunk
a kifutás veszélyének csökkentésére
Különleges esete a roncsolásnak, amikor anyagunk sok cukor mellett vas- vagy rézsót is tartalmaz. Ilyenkor akárhogyan is vigyázunk pár csepp
peroxid hozzáadására percek alatt kihabzik a lombikból Azzal magyarázhatern ezt a jelenséget,
hogy a nevezett fémsók jelenléte a peroxid bomlását
erősen meggyorsítja és az pillanatok alatt leadja
oxigéniét Ilyen esetben is van mód a megoldásra,
az ú n. »fordított« roncsolás alkalmazásával:
Vagyis: nem a kénsava t tesszük a megfelelően
nagy lombikba bemért anyaghoz, hanem a hidrogénl1iperoxidot elég nagy (l 0-20 ccm-es) mennyiségben.
Most azután óvatosan 50-60°-ra felmelegítjük és
1-2 csepp tömény kénsavat cseppentünk hozzá.
Az oxigén-fejlődés lassan-lassan megindul és a
reakciós elegy mindjobban felmelegszik Ha a felmelegedés túlnagy és a kihabzás veszélye fenyeget,
akkor a nyakánál fogva ruhával megfogott lombikat hideg vízsugár alá tartiuk. amikoris lehűlve
a reakció sebessége azonnal lecsökken Igen heves
reakciónálmég az előzetes 50-60°-ra való melegítést
is elhagyhatjuk, sőt állandó hútés közben cseppentjük hozzá a kénsavai Eddigi tapasztalatom
szerint így minden anyagat el lehetett roncsolni
a ki habzás veszélye nélkül 1 ermészetesen a heves

reahió lezajlása után a kénsav többi része is
~wtzztatadh_ató és a . roncsalást az előzőkben ismere e modon befeJezhetjük
A másik különleges eset az arzéntartalmú
anyag?k roncsolása főleg akkor ha egyrdeJu!eg halog:ne~ _!s \lan.nak jelen . Mint tudjuk,
a haromv<;gyerteku arzen-halogének a kénsav
forraspo~t1an konnyen illannak Roncsolás közben
a kev~rek megbarnulása tulajdonképpen egy átmenetr redukcros folyamat eredménye, és ilyenkor
me~van ra_. a I.ehetoseg, hogy az ötvegyértékií
arzen redukalodjek háromvegyértékííre. Ezért tehát
rt~ rs »fordrtott« roncsalást alkalniazunk és f" ·
kozber
d
··
'
ozes
. •
J ~o!1 o;an ugyelünk_ arra, hogy elegyünk
k!barnulasat UJabb hrdrogenhiperoxid hozzáadásaval, megakadályozzuk A rencsalás végén pedi
rtt res!letesen nem ismertetett oknál fogva leg~
al abb ~ ,percrg főzzük kénsavval a haloaénhictrogének eltávolítására
"
sze!~es

A foszfortartalmú anyagok roncsolásaval kapcsolatban még_e~y különleges esetre kell a figyelmet
f~lhr,"nunk Kozrsmert, hogy a foszforsav tartalmú
tome~y kensav hosszasa?b forralásnál az üveget
megtamadJa Ezert tehat a kénsav elfüstölését
--; am<;nnyrben szukseg van rá ~- platinacsészében
vegezzuk _el Err e azonban csak akkor ker iil sor,
ha a foszlat nem csapható Ie egyenesen magnézium·
ammonrumfoszfát alakjában

már enyhe ~ör~sizzásnál is erősebben illók, sót a
roncsolas elott rs tavozhat el jelentős mennyiség
Egészen röviden igyekeztem csak ismertetni
a fenti mó~sz~r~ket,, mint olyan lehetőségeket,
amelyek kello korult~krntés mellett akár egy gyógysz.er tar labor aterrumaban is alkalmazhatók. Példa·
kent szereltem volna átadni ezeket a megoldásokat
a~ok?ak ~ gyógyszerész-ka"ttársaknak, akiket ilyen
kerdesek erdekelnek, olyan nehézségek leküzdésére
amelyek látszólag leküzdhetetlen akadályként tor'
nyosulnak a szetény berendezésLi laboratóriumok
dolgozói elé.

Ötéves tervünk
egészségügyi vonatkozásai
A h~t~lmas méretú, immár törvényerar e emelkedett oteves tervből, mely soha nem látott
lehetőséget _nY.~jt az ország núnden dolgozója
számára, kozoljuk az egészségügyi vonatkozasokat
42
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l Az 1950-?4-es tervidőszakban -- annak
, Mint már a nedves roncsalások tárgyalása előtt az elv!;ek 1~1e~feleloen, hogy a nép állama számára
a legfobb .er tek: az ember - jelentős összeget,
er~rht~ttern, brzonyos esetekben sor kerUlhet (eg) éb
ko!tseges . felszerelés hiányában) más roncsalási 1080 nulho forrntot kell beruházni a dolgozó nép,
modokr a rs Igy pl szervesen kötött kén és halo é- elsosorban a m~,nkásosztály. ':'unkaképességének
r~ek meghatározásár~ megkísérelhetjük azt a ronc~o fok?zasat, cs~ladJanak, egeszsegenek védelmét szollast, am rt a sze!· ves lodtartalmú vegyületeknél alkal- galo rntezmenyek fejlesztésére és létesítésére.
maznak Eszerrnt nrkkel-tégelyben a bemért szerves
2 ,A kór házi ágyak számának növelésér e, a
anyagat 5-10-szer annyi szilárd káliumhidroxiddal m~glevo korhazak fejlesztésére és korszerúsitésére
lefedv~ proprlalkohollal átnedvesítjük és vízfürdőn
5 ev alatt 386 millió forintot kell fordítani
beszarÜJ uk Utan.a egésze~ kicsi lángon óvatosan
3 A!!Ya;, és csecsemővédelemre, szülőottho
'!lelegrtenr ~ezdjuk A _kaliumhidroxid megolvad n~kra, bolcso(iekre, napközi otthonokra a terve~. ~z ~lvadek habzas es barnulás közben lassan
rdoszak,ban !73 5 millió forintot kell felhasználni
sunrbbe valrk, !najd újabbyezsgés közben higulni A szulootthonok számát az 1949 évi 98-ról 1954-·
k~zd, bama szrne lassankent elttínik és végül is
ben 155-re kell emelni, az új szülőotthonokat első·
~JZtr~.zta, nyugodtan folyó folyadékká lesz. E.kkor
sorban a banya- és tanyavidékeken kell létesíteni
feJe~odott_be a roncsolás, amely ilyen formájában
A bölcs?dékben 5 év alatt 6000-rel több csecsemő,
tulaJ?onkepper; redukciós. folyamat. Ezéri pl
a napkozr otthonokban 7600-zal több nyennek
a kentartalmu anyag kenJe szulfid alakjában az. i~kolai étkezdékben ll OOO-rel több tanulÓ
m.arad vrssza, a halogének pedig kálium-halogenid- szamara kell férőhelyet biztosítani
'
·
kent
. 4 Öt év alatt rend~lőintézetekre 180 millió
A tovabbiakban a kén meghatározását a lúgos f0.11ntot kell fordrtanr.. Uj rendelőintézetek Iéteoldatnak par. ~sep11 , hidrogénhiperoxid hozzá- suinek a többi közölt Kispesten, Mohácson Szenadasa~al tort~no ~xrdalasa után báriumszulfátos
tesen, Komló n, Salgótarjánban, Szainoko n,' SzomIecs~passal veg~zzuk . A klorid, bromid Volhard
bathelyen, Gyulán, továbbá Budapest I I I X I I 1
szerrnt merheto,. a Jadidot pedig leghelyesebb, es X IV. kerületében
'
ha lVmkle! szerrnt jodáttá való oxidálás után
, 5 _Ki kell építeni .~ falusi egészségházak hálóhatarozzuk meg
z~ta~, o ev alatt 306 UJ falusr orvosi rendelőt kell
,
Ez a módszer
eltekintve a jódra való letesrtem 64 mrllro folint költséggel
alt_abnos használhatóságától - csak korlátozott
6: Gondoskod?i kell arról, hogy B népi demert~kben alkal.mazható
Liigosan illó kén- n~okracra na~~. vivmány~, a fizetett szabadság
v~gyulet~k eseteben használhatatlan.
Hascnló- reven az uct;;rlohelyeken es gyógyfürdőkön közel
kep~en .ovato~ar; kell eljárnunk a klór- és bróm200 OOO-rel tob b gyermek és felnőtt dolgozó töltmegnatarozasanal rs, mert ezek a halogenidek hesse el szabadsáo-át
· '

"
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Javaslat ópiumkészíimén yek

előállítására hazai anyagokból

h ta: Mozsonyi Sáudo1 dr. egyetemi ny r. tanár

Magyar01szág ópiumszükségletének beszm és e
ami jelentős devizaszükségletet igényel annak ellenére, hogy a gyógyszertárak részére mindössze párszáz kg kell belőle
évEnként Gyár i vonaich valószínűleg ugyancsak
többszáz kg a szükséglet az extr opii cane , a domopon és más hasonló készitmények előállítására
Ismeretes, hogy régebben többen kísérleteztek
Magyarországon ópium tennelésével, jó eredménynyeL Igy pl. Aszódon egy-egy mákfejből atlag mintegy 005 g 16 24% morphint tartalmazó ópiumot
nyertek, ami a Kis-Ázsiában termelt rumnyiségnek csaknem a kétszerese Mások megállapítása
szerint egy mákfej ennél kevesebb, ismét másoké
ennél több ópiumot ad . Az első világháború után
néhány birtokon több métennázsát állítottak elő,
amelynek csak az volt a hibája, hogy túlságosan
magas - 16---20% - volt a morphintartalma és
így a feldolgozó gyáraknak mnek megfelelően át
kellett volna állítaniok az üzemüket, amit a kapitalista világban nem találtak kifizetődőnek A
gyógyszertári felhasználásban viszont az okozott
nehézsége!, hogy a magas morphintartalom miatt
több tejcukorral kellett higítani, mint a szokásos
l2°/0 "0S ópiumkalácsot és így az ópium pulvis szokatlanul világos színű lett volna
Sárkány Sándor dr professzor »A Gyógyszerész<< egyik legutóbbi .számában hosszabb értekezést irt azokról az értékes munkálatokról, amelyeket a buctapesti Egyetemi Gyógyszerészi Növénytani tanszék folytat a máknövény nemesítésére, azzal a céllal, hogy minél nagyobb morphintartalmú és amellett minél több mákmagot
adó növényt állítsanak elő . Ezek a kísérletek, amint
a közleményből olvassuk, a szavjet tudósok n.övénybiológiai megállapításainak felhasználásával máris
kedvező kilátásokkal kecsegtetnek
Az ópiumtermelés Magyarországon r acioná·lis tervgazdálkodással valószínűleg könnyen megoldható volna valamelyik állami vagy szövetkezeti birtokon, illetőleg földterületen Akadályt
nem ismerő, lelkes dolgozó parasztjaink, akik saját
kezdeményezéssel, öntevékenyen ricinus!, gyapotot termesztenek szép sikerrel, bizonyár a ezt is
megkísérelnék, ha ráirányítanák figyelmüket
Az ópiumtermelés természetesen kellő ellenőrzést kíván az esetleges visszaélések megakadályozása szempontjából, de ez éppen az állami kezelésben lévő birtokokon könnyen megoldható volna
s így a Kábítószerellenőrző Központi Szerv bizonyára megadná erre a szükséges engedélyt
ezidőszerint külföldről történik,

Tekintettel arra, hogy . a kb.. 12% morphint
tartalmazó ópium kg-ja ezidőszerint n]integy 430.-forintba kerül nagykereskedői áron, könnyen ki~
számítható, hogy ha csak l OOO kg ópiumot tudnánk
is itthon termelni, - aminek nagyobb akadálya
aligha volna és amennyi feltétlenül szükséges a
gyógyszertárak és a gyárak céljára - akkor ez
mintegy félmillió forintnak megfelelő összegű deviza vagy értékes hazai kompenzációs anyag megtakaritását jelentené úgy gondoljuk !ellát, hogy minden körűlmények közölt meg kellene inditani ·
a jövő évadban az ópiumtennelést, mert az extractum-tinetur a- pulvis opii, opium concentratum,
továbbá a domoponkészítményekhez szükség van
arra
Tudvalevő, hogy az opiurú nem nélkülözhető
a gyógyászatban,_ többek közölt azért sem, mert
mellékalkaloidái közül a narcotin és thebain izgatják a légzőcentrumot és ezzel a morphinnak arra
gyakorolt bénító hatását ellensúlyozzák, továbbá
mert az ópium a bélgörcsöket oldja, a beleket
nyugtatja
Van azonban mód és lehetőség arra is, hogy
amennyiben az ópium nagyobb meanyiségben való
termelésének akadálya lenne, ez esetben másként,
más eljárással segítsünk magunkon, ugyancsak •
hazai proctuktumok felhasználásával
Minden szakember jól ismeri azt az értékes
eljarást, amelyet fiatalon elhúnyt világhirú gyógyszerész-szaktársunk: Kabay János (1896--1936)
a feleségével együtt dolgozott ki s lényege az, hogy
különleges módszer ével kezdetben a zöld máknövényből, később pedig a semmiféle más célra,
csak legfeljebb tüzelőanyagként használható száraz
mákgubókból nagyértékrí és nagymennyiségli marphint állitott elő Ma Büctszentrnihályon egy sok
munkást foglalkoztató és sokezer kg morphint gyártó
üzem foglalkozik ezzel a munkával s nemcsak
a hazai sziikségletet látja el morphinnal és methyl- ·
morphinnal (codein), hanem exportra is böven jut
abból a nyersanyagból, amelyet a gazdák most jó
áron adnak el a gyárnak, holott régebbEn értéktelen anyag volt az számukr a
Sárkány professzor írja le fentemlitett dolgozatában, hogy a nemesített mák száraz gubója
O 5-0 8~~-ig tartalmazhat morphint s ha az általa
említett növénynemesítés sikerrel jár, akkor ez az
érték nálunk is el lesz ér het ő s így az eddiginél rs
fokozottabb mennyiségben állhat majd rendelkezésünkre ez a fontos gyógyszer, amelynek nagybani ára kg-ként 6000- Ft körül van
A büdszentmihályi Alkaloida-gyár morphin-

gyár~ása so.rán , nyilvánvalóan nagymennyiségű
melle~a!k~lorda. ts rmdelkezésre áll, amelyek fel-hasznalasavai ,?ly~n, ?piun_wt jól _helyettesítő anya-

got-lehetne eloalhtam, mmt amrlyen külföldön is
de _nálunk i.s ismeretes; Ilyen anyag egyes kiilföldi
gl;ogysz~rkonyvekben_ rs fel van véve és ilyen hazai
~e~zrtmeny v_olf, a Rrchter-gyár által régebben elő
~~Irt_ott,, d~ ezr~,oszermt nem _gyártott, de könnyen
Ul_bol k~sz~the!o: »E.xopo~<< ts. Az emUtett ópiumpolio keszrtmenyek osszetetele körülbelül a következo:
Narceinum hydrochloricuri1
Thebainum
>t
Codeinum
>>
Papaverinum

Narcotinum
MÜrphi1_1um

l}

1 rész
2 l>
2·5 >>
4 >)

24 5
66 0

>J

>>

apii-t és extr. opii conc . -ot is lehetne előállítani
Ha pedig ennek valami akadálya lenne, ha pl
n;n; állana elég mellékalkaloida a gyár rendelkeze.sere, ezen rs lehetne segíteni: a száraz mákgubó
konnyen kmyerhetó <isszes alkaloidáiból a morphin
meghatározási eljárásokból ismeretes kvantitativ
módszerek~el el k;llene választani egymástól a
morphmt es a mellekalkalordakat s ezekkel lehetne
·dúsítani a tincturát
Ilymódon a belföldön rendelkezésre álló anya'
gok r acianális felhasználásával kitünő gyógyszert
lehetne az orvos kezébe adni és a morphin, codein,
perpann ~1ellett egy újabb jó készítménnyel szaP?lllhatnok exportcikkeinket és devizakantingen
sunket
~
A részletkérdések tekintetében természetesen
készséggel állunk az érdeklődök rendelkezésére
mert a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti In:
tézetben régóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel

Ezen anY:agok közül a morphint és codein!, továbbá
a narcotmt, esetleg a narceint és thebaint is az
Alkaloida-gyár N. V, a papaverin!, illetőleg a perpan!ll, ezt a synthetrkus papaverinszármazékat
IRODALOM Dr Augusztin, dr Jdvorka, Giovannini,
ped!_g a Chm~m-gyar N. V, állítja elő. Az így nyer- d1 Rom. Magyar gyógynövények - Dr jakabfzázy-·dt
helo anyag vrzben kb l :20 arányban oldódó mint- Issekutz.: A gyógyszerismeret tankönyve. - Dr Jssckutz
egy 50% vízmentes mo~p~int tartalmazó feh'ér por, Béla Gyógyszerek és gyógyítás - Pharmacopoea Helvcamely a legfo.ntosabb oprumalkalordákat a termé-- --tica V és annak Kommentárja
szetes ópiumban foglalthoz hasonló de konstans
mennyiségben tartalmazza, - és r~ivel ballasztanyagok nincse~ek benne, ezért injectiós célra is
alkalmasabb, mmt az extr . opii, vagy az ópium Uj egyetemi előadó
conc
·
. Az Lij gyógyszerészkiképzés keretébe új targyA phenanthren alkaloidák (morphin, codein,
kent
rktatodott b~ a negyedéves hallgatók részére
thebam)_ az rsochmoltn alkaloidákkal (narcotin,
hetenkent egy oraval a gyóayszertári üzemvitel.
papavenn, narcem) kombinálva, mint ismeretes
fokozzák _a moiphin analgetikus hatását és a sima: E tárgy előadójául Faragó Sá~1dort kiildték ki aki
rzmokra Jelentős, spasmolytikus hatást oyakorol- az alabbiakban vázolja a gyógyszertári üzem~itel
tanitásának lényegél és módszerét :
n~
b
- Az l 949-50-es tanévben életbelépett a
..
Egy, ~ fenti .módon előállított és az ópium
gyógyszerészképzés reformja. Azzal a célkitlizéssel
~~szes hatoanY:agart tartalmazó készítménynek az
UJ gyogyszerkonyvbe való felvétele mindenesetre hogy az elméletet közel hozza a gyakorlathoz é;
az egyeter!lr tanult~ányok során szerezzé, meg a
r~dokolt vol_na akk?r is, ha az ópium kellő mennyisegben _vala haza! termelése megol,dást nyerne, gyogysz~reszhallgatok azt az elméleti és gyakorn;ert hrszen legfeljebb exportálhatnák ezt az ér- latr felkeszultseget, amely hivatásuk gyakorlására
tekes, anya~ot,. ha olyan nagy mennyiséghen ter- alkalmassá teszi őket
- A reform megszívleli azt a sztálini tanítást,
melnek, anme rtlhon már szükség nem volna.
hogy
csak az lehet jó szakember, aki szaktudásán
. Egy har mactik lehetőség és megoldás is kíiJálkozrk, pl. a tmct opii előállítására Ismeretes ho~v felül elsajátítja a marxi-lenini elméletet, - azt
néhány . gyógysze1 vegyészeti · vállalatunk tit;ctu~á a legmagasabbrendű tudományt, amelyik a tárpapavens conferta néven száraz mákkóró kivonásir- sadalom fejlődésének tör vényeivel ismerteti mea
val készített, ópiumtinetur át pótló készítménvt hoz Az értelmiségi mu.nka m_ag~srendlísége attól függ,
forgalomba . A hiba csak az, hogy ezekben a nÍellék- hogy mtlyen mertekben ervenvesul benne a marxilenini elmélet
·
~lkaloidá~ me~nyi:ége . az Országos Közegészség. - Ebben a szellemben ohajtom a negyedéves
ugyr Intezet VIzsgalatar szermt a morphinhoz viszonyítva túlságosan alacsony és így nem lehet gyogyszereszhallgatóknak előadni az üzemviteit
Ne~n e!égszem l!leg azzal, hogy pusztán a gyakorteljes é_rtékíí helyettesítője az ópium tineturának
ha!a~tanr szempontból amelyben a mellék- latr nundennapl munka során felmerülő ismerealkalordak kb, úgy aránylanak a főalkaloidához, tekkel foglalkozzunk, hanem általános képet akammt O 60--0 80 az l-hez Megoldható volna tehát rok adni, amelybe ezek a mindennapi tennivalók
a szóba~levő kérdés olymódon is, hogy a Iinetura belefoglalhatók Kell, hogy a gyakorlati gyógypapaver1s conferta hiányzó mellékalkaloidái az szeresz a mrndennapos munkáia során is lássa a
nagy összefüggéseket és a legegyszerűbb vény el~lkaloi~a-gyárban,n;orphi~gyártás során nyert mellektermekekkel dusrttatnanak Ilymódon valóban készítése során is érezze és tudja, hogy mit követel
minden tekintetben kitűnő készítményt tudnánk töle a ct.olgozó né~ s.zolgála~a; ;n;rt az ő munkájátol rs fugg a szocrahzmus eprtesenek, a béke megelőállítani, amiből ugyzncsak akár exportra is
.iutna Ennek a koncentrátumából pedig még extr, szilárdításának sikere
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A növényi sebhormon és alkalmazása a gyógyászatban
Ir ta: Freny6 Vilmos dr.
Régen megfigyelték mar, hogy az élőlények
szervezetük kisebb-nagyobb sérüléseit kiheverik,
rendbehozzák: sőt határozottan felismerhető a
szervezetben volt eredeti állapotok helyreállításanak belülről szabályozott törekvése, amely szabadabban vagy korlátoltabban érvényesül. Teljes
siker eselén a folyamatláncolat végeredménye a
tiikéletes restitució
E dolgozatnak nem célja, hogy a jelenségre
vonatkozó elnevezések zavaraban rendet teremtsen, mégis megemlítem, lwgy Jost, Szabó és többek
foaalmazását vélem szerencsésnek, amely szennt :
a ~érülések következtében okozott hiánynak bármi
úton történő pótlását nagy általánosságban restituciának mondjuk A restítució, vagyis a súrvezet
kiegészítése reparációval vagy regenerációval történhetik A reparáció minclíg a sebhelyből indul, maaából a csonkból, amelv szöVEtfejlődéssel kiegészül
Az állatvilágban gyakori, a növények körében,
főként a magasabbrendííekében ellenben ritka (pl
a gyökéresticson észlelhetíí) A regeneráció, vagyi~
a szervezet kiegészülésének masík esete : a luányzo
rész újonnan keletkezése sértetlen szövetek - nem
ritkan előre megalkotott tartalékok, pl alvó rii.
..
gyek stb - feilődése útján.
Ezek egyikével sem rokon az élettelen vilagban előforduló, megtévesztőell hasonló jelenség, a
a sérül!, megcsorbult kristályok kiegészülése saját
oldataikban, amellyel jellemző alakjukat visszaszerzik Ez külső rárakódás következménye; az
élők wisszaszerző« képessége ellenben igen bonyolult belső szervczódés eredménye
Az élettan régi törekvése, hogy a r estitueia
törvéflYSZerűségeit lel1etőleg a kémiai és fizikai
alapfolyamatokig hatolóan tisztázza, vagyis fü·
derítse a jelenség mechanizmusát Ez vált sziilőjév~,
legalább részben, a sejtosztódás modern vrzsgálatar··
nak, amelvek a restitudós sejtosztódást elég alaposan felderitették
W iesner vetette fel 1892-ben először azt a gondolatot, hogy a sebzés nyomán következő gyógyulást. vagyis új részek képzését, az elroncsalt
sejtekből származó anyagok indítJák m~g: Ezt kesőbb a magyar származású Habetlandi l"serletekkel
megvizsgálva, helytálló véleménynek !atta es a sc.rtek osztódását megindító ismeretlen anyagok .Jelzésére a nelaohormon elnevezést használta, amely
hovatovább a seb/ronnon elnevezéssel egybeftíződve
szerepel a vonatkozó szakirodalomban
Wiesner·-Haberlandt véleményének helyessé-

gére mutat az a tapasztalat, hogy a nagyon megtisztított sebek ;\Jtalában kissé renyhéhben gyógyulnak, mint a szövetroncsokkal valamelyest
fedettek Növényeker különösen jól észlelhetjük
csaknem ugyanezt. Kettévágott burgonyagumón,
a seöfeliilettel pár huzamosan sorakozó, különben
már állandósult sejtek újból osztódnak, indulnak;
ha azonban a sebfelületet erős vizsugárral lemossuk, az osztádások jórészt elmaradnak Ám ismét
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megkezdődik az osztódás, ha a mosott felületet a
a buraonva szövetének zúzott pépjével bekenjük.
\1ée- s~enÍ!éltetőbb a dolog cserépbe ültetett kettévág~ott ka]arábégum<in, amelynek több fajtája,
(pl. a >>Bécsi kék<') könnyen kiegészül. Nem kedvez
a folvamatnak a sebfelület lemosása, de ismét kedvezőte fordul, ha szövetpéppel. akár idegen fajc
tájúval, pl húspéppel kenjük bekissé a.fel~letet.
Nyilvánvaló, hogy az elhalt szovetekbol, rlletve
alkotóikból, a sejtekből származik az OEZ!ódásra
serkentő, vagy azt egyáltalán megindító hatás. A
kérdés magyarázata egyébként többoldalúvá vált
Owwitsc!z élméletével, amelv osztódást keltő ti. n.
mitogenetikus sugarzást feltételéz; ámde ez nem
érvénvteleníti masfelöl a sebhormonelmélet igazát.
Á sebhormon kémiai meghatározására irányuló
vizsgálatokat az a gondolat irányította, hogy a
restituciós sejtosztódások megindításában elsősor
ban a fehérje-bomlástermékeknek kell jelentős szerepet tulajdonítanunk Ezt a véleményt két tény
indokolta.
1 Az állati szövetek mesterséges tenyésztése
körül szerzett tapasztalatokból ismeretes volt, hogy
a fehérje-bomlástermékek a szövetek növekedését.
naay mértékben fokozzék; sot az rs krderult,
l1ogy ezek az anyagok nemcsak a szövettenyészetek
növekedését serkentrk, llanem fokozzak a sebek
.
.
,
gyógyulását is.
2. A fehérje·bomlastermekek szerepere utalt
masodsorban az is, hogy az ú . n sulphhydryl-csoportot tartalmazó vegyületek szintén osztódásra
serkentik a sejtekeL Ugyams ezek a vegytrietek
(thioglucose, benzylmerkaptan, p-thiokresol stb)
a sebfelületeken lejátszódó protcolitos folyamatokat gyorsítják s így fokozódik a b?n;lástermékek
képződése, amelyek azután az osztodasra h~tn~k
Ezeken a nyomokon indult el a most trz eve
tragikusan elhunyt fiatal magym kutató, OrsósOrován Ottó, aki a budapesti tudomanyegyetem
növényélettaní intézetében folytatta kiváló kutatásait.
Orsós-Orován kémiailag tisztázta a sebhormon
mibenletét és ezenfelül hatásmechanizmusát is kelliien felderítette Kalarábégumrí belsejéből explantált szövetdarabokon kezdte kísérleteit Mindenekelőtt meaállapította, hogy a kimetszett szövethasábok felületén emelkedik a sejtosztódásole
száma, ha fehérje-bomlastermékekkel kevert agaragar kocsonyadarabot tesz rájuk, elleniétben a. csu-.
oán sterilis kocsonyirval fedettekkel
Megjegyzendő, hogy kísérleteit a legkínosabb pontosság
é·s a legkörültekintőbb előrelátás jellemezte; ku-.
Iönösen kiterjedt ez a figyelem a tökéletes stHilitás
szempontjaira
,
Vajjon az autolytosan elbomló protoplaz_n;a-

nak osztódást megindító anyaga

csakug~

an fcher_le-

bomlástennék-e és melyik a sok közül - ha ugyan
nem többedmagával hat? Ez volt a vizsgálatok
második irányító kérrjése

Megállapitható volt, hogy azok a bomlástermékek amelyek az osztódásra serkentően hatottak v~lameníryien szolgáltatták Millon kémlőszeré
vel 'a tirozin jelenlétére utaló téglavörös színeződést
Tehát a hatásos bomlástermékek között mindig
meglelhető a tirozin
HO (-)CH,-CH --COOH
-

l

NH,

"' különböző eredetú fehérje-bomlástermékeknek az osztódásra leghatásosabb oldatai egymáshoz
viszonyítva eltérő töménységűek, de ha legkedvezőbb hatásukat tirozin-tartalmukra vonatkoztatjuk, akkor megállapíthatjuk, hogy az ITiindegyikben egyforma. Ebből az következik, hogy a sok
összetevő között leginkább a tirozin mennyiségével
párhuzamos az élettani hatás. Ez nemcsak a sejtosztádások számában nyilvánul meg, hanem a sej·
tek enzimáinak működtetésében is . Brieger kiserleteiből tudjuk, hogy a sebfelületeken kimutathato
erős amylase- és oxydase-működés a sebingeranyag (sebhonnon) hatására indul meg. Ez az enzima-aktiválódás a tirozin hatására is bekövetkezik, mégpedig legerősebben az olyan töménységrí
tirozin:oJdat hatására, am'lly az osztódást is a
leaerősebben fokozza. Ezek alapján a sebhormon
mlbenlétének kerdése a tirozin köre szúkiiL A tiszta
tirozinnal való kisérletek végül is megérlelték azt a
meggyőződést, ,hogy a sebhormon nem más, mint
tirozin, vagy legalábbis a sebhor,monnak a tirozin
az egyik leghatékonyabb alkotórésze.
A tirozin! azonban úgylátszik mégsem tekinthetjük a természetes sebhormon egyedUli képviselő
jének, rnert más kutatások bizonyos esetekben a
tirozintól eltérő traumalin-hoz vezettek; ez csak
bővíti a lehetőségeket
Soron következett a tirozin lratásmechaniz ..
musának felderítése. A kísérletek közben szerzett
tapasztalat azt mutatta, hogy minél öregebbek a
sejtek, annál csekélyebb tirozinmennyiség indítja
meg osztódásukat Ha a tirozin-koncentrációt növeljük, akkor nem osztódás következik be, hanem
a sejtek növekedése.
Fiatal sejtek ugyanigy viselkednek, de ott a
tirozin-oldat kedvező töménysége a nagyobb koncentrációkban mutatkozik Igen tömény tirozinoldat alkalmazására a sejtek osztódása, vagy növekedése elmar ad és nekrózisok támadnak, ellenben
a szövetben mélyebben keletkezik a növekedő,
alatta pedig az osztódó sejtek sora
'\z idős és a fiatal sejtek reagálását a tirozinoldat töménységével összefüggésben az alábbi vázlat szernléltetheti :
Töménység fokozódá:;;a
- >-

osztódás növekedés
idős sejt

osztódás növekedés
fiatal sejt

Vázlatunkat többé-kevésbbé találó zenei hasonlattal szemléletesebbé is tehetjük; néhánv
>>hanggal« vagy >>Oktávval<· magasabban kezdődik
a fiatal sejtek folyamatainak >>melódiája<' -·-- így
mondhatnók - mint az idős sejteké

Abból, hogy az idős sejtre mintegy könnyebben hat a tirozin, mint a fiatalra, arra következtethetünk, hogy a tirozin elsősorban a plasma-kolloidák stabilitását csökkenti és ennek nyomán rndulnak meg a sejtek osztódását vagy megnyúlását
eredrnényező foly.amatok \{alamely kolloid-rendsz~.'
stabrhtasa ugyams anna! kannyebben csokkentheto,
minél kevésbbé volt stabilis eredetileg. Ez minden
tekintetben érthető; a koagulációra amúgy is hajlamos rendszer részecskéinek egymáshoz verődé
sét kisebb hatás is előidézi, mint az alvadást a még
nem hajlamos, jól diszpergál! fiatal protcplazma
részecskéinek összetapadásáít Az idősebb sejtek
plazmája kevésbbé stabilis, mint a fiatalabbaké,
tehát könnyebben csökkenthető arra az állapotra,
amelyen megindul az osztódás vagy a megnyúlás
folyamata Későbbi kérdésünk, hogy c folyamatok
miért és miként indulnak meg Most azt kell Igazolnunk, hogy a tirozin valóbim a stabilitast ~sÖk
kentö hatásával idézi elő a jelenségeket Valaszszunk tehát olyan anyago!, amely kétségtelenül
stabilitást csökkentő hatású -ilyen pl az aethylurethan - s most ezzel is előidézhetjük a sej·
tek osztódását vagy megnyúlásirt l Ez nagymértékben valószímísiti, hogy a tirozin is a plazmakol·
loicták állapotára ugyanúgy hatva indítja meg a
további folyamatokat.
Itt érdekes ellentét keletkezik! A plazma st abi··
litásának csökkentése azt jelenti, hogy a plazmát
iiregítiiik; az osztódás ellenben embrionális sajátság
Vagiis a plazma öregítésével ·-- a plazmát megfiatalítjuk! Hol a nyitja e kétségtelen(il feltlínii
problémának; miben oldódik fel a teljes ellentét?
A plazma öregítése és rákövetkező megfiatalítása közé ékelt szakaszban kell keresniink a megoldást s ezt nagy valószímiséggel meg is talál!Jatjuk
Orsós-Orován kísérletileg igazolta, hogy a
plazma-kallaidák kismértékrí alvadásakor emelkedik
a sejtekben a hidrogénión-koncentráciö: vagyis a
a rendszer •>Savasodik<r Ez a savasadás jol meghatározható pl. a már említett aethylmethan-nal
kezelt szövetek kivonataiban

A stabilitás csökkerztésekor telzál a sejtekben sav
képződik

r Vajjon miért? E kérdés megváíaszolása
hidalja át a fent jelzett ellentétet
Az életjelenségek vegyi folyamatai a plazmarészecskék feliiletével kapcsolatosak Ha a részecskek összetaoadnak, szabad felületük csökken s
ezzel az éleifolyamatok is meglassüdnak, hiszen a
részecskék többé vagy kevésbbé fedettek, hozzáférhetetlenek : scít a részecskék maguk is elfednek,
>>Occludálnak<< hatékony csoportokat s ezzel a folyamatokból kirekesztik azokat
Az aktiv felülelek megkisebbedésével elsosorban a sejtlélegzés valtozását észlelhetjük mégpedig
olyan értelemben, hogy a sejtlélegzés két főszakasza

közü! a szabad

levegőt

igénylö oxihiontos sza_kasz

gátlódik erősebben Emiatt a sejtlélegzés anoxibiontos szakaszában képződő termékek nem oxidéUódnak el, hanem egyebek közt savak alakjában
halmozódnak A savak azonban az elektromos töltés
megfelelő hatásával a részecskéket ismét szétterelik,
esetleg nagyobb mértékben is, mint a koagulációs
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beavatkozas idején. Nő a részecskék diszperzitása,
eloszlatottsága, növekszik az egész rendszer stabilitása; növekszik az aktív belső felület, sőt felszabaáulnak az addig elfedett hatócsoportok is. Meggyorsulnak tehát az életvegytaní folyamatok s
ezzel nekilendül az egész fejlődés is. A plazma meg-

fiatalodott '
Az elmondott részletek kisérleti alapjai éppen
nem hianyoznak, tehát szó sincs arról, hogy pillérek
nélkül hídalná át ez az egész elmélet a vázolt problémát Gutflt ie és munkatársainak megállapítása szerínt pl az aeth)rlenchlorhydrinnel fejlődésnek indított gladlolus-gumókban a savtartalom magasabb,
!nínt a nyugvó állapotban lévőkben s ezzel kapcsolatban fokozottabb enzimmúködés is kimutatható
A savak tehát mintegy aktiválják pl az adszorpcióval lekötött állapotban volt enzimákat ; azok
>>eluálódnak<>, elválnak az őket adszorbeált vagy
éppen elfedett részecskéktől és szabadabban mű
ködnek
A tirosinról kimutatható, hogy nemcsak a fentírt közvetett üton aktiválhatja az enzimákat;
Oparin kísérletei azt rmrtatják ugyanis, hogy fehérje-bomlástermékek, sőt maga az albumin is, az
adszorpció révén hatástalanított amylaset közvetlen
felszabadíthatják Feltehetjük, hogy ez más enzimákra is érvényes . Megfigyelhetjük pL hogy a
tírozines agar-agar lemezkével közvetlenül érintkező felületen a sérült sejtek desorganizációja sokkal nagyobbmérvlÍ, mint a kontrolion Ez pedig az
erősebb enzimműködés folyománya
\1eg kell még magyaráznunk, hogy nagyobb
töménységű tirozinoldat miért nem idéz elő sem
osztódást, sem pedig növekedést Egyszerúen azért
nem, mert igen nagy alvasztó hatás esetén a lélegzés
mindkét szakasza gátolt, tehát a savképződés is
csekély Kísérletileg igazolhatjuk is, hogy túlzottan
tömény tirozin-oldattal kezelt szövetek nedve
mindig kevésbbé savanyü, mínt a hígabb oldattal
kezelt szöveteké.
A fentiek áttekintéséből tehát arra a végső
következtetésre jutunk, hogy a fehérje-bomlastermékek osztódást keltő hatása főként a tirozintartalomtól függ Részletvizsgálatok azonban azt
is felderítették, hogy nem közömbös a tirozin
mellett a tr iutofán sem E két aminosav hatásat
igen nagymér'tékben fokozza a 8 1 vitamin. továbbá
még egy kémiirilag közelebbről meg nem határozott
anyag; ez utóbbi képződése ciszteinnel fokozható

** *

Az ismer tetett vizsgála!, amely magyar kutató
elévüllretetlen érdeméből felfedte a régen kereseH
sebhormon mibenlétét, sót hatásmechanizmusAt is.
természetesen tovabbi kutatásra ösztönzött Orsos'
Orován elhunytával jelen dolgozat szerzője, IVellll
L, gyógyszergyári vegyész közreműködéséveL olyan
sebgyógyító készítményt létesített, amely minden
eddigi készítménnyel ellentétben és egyben els!íként
is, a sebhormon ismeretének birtokáhan készült
Nagy jelentősége elsősorban a nehezen gyógyuló,
ü n fára_ctt sebek hámocitásában mutatkozott meg
A vonatkozó szakOi vos í vizsgálatokra azonban
ez a tanulmány nem terjedhet ki.
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A seb/zonnon kerdés!Íez nagy jelentőséggel kapcso- ·
lódnak V P. Filalov szavjet kutató-orvosnak a szaru-·
lzdrtyaátliltetés és a szövct-terápia megalapítójának
vizsgálatai. filatav ügynevezett biogén stwwlátorok
serkentök keletkezését állapítja meg olyan kimet:
szett emberi, állati vagy nővényi szövetdarabkákban, amelyeket néllány napig kedvezőtlen viszonyok közt tartottak A biogén stimulátorok vegvi

es jizilwi természetét F ilatowm kívüi .főként B/aaovescsenszkij, B iber, Petrov és nwn!wtársaik tan~zl
mányozták A kérdést lényegében tisztázták fs .
Megállapítható, hogy e serkenlők anyaga nem -egységes: egyrészt a dikarbonsavak, másrészt
nedig az arómás savak csoportjaba sorolható
vegyületeknek bizonyultak, de vannak köztük
eddig meghatározat!anok is_
Nem látható még pontosan, hol találkozik
a kutatás két ir;:ínya: a sebhonnon-vonal és a ·
filatav-iskola immár komoly eredményeket felmutató iránya. Egészen bizonyos, hogy e találkoz2s a sebhonnon-elmélet tágulásához vezet, -másrészriíl pedig a sebhormon-kutatás fent közölt
megá!lapíttisai hozzá_iarulhatnak a biOgén stilnulátorok tovabbi felderítéséhez
IRODALOM. Filatov, V. P A szövet-terápia alapkérdései (M.agyarnyelvü közJemény a d"ermészet és 'Jeclmika<l
l 949 novemberi számában ) - Orsós-Orován O. . ViZsgálatok

az u n. növényi sebhormonról (Szerz(í kiadása.) 1936 _Orsós-Orovdn O. Untersuchungcn iiber die sagenannten
Nek_rohormon~.

>>Protoplasma.<' 26. 1936. Frenyó V . :
KiserJetek a növények regeneratiojáról. (Egyet. pályamunka.)
1933 - Frenyó V.: J(ísérletileg előidézett rendellenes gyö-

kerek vizsgálata kalarábén. (Egyet. pályamunka.) 1934-Nemec, B.· Methoden zum Studium der Regenerationen der
Pflanzcn Abderh. Hdb d. biol Arbeitsmethodcn. Abt.. XI,
Teil 2. S. 801.1924.- Bonner, j., --J. Engliscl1: Purification

of traumatin, a plan t woundhormonc, Science,

·-- Brieger, Fr

86 l 937
Berichtc d d Bot Gcsellschaft c12 1924

Felhívá"!
Laboránsképző-tanfolyam indul 1950. január
15-én a Népjóléti Minísztérium rendezesében A tan-folyam időtartama 6 hónap, hetenként ötször,
8---ll-ig d. e. Jelentkezhetnek mindazon szaktársak, akiknek laboránsí vagy technikai munkakörben
legalább egy évi gyógyszertári gyakortatuk van és:
eddig mög nem vettek részt laboránsképző-tanfolya
mori Mível a tanfolyaima csak meghatározott létszamri hallgató vehető fel. a felvételi vizsga kötelező.

A kérvényeket rövid életr ajzzal mindenki személyesen adja be az Orvos-Egészségügyi Szakszervezethez (Nádor-u 32 l l r eni Gyófyszerész-.
Titkárság)
Szakszervezetiink a vidéki szaküusak részére
lehetőséget nyújt arra, hogy lakóhelyükön készülhessenek eló és a pesti hallgatókkal együtt vizsgázzanak. A felvételi vizsg2 azonban mindenki szá-.
mára kötelezú Vidékiek felvételi kérvényüket
Inélben juttassák el az Orvos-Egészségügyi Szakszervezethez,- további felvilágosítást janui·_r első
napjaiban a megyei szakszervezeti titkárságtól
kapnak

Orvos-Egeszsegiigyi Szahszervezet
Gyógyszerész- T itká1 ság.

Néhány szempont a kémiai
egyenletek könnyebb megtanulásához
h ta: Végh Antal d1 . egyetemi intézeti tanár
A továbbképzés gondolatával foglalkozva,
szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy az elő
adások látogatóinak túlnyomó része az egyetem
padjaiból réges-rég kikerült. Közülük sokan elfeledhették azóta a kémia nyelvezetének tacitusi
tömörségű tőmondatait, a kémiai egyenleteket és
e tőmondatok megszerkesztési szabályait
Jelen sarok kisérlet arra nézve, hogy a feiedés
homályából ismét előtérbe hozzuk ezt a kémiai
előadások megértéséhez feitétlenül sziikséges alaptudást. Amennyiben probá!kozásunk sikerül, későbbi közleményben megkíséreljük, hogy a modern
kémia elektronos képleteivel talán még érthetőbbé
tegyük ezt a kérdést
Mindenesetre, hogy ez
utóbbit megtehessük, kell, hogy az alapismereteket kissé felelevenítsük
Egyenlet? Mindenesetre az elsó pillanatban
e szó matematikai jelentése jut eszünkbe s a kémiai
egyenletnél sem gondolunk másr a, minthogy a baloldalon meg a jobboldalon ugyanannyi szerepeljen
mindenik atomból, illetve atomcsoportból (gyökből)
Tehát legtöbbször csak formálism vesszük
az egyenlet szó értelmét s mivel a kémiai folyamatok nagy csopor ti ánál, a cserebomlásos reakciók-nál ez untig elegendő is, abba a tévhithe eshetünk,
hogy valamely egyenlet felírásánál tényleg csak ezt
a matematikai egyenlőséget kell szem előtt tartani.
Nyugodtan állíthatjuk, hogy éppen ez az a
demarkációs vonal, ahol legtöbbünk kémiai tanulása megtorpant és a kémia iránti érdeklődése
megcsappant, mert nem hatolt be az egyenlet
megszer kesztésének >>műhelytitkaiba <>.
Vegyiink csak egy példat A cserebomlásos
reakcióknál, mint tudjuk, az alkatfészek kölcsönösen kicserélődnek
pl NaCI + AgN0 3 ~>- AgCI + NaNO"
Tágabb értelemben a semlegesítési egyenlet is ide
sorolható, amidőn a sav hidrogénje és a bázis
hidroxilja egymással semleges víz molekulává
egyesül
NaOli + HCI ->- NaCI+ H 2 0
Ha kétértéktí fém (pl. Ca) hidroxilját vesszük
Ca(OH), + 2HCI- ,_ CaCl 2 + 2li 2 0
már két sósavat veszünk, mert mint tanultuk, a
Ca kétvegyértéktí s ezért két hydroxil kapcsolódik
hozzá Akár a felső, akár az alsó egyenletet szemléljük, azt látjuk, hogy az egyenletek mínd a két
oldalan felirt valamennyi atomnak ugyanaz a vegyértéke mind baloldalon, mind jobboldalon A cserebomlásnal tehát a vegyértékben nem történt
változás.
Ez kölönbözteti meg élesen a másik fontos
reakció-típustól, az oxidációs-redukciós folyamattól. Ez utóbbinál annak ellenére, hogy a formális
matematikai egyenlőség a felírt atomok számában
meg-van, van egy az első pillanatban nem szembe-

túnö, de a dolaok belső összefüggésének megértéséhez feltétlenütszükséges másik egyenlőség is. Még-·
pedig az, hogy a vegyértékek csak úgy változhatnak
meg, hogy a baloldali vegyértékek összege egyenlO
kell, hogy legyen a jobboldali vegyértékek összegével. (Ez az egyenlőség a cserebomlásnál magától
értetődően megvan, nem is kell hangsúlyozni, mert
ott a vegyértékben változás nem törtér1l.)
Az oxidáció alatt nemcsak oxigén-felvételt,
illetőleg hidrogén-leadást
értünk, hanem azt is,
hogy valamely elemnek a pozitív vegyértéke szaporodik vagy a negatív csökken A redukció természetesen ennek az ellenkezője Oxidáció nem
mehet végbe egyidejű redukció nélkül és viszont
Nézzünk azonban egy példát, amelyen mindez
talán az első pillanatban nem túnik szembe. Ha
nátronlúgot klóros vízzel reagaltatunk (hidegen),
úgy ná tr iumklorid és nátriumhipaktor it keletkezik
2 NaOli + Cl 2 _,_ NaCI+ NaOCJ + H 2 0
Már ránézve az egyenlehe is latjuk, hogy a baloldal tagjai nem egyszer iíen cserélődtek ki, valami
más is történt itt Mindenesetre azt látjuk, hogy
a Na és H változatianul +l vegyértékű mindkét oldalon, az O pedig -ll vegyértékií. Ellenben a klórnal más a helyzet Az elemi állapotu
klór éppen azért elemi állapotu, mert nincs vegy-értéke, tehát a vegyértéke ±0 Ez a helyzet baloldalon. Viszont _iobboldalon a klór-molekula két
atomját két különbözö vegyületben látjuk A nátriumklorid, a HCI, nátriumsója, a I-KI-ben pedig
a klórr1ak egy negatív vegyértéke van, hogy az
egy pozitiv töltésú hidrogéngyőköt megköthessen
A nátriumhípokloritnak megfelelő hipoklóros savban a klorhoz egy hidroxilgyök kapcsolódik, tehát
a klórnak egy pozitív töltéssel kell rendelkeznie,
hogy a negatív hidroxilgyőköt meg tudja tartani
A reakció során tehát a vegyérték nélküli klórmolekulával az történt, hogy egyik atomja egy
negativ vegyértékűvé, a másik atomja pedig egy
pozitív vegyértékűvé változott A klór baloldali
vegyértéke nulla, a jobboldali klórok vegyértékének összege színtén nulla. Az egyenlet tehát ebbiíl
a szempontból is helyes Illetve azért helyes, mert
ebből a szempontból hibátlan
A klórmolekula
egyik atomja tehát redukálódott (negativ töltést
vett fel), a másik pedig oxidálódott (pozitiv töltést vett fel) Ez a redukciós oxidációs folyamat
egycnsulyban kell, hogy legyen egymással, mert
semmi más oxidaló vagy redukáló szer az oldathoz nem ker ült. Ezt a fajtáját az oxidáció-redukciónak, midőn valamely elen1 (vagy vegyület) önmagát egyídejúleg oxidálja és redukálja, diszproporcionalódásnak hívjuk
Nézzünk egy komplikált<!bb diszproporcionálódási folyamatot, ahol szintén vegyérték nélküli.
tehát az elemi állapotú testből indulunk ki. Legyen
erre példa annak a folyamatnak a kémiai ábrázo-
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!ása, miclőn a kén lúggal főzve >>feloldódik« Azér t
tettük idézőjelbe az oldódás!, mert itt nem egyszerű fizikai oldásról van szo (mint pl. ahogy a
kén a széndiszulfidban oldódik és az oldószer el··
párologtatásakor ismét visszanyerjük), hanem
kémiai oldásról, amikor a nyert oldatból többé
hiába pároljuk azt be, nem fog a kén kiváJni, hanem más új vegyületek Azért kémiai tehát ez az
oldás, mert a lúg hatására a vizben oldhatatlan
kén vízben oldódó vegyületekké alakult. Az ana'
lízis kiderítette, hogy ilyenkor kétféle kénvegyiilet
is keletkezik, még pedig nátriumszulfid és nátriumtioszulfát A nátriumszulfid a kénhidrogén nátriumscijának fogható fel. A kénhidrogénben a kén
két pozitiv hidragént kötve meg, világos, hogy
-ll vegyérték(! A tioszulfátnál nem ily egyszerií
a magyarázat Az ennek megfelelő sav, a liokénsav sze r kezeli képlete a kénsavéból vezethető le
O~- s-OH

O=

--OH

0= s-OH
O=
--SH
ti okénsav

kénsav

A kénsavban a kén +V l vegyértékú, Inert
megköt két db -1 vegyértékú hidroxilgyőköt és
2 db - l l vegyértékú oxigént A tiokénsavban is
a hat karral ábrázolt kén ezek szerint +V I vegyértékú. Ellenben a másik kén : az, amelyiket az
egyik hidroxil oxigénjének helyébe írtunk, -ll
vegyértékií, mert a hidroxil gyökben az oxigén
is -~ll vegyértékrí A nátriumtioszulfátban szerepi ő két kén tehát különböző vegyértékü és vegy·
értékeiknek összege +IV
Ezek után világos, hogyha a kénnek lúgban
oldásakor ±O töltésií elemi kéntől indultunk ki
(ez lesz az egyenlet baloldalán) és a keletkezett
szulfidban a kén -ll vegyértéklÍ, a iioszulfitban
pedig összesen +IV vegyértékií (ez a kettő az
egyenlet jobboldalán lesz), akkor egy molekula
tioszrrlfát keletkezésével egyidőben két molekula
szrrlfidnak kell keletkeinie, hogy az egyenlet a
vegyértékek szempontjából is helyes legyen (Ennél
a számításnál a Na, O és H vegyértékei nem változtak)
Ha egyenleibe akarnók tehát felírni a kénnek
lúgban oldásakor végbement kémiai folyamatot,
akkor az elmondottakat figyelembe véve, a következő ideiglenes egyenletet írhatjuk:
x NaOH + y S = 2 Na 2S + Na 2S2 0"
Ennek alapján a baloldalon 6 NaOH-t kell írnunk
és 4 S-t
6 NaOH

+4

S =2 Na 2S + Na 2 S2 0 3

Az egyenlet baloldalán és jobboldalán szereplő
atomokat összeszámolva, azt találj uk, hogy a Na és S
megegyezik,. ellenben a baloldalon hárommal több
oxigén és hattal több hidrogén van, mint a jobboldalon. Ebből viszont önként következik, hogy a
jobboldalhoz még három molekula vizet kell hozzáírni, hogy az egyenlet most márrninden szempontból, tehát matematikailag is l1elyes legyen Az
egyenlet végső, helyes alakja :
6 NaOH + 4 S = 2Na 2S -:- Na2S2 0, + 3 H 2 0
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Merészkedjünk azonban tovább.

Egy olyan,

első pillanatban megjegyezhetetlennek Játszó egyen-

let értelmébe is be tudunk hatolni könnyedén,
mint az a következő :

3 Ca(OH) 2 +2 P 1 + 6H 20 -+3 Ca(H,P0 2 ) 2 +2 H,B
Ez az egyenlet a kalcium hipofoszfit előállításakor
lezajlo reakció! ábrázolja (Mésztejjel (ez a Ca(OH),
vizes pépj~) addig főzik a kellően eloszlatott sárga
foszfor t, míg a gyulékon y faszlor hidrogén gázképződése meg nem szünik (az előállítás további
része most nem érdekel minket, célunktól eltávolítana)
A foszfor ebben az egyenletben is baloldalon
vegyérték nélkül, elemi állapotban van, jobboldalon pedig kétféle vegyiiletében is szerepeL
Világos, hogy a jobboldalon szereplő toszfarok
vegyértékének összege meg kell, hogy semmisítse
egymást Tehát itt is diszpropm cianálódás i folyamattal állunk szemben. Vegyük közelebbről figyelembe a jobboldali foszforvegyületekben a foszfor
vegyértékét Első pillanatban világos, hogy a fasz .
for hidrogénben (H 3 P) a foszfor - I ll vegyértékű,
mert három +I vegyértékű hidrogénnel van egyesítve. Valamivel nehezebb lesz kihámozni a hipofoszfitban lévő foszfor vegyértékéL A só képlete
a hipofoszforos sav H 3 P0 2 egyetlen fémmel helyettesítheló hidrogénjének kálciummal kicserélésével
vezethető le
A hipofoszforos sav helyes összeg
képlete, amelyből kitűnik, hogy csak egy hidrogén helyettesíthető fémmel :
H(H 2 PO,), a szerkezeti képlete pedig: O=

P(

-OH

-~H

-H

A foszforhoz tehat hozzakapcsolódik egy -ll
értékű oxigén, ~gy ~1 értékű hidroxil és két,
egyenként +l értékű hidrogén A foszfor vegyértékei ugyanezek, csak fordított előjellel, tehát
(+11)+(+1)+2 x (-I)=+I
A hipofoszforos
savban a P vegyértéke ezek szerint -'-l-nek tekinthető

A kalcium hipofoszfitban a kálcium két vegyértéke miatt két hipolaszfit s benne két +I értékti
foszfor van, ezért összesen -i ll vegyérték, míg a
foszfor hidrogénben --I ll vegyértékű a foszfor
Ebből világosan következik, ahhoz, hogy a baloldali foszfor ±O vegyértékének megfelelően a
jobboldalon a kalcium hipolaszfit és a foszforhidrogén vegyértékei egymást kölcsönösen megsemmisítsék, három molekula kalcium hipofoszfitet
és két molekula foszforhidrogén! kell vennünk
Ehhez összesen 8 atom foszfor kelL Ideiglenes
egyenletünk tehát (a foszfor molekulát négy atomosnak tüntetve fel) :

2 P, = 3 Ca(H 2 P0 2), + 2 H 3 P
Az egyenlet tehát a foszfor vegyértékeinek szempontjából már helyes A Ca, O és H vegyértékei
bal- és jobboldalon ugyanazok, itt vegyértékváltozást tehát nem kell figyelembe vennünk Ellenben az egyenlet jobboldalából következik, hogy
három molekula kalciumhidroxidot kell a baloldalra
írnunk A továbbfejlesztett ideiglenes egyenlet ezek
szerint :

+

+

2 p, = 3 Ca(H 2 P0 2lz
2 H"P
3 Ca(OH) 2
A foszfor és kalcium mennyisége bal- és jobboldalon
megegyezik, ellenben a baloldalon oxigénből hattal, hidrogénből pedig !2-vel van kevesebb: ez
éppen 6 H 2 0 s ezért az egyenlet baloldalához még
6 molekula vizet is hozzá kell írnunk
-

3 Ca(OH) 2 +2 P,+6 H,O = 3 Ca(H 2 P02 ),+2 H"P
s íme előttiink áll az első pillantásra érthetetlennek
Játszó egyenlet, melyet ilyen belsli logikával egyszerűen építettünk fel.
A felsorolt három példában szándékosan választottuk a diszproporcionálódás jelmsÉgét alapul.
Diszproporcionálódni azonban nemcsak elemi testek tudnak, hanem vegyületek is.
Ene egyszerlí példa a mar emlitett nátriumhipoklorit. Ez csak hideg oldatban keletkezik Ha.
az oldat azonban meleg, kloráttá és kloriddá alakul
3 NaOCI =' NaCIO,l -!

2 NaCl

A hipokloritban a k!or vegyértéke, mint láttuk
-!-l, a baloldalon tehát összesen +3 vegyértéke
van a klórnak. A jobboldalon a két klorid, két
---1 töltés, tehát összesen -2 vegyérték Ezzel
szemben a kloritban lévő klór, mint az a klórsav
szerkezeti

képletéből

g=

Cl--OH kítrínik +V vegy-

értékú, tehát a baloldali töltések száma egyenlő
a jobboldali töltések számávaL A Ilipoklorit diszproporcionálódott: részben kloriddá redukálódott, részben kloráttá oxidálódott Az egyenlet
úgyis magyarázható, ahhoz hogy a hipaklarit +l
vegyértékű klórja a klorál -1- V vegyértékú klórjává oxidáleid jék, négy oxidációs egyenérték szükséges Ezt a négy pozitív töltést adja a másik két
hípoklorit-molekula, mikor a kloriddá redukálódik,
mert a bennük levő két +I töltésli klórból két
-1 töltésil klór lesz a kloridokban, ez pedig összesen négy negatív töltés és ennek rovására ment
végbe a hipaklarit oxidációja Csábító volna a
fenti hipoklorit-egyenletre azt mcndaní, miért kell
ezt ilyen komplikáltan megmagyarázn i, mikor
világos, hogy ha egy hipokloritban egy oxigén van,
a klorátban pedig három, a klorál képződéséhez
három hipofoszfitet kell venni. Ez igaz, csak nem
magyarázza meg a lényeget és nem vezet a bonyoltrltabb folyamatok megértéséhez
A diszproporcionálódásnál tehát, amint láttuk,
olyan redukcióval és oxidációval álltunk szemben,
ahol az anyag (elem, vagy vegyület) önmagát redukálla és oxidálla A redox-folyamatok túlnyomó
többségében azonban az a helyzet, hogy két anyag
hat egymásr a úgy, hogy az egyik oxidálódik s a
másik redukálódik Egyszer !Í példa en e a ferrokloridnak (vas -l I-klorid) klórgáz hatására fenikloriddá (vas-lll-klorid) történő oxidációja Az
oxidáció a klór rovásár a megy végbe, me rt az
kloriddá redukálódik Mivel egy ferro-vas oxidációja ferri-vassá egy pozitív vegyértékszaporulatot
jelent, viszont a klorgáz kétatomos molekuiájából,
midőn az kloriddá redukálódik, két kloridion keletkezik, tehát két negatív vegyérték, világos, hogy
egy mo\ekula klórgáz két molekula ferroklorídot
tud ferríkloriddá oxidálni.

2 FeCL, + Cl 2 ->- 2 FeCI."
illetve ionosan felírva az egyenletet
2 Fe

+

Cl 2 ->- 2 fe

+

2 Cl'

A baloldali töltések összege megegyezik a jobboldaliakévai. 'Még az ilyen egyszerű egyenlet felírásánál sem szabad tehát gépiesen abból kiindulni,
iwgy a Cl,-t a jobboldalon csak úgy lehet elhelyezni, ha két ferrokloridbó! kiindulva két ferri-·
klorid keletkezik
·
Közismert tény, hogy a jodidok semleges
vagy savanyú oldatából klór hatására színjtid
válik ki és a klór kloriddá redukálódik Az egyenlet
cgyszertí :
CL, ->- 2 KCI + J 2
2 KJ

+

vagy ionosan felírva:
2

J- +

Cl,

->-

2 Cl --

+ J,

A jodid tehát jóddá oxidálódott (negatív töltés elvesztése) és a klór kloriddá redukálódott (negatív
töltés felvétele).. Az egyenletben baloldalt is, j abboldalt is 2-2 negatb"é töltés szerepel, csakhogy
jobboldalon a negatívabb karakterű, tehát nagyobÍr
elektroaffinitasti klór ezt magához ragadta
Ha egyetemi emlékeinket felelevenítjiik, emlékszünk, hogy ha a klór mennyiségét a vizes közegben ezután szaporítjuk, a színjód eltűnik és
színtelen jódsav keletkezik A jódsavban (Hj0 3)
a jód, mint az a szerkezeti képletéből is kitűnik,
8:J-OH éppenúgy +V töltésrí, mint azt fentebb a kloritban levő klórnál láttuk A klor tehát
jódsavvá oxidálla a szinjódot A színjód vegyértéke ±O, molekulájából 2 nw!. jódsav keletkezik, tehát két +V töltésLi jód Ehhez a l O egyen:
értéknyi oxidáló erőt, ezt a l O pozitív vegyértéket
a klor szolgáltatja, kloriddá a --1 töltésü klórrá
való redukciója közben Ehhez öt molekula klór
kell, melyből 10 klórid ion keletkezik (vizes közegben sósav) Az egyenlet tehát ideiglenesen a következőképpen írható fel, gondolva arra, ho~y vizes
közegben játszódik le :

j2

+

5 Cl 2 + x H 20 ~ 2 HJO" +

10 HCI

A hídrogen s oxigén vegyértéke valtozatlan, ellenben pillanatnyilag még nem szerepeinek egyenlő
mennyiségben a bal- és jobboldalon A jobboldaJon
!2 H-re és 6 0-re van szükségünk, tehát a baloldalhoz még hat molekula vizet kell hozzáírnunk
A végleges egyenlet ezek szerint:
j, -t- 5 Cl 2 + 6 H 2 0 = 2 HJ0 3 + 10 HCI
Milyen komplikáltnak túnik fel első pillanatban a ferroszulfát oxidációs egyenlele kénsavas
közegben kaliumpermanganáttal :
10 Fe S04 +2 KMn04 +8 H,S0,==5 Fe 2(S04),+K2S0,+2 \1n S04 +8 H,O

A valóságban pedig könnyen áttekinthető
A kaliumper manganatban a mangán +VII vegyértéktí

(g:~ Mn--OK

), mig a manganoszul-

0=-f'
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fátban (mangán II. szulfát) csak +I I vegyértékű
Két malekuta permanganatnak a kénsavas közegben mangano-katianná történt redukciója tehát
10 egyenértéknyi oxidáló erőt szabadít feL Egy
malekuta ferroszulfátnak terrivé oxidálásához egy
egyenértéknyi oxidáló erő kell, világos tehát, hog>:
két mal. KMn01 eloxidá! 10 mal. ferro-vasat fern
vassir Ennyi fenivas pedig 5 mal feni (vas lll)
szulfátban van.. A vas és a mangán kivételével
valamennyi többi élem vegyértéke baloldalt, jobboldalt változatlan Kénsavas közegben dolgozunk,
tehát mind a K, mind a Fem valamint a Mn"
szulfát alakjában fog megjelenni. A 10 ferroszul·
fátból ferriszulfátot alakítva 5 mal. kénsavra van
szükség, a kalium is leköt egyet, a két Mn' pedig
kettőt. Ezt a nyolc kénsavat látjuk a fenti egyenlet
' baloldalán
Töhbször hangsulyoztuk, hogy az oxid~cir•
rnellett mindig van redukció, s a kettő egyensuly
ban kell hogy legyen egymással. Ezért tehát helytelen külön beszélni oxidációs egyenletről, illetve
redukciós r eakcióról, mert önmagában egyedül
egyik sincs Ha mégis azt mondjuk, hogy o_xidációs folyamat, az csak annyit jelent, hogy az eppen
szóbanforgó kérdésben az oxidálódó vegyület az,
amely erdeklődésünk tárgyát képezi.
A teljesség kedvéért írjunk fel egy olyan folyamatot, melynél a redukció a lényeg s az egyidejtileg végbemenő oxidáció nem érdekel bennünket
Válasszuk erre talán azt az érdekes analitikai reakció!, amidőn a nHrat-iónt azáltal mutatjuk ki,
hogv lú«os közegben nascens hidrogénnel ammo·
niáva r~dukáljuk s ez utobbi megjelenése lesz a
bizonyíték a ni tr át jelenléte mellett
Allítsuk össze az egyenletet két rész folyamat
összeaezéséböl Az első egyenlet juttassa kifeje·
zésre' miként keletkezik l1ascens hidrogén lúgos
közegben, a másik pedig, hogy az a nascens hidra·
gén miként hat a nitrátra.
·
Az analitikai fínomságoktöl eltekintünk, hogy
figyelmünket a dolog lényegére összpontosíthassuk
s ezért a nascens hidrogén (»H<<-val jelöljük) keletkezését lúgból fémcinkkel a következő egyenletben
szimbolizáljuk:
2 NaOH+Zn x Na2 Zh0 2 ·+2 "H"
Ha jól szemügyre vesszük, ez is redoxfolyamat
amelyben csak a Na és az O tartotta. m_eg erede tr
vegyértékét A Zn a baloldalo~ ete;nr ~llapotban
van, tehát vegyértéke ±O, a hrdrogen vrszont +I
töltéssel rendelkezik .Jobboldalon a helyzet fordított, a Zn-nek van +I l vegyértéke, viszont a
H elvesztette vegyértékét (Azért nem írunk H,,
vagyis molekulát, mert a kelet~ezés pillanatában
még atomos) Ezen az egyszeru redox egy.enlete!'
atjutva nézzük meg, miként keletkezrk a nrtralb?l
a nascens-hidrogén hatására ammoma. Egyszeruség kedvéért beszéljünk natriumnitrátról
NaNO, +

,H' ->- NH,

ez volna eo·ész vázlatosan, ami itt történik. Ha a
nitral amr:loniává redukálódik, mit jelent ez a
nitrogén vegyértékei szempontjából? Baloldalon
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(8:'N~OH} sója.~

A nitrogén ebben, mivel 2x(-ll)+l x(-l)=-V
vegyértékű gyökökkel van kapcsolódva, ebben a
vegyületében +V egyértékű. .Jobboldalon? Az
ammaniában a nitrogén, mivel három +I töltésli
hidrogÉn! köt meg, -lll vegyértékií Az út tehát
míg a nitrát +V-ös nitrogénjéből az ammania
I I l-as hidrcgÉnje lesz 8 vegyértéknyi távolság,
nyolc pozitív töltést kell elveszítenie a nitrogénnek
ehhez Ezt a nyolc pozitív töltést viszont felveszi
nyolc atomos hidrogén, nyolc rnscens hidrogén.
Egy lépésse! már tovább jutottunk az egyenlet
felirásában
NaNO~
8 ,H' "-;.-- NH 3

+

Világos, hogy még egymletről nem beszélgetünk,
de már kezünkben a megoldás A Na és az O vegyértéke nem változik, tehát jobboldalra kell írnunk .
egy +I töltésű natriurnot, három dr b -ll töltésű
oxigént és a !)lég megmaradt 5 cirb +l vegyértékii
hidragént A hidrog(nekből rninciencsetre csak két
malekuta vízre való futja, de így még marad egy
hidroaén, egy oxigén, egy nátrium s ez utóbbi három ~gyütt egy moL natdumhidroxid A nátriumnitrát redukciós egyenlele tehát
NaN0 3 +8 ,H' · >- NH, + NaOH

t

H 20

Mint jeleztük, a nitrát Iugos redukciójának
folyamatát két egymástól elkülöníthető folyamatban vezettük be. Actjuk most össze e két egyenlelet, hogy a teljes folyamat képe álljon előttünk.
2 NaOI-1 +Z n·->- Na,ZnO, +2 ,H'
NaNO" +8 ,H' ~>-NR,+ NaOH +2 H,O
Vilagos, hogy a telsö egyenletet néggyel szor ozni kell, különben az összeadás nem vezet egy-

szeriisítésre
8 NaOH+4 Zn ·->-4 Na,Zn0,+8 ,H'
NaN0"+8 ,H' ,.. NH,~-NaOH+2 H 20
NaN0 3 +4Zn+7 Na0H->-NH 3 + 4Na,Zn0,+2H,O
(az összegegyenlet baloldalán 7 NaOH van, mert
a középső egyenlet jobboldalan egy mal NaOH
volt) ·
.
Ime előttünk a nitrat lúgos redukciójának tel-·
jes egyenleie Igy, ahogy előttiink áll,.n~atenratikai
lag is teljesen helyes, vrszont az elo.zokben _adott
levezetés nélkül egymassal csak taialomra ossze ..
függő és éppen ezért nehezen rnegjegyezhetö_képlethalmaz A valóság? Annyit kell csak megjegyem,
hogy a nitrát és az ammania nitro~énjein~k töltése
kt,cö!t a különbség 8 vegyertcknyr s ebbol, am.rnt
láttuk, egyszerű logikával levezetheló az egesz.
És ez az, amit egy egyenlet megtanulásakor >rbe

kell vágni<<.
Arnennyiben a fentiek szellemében kissé át· ·
ismételjük az egyenletírás metodikáját, felelev.enítjük az egyes elemek vegyértékeinek ismerete_t,
különösebb nehézség nélkül ismerkedhetünk majd
meg a vegyértékváltozás és egyáltalán kémiai kötés
mai modern értelmezésével

Gyógyszeres oldatok fizikai összeférhetetlensége
lrta: Pandula Egon dr .
Vagy ki ne tudná, hogy a Iinetura valeriSolutiók készítésénél ügyelnünk kell a bennük
már oldott anyag azon fizikai tulajdonságair a is, anae aethereaval, vagy spirituosával készült vizes
hogy egyik a másik oldásirt csökkentheti. Ilyen eset solutiók szemre is mennyivel különbek, ha a
pL a szeszben oldott camphor, thymol, menthol, tinktúrát a végén, rázogatás kqzben apránként adsalol vagy gyanta tartalmú linktúrák vízzel tör- juk a kész folyaciékhoz. Hogy az ilyenkor kiválo
aetherben, vagy szeszben oldott gyantás anyagok
ténő elegyítése
Gyakori eset, hogy FoNo-ban megadott és mennyivel finomabb elosztásban lebegnek a folyakomprimaták készítéséhez használt mucilago gummi dékban, az nem szorul különösebb bizonyítást a
arabici, a qua .destillata, alkohol stb . granuláló folya- Ettől függetlenül, jelen esetben a receptura azon
dékot a sorrend betartása nélkül egyesek úgy készí- alapvető szabálya is fennáll, hogy illó gáz, vagy gőz,
tik, hogy a mucilago gummi arahicire az alkoholt esetleg egyéb illó komponenseket tartalmazó folyaöntik közvetlenül, minek következtében a mézga dékjainkat mindig a legvégén, a kész solutiókhoz
fehér cafatok alakjában csapóctik ki és csak hígítás adjuk, nehogy az üvegbe előre lemért pL tinetud
után hosszabb rázogatással lehet ismét oldalba valerianae aethereae -- aether gőze és illó anyagai
vinni.. A helyes eljárás az, hogy agumioldatot elő a hozzáöntés alkalmával az üvegből kiszorulva
ször vízzel felhigítjuk és csak azután adjuk hozzá szennyezzék desztillált vizünket vagy szirupjainkat
apránként a szeszt, mikot is tiszta oldatot kapunk
De vehetünk még ennél is gyakrabban elő·
Ebből és az alábbi esetekből azt a következteforduló és még szemléltetőbb példát a sorrend
tést is levonhatjuk, hogy az oldatok elkészítése köz- betartásának fontosságára.
be!! a sorrend helyes betartása is fontos.
Miért kap a beteg kétféle színű gyógyszert, ha
Gyantatartalmú tinktúrához, camphort, men- egy pepsin-sósav-syrupus ruhi ideaevel készült
tholt, salolt stb. -t tartalmazó szeszes oldatokhoz na- soluliát egymásután két gyógyszertárban csinál~
gyobb mennyiségLi vizet öntve, a gyanta nagy cafa- ' tat meg?
tokban, a camp hor, menthol, sal ol pedig nagy daraVagy miért fogadja gyanakodva az anya a gyerbokban fog kiválni, amit hiáb.a igyekszünk aztán mekének felírt kanalas orvosságot, melyben többek
már rázogatással eloszlatni. Ha a sorrend fordított, közölt liquor ammoniae anisatus és syrupus a ur antehát ha a vízbe öntjük a felsoroltakat, apránként tiorum is szerepe l, mondván, hogy az előző alkalomrázogatás közben - ha nem is tiszta átlátszó, de mal élénkebb sárgás színü gyógyszert kapott?
tejszerű folyadékot kapunk, melyben egyenletesen
Mert az egységes receptura szempontjából sem
oszlik meg a hatóanyag anélkül, hogy emulgeáló, mindegy, hogy a sósav at, illetőleg a liquor ammani ae
vagy suspendaló myagot használtunk volna, és az anisatust közvetlen ül a szirupra, vagy a már felhigíállás közben leülepedett anyagat rázogatássai tott kész solutiókhoz mérjük Úgyszintén itt kell
könnyen ismét homogenizálhatjuk Természetesen megemlítenünk azt is, hogy a liquor ammoniae
az elmondottak nem túlságosan nagy higításr a vo- an isalust mindig a kész és langyos, vagy legalábbis
natkoznak
·
szobahőrnérsékletű
solutiához kell hozzámérni.
Akkor nem fogjuk tapasztalni, hogy a visszahozott
Pl
Rp Tinct. Benzoes
grt
5O
Aquae Rosae
grt 100'0
üveg belső falán széles, a világ-osság felé tartva min·
denféle színt játszó csík húzódik, jeléül annak, hogy
A fenti előirat mint kozmetikum szerepel
az utólag öntött hideg desztillált víz hatásár a az
Elkészítése oly módon történik, hogy először az
oleum anisi anetholja kicsapódott
aqua rosaet mérjük le egy külön edényben, majd
Különböző koncentrációjri szeszoldatok, tinkállandó kevergetés közben csöpögtetjük bele az elő
írt tinktúra benzoest Csak ezzel az eljárással készít- ttirák összeöntése alkalmával tapasztalt zavarosa,
hetünk nagyobb gyantafoszlányoktól nrentes, dást a kiváló extract-anyagok okozzák Pl. Tinetur a
egyenletesen eloszlatott szép, tejszerű kinézés{í arc- amara és tinetur a chinae composita együttes rendelése alkalmával észlelt zavarosodás!, ilietve csapavizet.
Egyszerú gyógyszerészi fogások közé tartozik dékot a 70%-os szesszel készült Iinetura chinae
az is, midőn a szájvizekbe rendelt phenylum sati .. composita okozza, mely kicsapja a 25%-os szcsszel
cyiicumot vagy hajszeszbe írt balsanum peruvia- készült és abban oldott Iinetura amara-kivonat
nunlot nem az előírt spirítus dilutusban, hanem spi- anyagait. Ezen csak úgy tudunk segíteni, ha az
ritus concentratissimusban oldjuk s ezeknek oldó- üvegre >>Használat előtt jól felrázandó<< szignattirát
ragasztunk
dása után higítjuk fel a spirítus dilutusnak megfelelő koncentrációra . A hígítás al)<almával fino~)1 ~)o : j()(l
Rp
fnfus . Gentiarrac
Pl
man kiváló salol, illetőleg gyanta csekély rázogagr t
Vini Rhei
g1t üc\ 50
Tinct chinae comp
tással ismét könnyen oldalba vihető
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A különböző szeszkoncentrációiú oldatok össze·öntése után kiváló csapadék, meíy növényi kivo-·
natanyagokból áll, mennyiségileg ugyan nem nagy,
de mivel a hatóanyagokat tartalmazza, tehát meg
nem szűrhető, hanem jól felrázandó szignaiúrával
expediálandó.
Ismeretes az acidum carbolicumnak, valamint
a nitroglycerinnek az a tulajdonsága, hogy a kis
mennyiségű víz hatásár a kicsapódó phenolt vagy
nitroglycerint nagyobb mennyiségű víz ismét oldalba viszi Először ugyanis a carbolsav, illetőleg
nitroglycerin oldja a vizet és csak a koncentrációs
viszonyok megváltoztatásával csapódik ki, illetőleg
oldodik késöbb a két anyag a nagyobb mennyiségü
vízben.
Pl

Rp

Kalii jodati

Natrii bromati aa
Ammonii bromati

Sol nitroglycerini
Aq menth pip

gr t

5O

grt.

30

2O
ad grt. 300 O
grt

Ebben az esetben kiválást nem tapasztalunk,
rnivel a víz mennyisége elegendő ahhoz, hogy a
nitroglycerint oldja.
Ezekben az esetekben az oldószer különböző
sége hozta magával az összeférhetetlensége!, de
vannak anyagok, melyek külön-külön is oldódnak
(esetleg nehe;>;en vagy kissé) azonos oldószerben,
viszont, ha ez a folyamat egyszerre közös oldószerben történik, oldékonyságuk gyorsasága is meghatványozódik - esetleg Je is csökkenhet Ezt a jelenséget sok esetben hasznosítjuk is a mindennapi
életben.
PL a coffein natrium benzoicum vagy natrium
salicylicum jelenlétében vizben könnyen és gyorsan
oldódik, úgyszintén a theobromin, mely natrium
·
salicylicummal vihető könnyen oldalba
Injekciós célokra a chinini azophennel és
urethannal együtt oldják.
A salicylsav bórsav segítségével oldódik vízben
keserű borosalicylsavvá
A chloralhydrat az alkaloida sók oldását
segíti elő .
A chinin hydrochloricumnak, illetőleg sulfuricumnak sósavval, illetve kénsavval történő oldása
recepturában nem használatos, ha csak az orvos kifejezetten nem rendeli, mert nincs megengedve,
éppúgy mint ·a vízben egyébként jól oldódó magnesi um sulfuricumnak acidum sulfuricum dilutummal történií oldása sem
Pl

Rp.. Chinini sulf.
Acid. sulf. dil.
Extr. Liquiritiae

Syr. simpl

gr

q. sat.

05

grt 20 O
grt 100 O

A chinin ebben a formában ma mát nem szerepel a gyógyászatban, de szerepelt és már a példa
kedvéért is érdemes elemezni a fenti előirást
Az acidum sulfuricum dilutumot a chinin oldásának
elősegítésére rendelte az orvos, ami chininum
bisulfuricum alakjában tényleg meg is történt
Később aztán rájöttek, hogy minél jobban oldódik
a chinin, annál keserűbb és annál nehezebb bevenni
A keserű íz fedésére ízfedőnek rendelték ezután az
extr act um Jiquiritiaet és a syrup simplexet A fenti
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rp . -nél tehát a sav hatására feloldódik ugyan a
chinin, de ez a kevés sav is elegendő ahhoz, hogy aliquiritiaeban lévő glycirrhizint -- mely semleges
vagy gyengén lúgos közegben oldódik - kicsa,Pja .
és a folyadékot zavarossá tegye
A helyes eljárás tehát az, hogy az acidum sulfuricum dilutumot egyszerúen elhagyjuk, a syrupus
simplexet pedig ex tempore készítjük oly módon,
hogy ameleg aqua deslillátában először a cllininum
sulfuricumot oldjuk és csak azután oldjuk fel az
előírt mennyiségű saccharumot Az extractum
liquiritiae hozzáadása ezután már: nem okoz nehéz,
séget. Ilyen módon a készítmény nem olyan
keserú, ami az orvos elképzelésének is jobban megfelel, azonkívül pedig a gyógyszert sem kell hasz"
nálat előtt felrázni
Ellentien nemcsak megengedett, de egyenesen
kötelező valamilyen segédanyag felhasználása az.
oldáshoz - és az ehhez való jogot maga a gyógyszerkönyv adja meg - akkor, amikor a betegre
nézve hátrányos vagy egyenesen káros hatás
lépne fel

Rp

ctgrt
jodi puri
ad grt
Glycerini
Mfs Os Ecsetelésre

010
100

Mivel erről az esetről már az előbbiekben volt
szó, igy csak megismételj ük, hogy a O 10 g jódot
l O g jódkáli segítségével a glycerinnel dörzsöljük
el mindaddig, míg egynemű oldatot nem kapunk. ·
Sennni szín alatt nem szabad a jódat oldatlanul eldörzsölve kiadni.

Rp

Hydrarg. bichlor. corros ctgrt quinque (O 05)
(O 50)
Cocaini novi hydrochl
ctgt semis
:m o
Aqua dest
grt
M.f sol Ds. Steril pro inj
Az orvos kezéhez

Jelen esetben a szublimat oldásahoz a vele
egyenlő· súlyú na tr cl1lorid használata kötelező
Enn"ek használata ugyanis nemcsak a szublimát oldását segíti elő, - hiszen ez a csekély mennyiség
nat r chiori d nélkül is oldódik - hanem annak sa-·
vanyú, maró kémhatását semleges nattium chloromercur ákként közömbösíti Ha tehát a gyógyszerkönyv a Cylindri hydrargyri bichlorati corrosivi
fejezetében előírja az egyenlő súlyú natrium chlorid
hozzáadását, nemcsak azzal a céllal, hogy az könynyebben oldódjék, hanem hogy sebkezelés alkalmával ne okozzon felmaródásokat, mennyivel inkább indokolt ez a jelen és hasonló esetekben.
Magától értetődik, hogv a vényre ez a módositás
nlinden esetben feljegyzendő
·A Soluti zincí ch lorali FoN o előitala pár csepp
higított sósavat adat az oldathoz, hogy a hígabb
vizes oldatban lúgosan hid r olizál ó zinc . oxyclllotid ot ismét szabályos zincchloriddá alakítsa vissza
Ellenkező véglet az aether, mely cukrosvizben
tízszerte kevésbbé oldódik, mint tiszta vízben.
MarJSier hívta fel a figyelmet először a következő tipikus fizikai összeférhetellenségre Ha ugyanis
a szalmált chloroformos torokvízhez cocainum
hydrochloricumot adott, akkor a chioraform egy
része, cseppecskék alakjában vált ki Szerinte ez a

kiválás úgy küszöbölhető ki, ha a folyadékhoz kevés
alkoholt adunk, vagy ha kevesebb chloroformot
szaturálunk Ez a jelenség áll elő akkor is, ha aromás vízben oldunk valamilyen kemikáliát
Pl

Rp. Natrii bromati
Aquae menthae pip..
Mfs Ds. 3 x l evőkanál.

gr t

Magnesii sulfuri ci
Sp ir. aromatic.

Rp

grt. 10 O
gr! 200 O

Ebben az esetben a menthaolai válik ki és
cseppecskék alakjában a folyadék feÍszínén úszik.
Két mód áll előttünk az elkészítés után.. Vagy leszűrjük a kivált menthaolajat és ebben az esetben
az aqua rnenthae piperitae erőssége .csökken, vagy
pedig jól felrázandó szignatúrával expediáljuk
Ezt a jelenséget hívjuk kisózásnak, a szappanoknak natrium chioriddal történő kicsapása után
Rp

Az elsőnél a natr . chlorid kicsapja az Apomorphint, a másodiknál az ammonium chlorid a chi ni nt

10 O

grt 1O O
Tinct . aurantii
gr t 10 O
Aqua ment. pip
gr!. 25 O
Mfs.. Ds. Rend szerint a felét bevenni

A magnesiuru sulfuricum minden különösebb
nehézség nélkül oldódik a menthásvízben, de
amint a szeszcs oldatokat hozzáöntjük, lassanként
kristályosodási folyamatot veszünk észre az oldatban . Egy bizonyos idő mulva a sót csaknem teljes
egészében az üveg alján kristályos csapadék alak.iában Játjuk viszont, ahonnan még csak fel sem
tudjuk rázni . Ebben az esetben az aqua menthae
piperitae mennyiségének (20-40 gr) emelésével
tiszta átlátszó oldatot kapunk, melyből már kiválást nem tapasztalunk
Az atropin. chinin, cocain, codein, coffein,
ephedrin, homatropin, morphitrm, stb. alkaloida só·kat ammonium chlorid, nattium chlorid, általában
alkáli, vagy ammonium halogen kicsapja vizes oldatából a concentr aliától függő en
Rp

Apomorphini mur.
Natr. chlor phisiolog
Mf inj.

gr. O 10
grt 10.0

Rp

Chinini hydr.
Ammon. chlorati
Aquae dest.
Mf sol Ds 3xl

gr t
gr t.

20
lOO

gr t )500

evőkanál

l(alii citdei
Spir.. aether . nitrosi
Sy r acidi citric

Aqua dest

gr

40

gr

gr t
gr t

iiá. :-30·0

Ebben az esetben az aethylnitrit törnény alkobolas oldatban kiválik az oldat felszínére, mivel
a közelitőleg telitett kalium citrátoldatban nem
oldódik Terinészetesen ez az adagolás szempontjából veszedelmes lehet és amelyen csak több víz
hozzáadásával lehetne segíteni, az orvossal történt
megbeszélés utirn
Rp

Natri bromati
Elixir Pepsini et Rennini

gr t 10 O
grt 100 O

Az elóbbi recept hasonló fizikai összefér hetetlenséget mutat be, rnely az angol t ecepturában
fordult elő
Tudnunk kell, hogy az Elixir Pepsini-et Rennini elóitata a pepsinen kívül Rennini - a pepsinhez hasonló szintén proteolyticus enzymet-glyce
r int, alkoholt tartalmaz aromás anyagokkal vizes
oldatban. A recept elkészítése után a gyógyszerben nyúJós üledék keletkezik, mely az elíxirit)rtl
enzymjeiből áll és nehezen rázható fel Ez a kiválás
natrium bromid hatására történik, mely kisózza
az előbb említett anyagokat és ezen csak úgy
lehetne segíteni, ha az oldatot esetleg a duplájára
felhigíthatnák
Nagyjából ezek voltak azok a főbb szempontok, melyek az oldatok fizikai összeférhetetlenségénél felmerültek (Az emulziókat és szuszpenziókat a megfelelő fejezet alatt fogjuk tárgyalni)
Amint láthatjuk, mindig az anyag természete
és a vény előírása szabja meg azokat a lehetősége
ket, melyek egy nehezen elkészíthető, illetőleg
összefér hetetlen recept elkészítése alkalmával rendelkezésünkre állnak. Mindenesetre megfelelő anyagismerettel nagyon sok problémái megoldhatunk
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Agrobiológiai módszerek
uj növényhibridek létrehozására
új növényfajok keletkez~sének Iehe.tőségeit
többnyire az ivaros szaporodas se~rti elo, mert
ezen az úton következhet be legkonnyebben az,
hogy a rokonságilag különböző ~zii!ők szaporodo
sejtjei életképesen egybeolvadva UJ tu!ajdonsagokkal rendelkező utód kiindulásául szolga!Janak. A
számos tapasztalat és felfedezés arra utal, hogy a
természetben de méa inkább mesterséges emben
heavatkozáss~!, más" úton is jöhetnek létre új
növényfajok, fajták, változatok E tekintetben a
növényvilág nagyszamú képviselőj~ köúil mmdenekelőtt a Jegfejlettebb szervezodesu magvas
vagy virágos nÖvények váltanak. ~i é~deklődé_§L
Ezek köziil való Jegtöbb kultúrnovenyunk rs. Osr
idők óta foe·Jalkozik velük az ember s a történelem
folyamán a-legkülönbözőbb úton igyeke>'.ett azokat
céljainak megfelelően nevelni,. apolm es felhasználni. Egyeseket közülük vegetatív uton szapo.ntott,
másokat magról nevelt, is~nét n;ásokat k,ulonboz~
eljárasokkal rgyekezett atalakrtam elonyosebbe
formálni, egyszóval nemesíteni
A növény nemesítésének főcélja az, hogy a
ayakorlati élet szemszöaéből nézve minél értéke~ebb tulajdonságú növényfajokat állítson elő, tehát
olyanokat, amelyek hozamuk minősége és mennyrsége tekintetében, valami~! a kornyezetr vrszonyokhoz való alkalmazkodasukban az rgenyeknek
minél kielégitőbben megfeleljenek A növény~Jeme
sités művelete hosszú feiJődésen ment át s napjamkban már számos jól bcvált módszer váll ismeretessé. Ezek részben fizikai, részben kémiai, részben biológiai jellegiíek
0

A következőkben olyan módszerekről lesz szó,
amelyek új növényfajoknak generativ úton, .a~~z
ivaros szaporodással való előállítását mozdr!Jak
elő. Ezek ismertetése előtt azonban néhány a természetben előforduló megporzási, illetve megtermékenyítési jelenséggel foglalkozunk Mint tudi uk a magvas növények igen változatosan kialakulÓ virágjának egyik lényeges részét ·~ porzák
alkotják Ezekben jönnek létre nagyszamban a
virágpor szemek (poli enek), melyek kezdetben egysejtűek és csak egy sejtmagot tartalr~~aznak,
később, osztódás útján néhány sejttívé ~ejlo.dnek s
ilyenkor rendszerint egy vegetatív mag es ket Iumivarsejt alakul ki bennük. Kellő idő~en a ~;orzok
ból a viragporszemek szabadra keruinek es legtöbbször ·valamilyen közvetítő (állat. szél, víz)
útján más virág termőjének biberés~ére jutna~<,
ahol belőiük tömlőszerű nyulvány nó a maghaz
üregébe. A zárvatennők virágjának másik fontos
része a termő . Ennek üreges részében, a magházban, fajra jellemzően egy vagy több magkezdemény található. A magkezdemény általába~. nagyon
sok sejtből épül fel és kiilönböző szerkezetu. A leg;
lényegesebb sejt benne a női ivarjellegú szaporodo
sejt, a petesejt Belőle fejlődik .majd, a magban sokszor szabadszemmel is látható, kis növénvkezde-
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mény, a csira vagy embrió Ez. a fejlődés azonba?
többnyire csak akkor kovetkezrk be, ha a_ p~t.esel!
plazmatikus anyaga egybeolvad a pollento~,_on a1
odaérkező hímivarsejtteL Két fogalmat lovanunk
élesen körülhatárolni: az egyik a megporzás (amikor a virágpor a bibére ~erül),. a rn~sik a me~
termékenyítés, amikor a ketfele rvarsejt plazmatr ..
kusan egybeolvad A megporzás tehát nem jelent
egyúttal. megtermékenyítést is, sőt még a pollentijm!ő-fejlesztés sem vo~ja m.a~a ut~n nunden
esetben a biztos meatermekenyulest Neha ugyams
a tömlő egy d ar abo~1 lenő .ugyan ~ bibeszálba, de
növekedése abbamarad s rgy a hrmrvar-sejt nem
jut a petesejthez Előfordulhat ~z is, hogy bár a
hímivarsejt bejut a magkezderne~ybe,, d~. n~rn a
petesejttel olvad egybe, hanern mas jel1e~u seJttel
De lehetséges az is, hogy az egybeolvadas megtor-ténik, de a petesejt életképtelenség~ folytán nem
vesz részt a csira--alakításában, csupan a hrmrvarsejt ; ilyenkor az utód tulajdonsá~ainak legnagJ::obb
részében az apanövényre hasonirt Vrszont elofordul az is, hogy a petesejt vagy .a rn~gkezdemén);'
nek más sejtje megtermékenyries nelkul .~s osztadásba kezd és életképes ern lm o alakul belole .. Ez a
néhány példa megvilágítja a növén_Yek magJaban
lévő csira, vagyis az utód-kezdemeny, .els?dleges
szerveződésének legki.ilönbözőbb lehetős~.gert. .. Eb;
ből következik az is, hogy az liyen eitera fe]lodesr
csirakból kiilönböző iellegLÍ utódok jöhetnek létre
Az utódok változatosságát még növeli az is, hogy
a természetben nemcsak ugyanannak a növénynek
a virágpora keri.ilhet a_ ter~rőre, han~m ideg~n
növények virágpora is Altalaban ~ vn.agp?r sz~!
mazását tekintve a megporzas tobbfele _1ellegu:
pl. lehetséges, ho~y ~ virágpor. a termő bibéjére
ugyanabbóL a viragbol keru! (onmegporzas)_ v~gy
ugyanannak a növény-egyednek mas vn agJarol
(szomszédmegporzás) vagy pedrg ugyanaz?n r_okon.sági körhöz, pl ugyanazon faJhoz tart~zo ket kulönböző egyed virágai között köv:etkezrk be meg·
porzás (idegen-megporzás). ~ . ehetseges. a~utan azrs,
de már ritkábban, hogy ket kulonbozo rokonsagr
körbe tartozó növényegyed közölt történik megporzás ; ilyenkor, arnennyiben életképes utódok
iönnek létre kereszteződésről beszélünk. Aszerrnt,
hoay milyer; fokú rokonsági egyedek közölt ment
végbe a folyamat, !étrejöhetnel< ;ráltozat?k; faJok,
nemzetségek közölti keresztezadesek Vegul megemlítilik azt a tevékenységet is, amikor termesztett ~övényeink javítása érdekéb~n, előre megfontolt céllal, maga az ember JUttatJa at a vrragport
(pollent) a virág termójére. Ilyen esetben n~e~te~.
ség es rnegporzásról, illetve megt;rr;:ekenyrtesrol
vagy éppen mesterséges keresztez.esrol beszel;rnk
Az irányított megporzás alkalmazasakor termes~e:
tesen ismerni kell az egyes növények megporzasr
természetét Egyes növények ugyanis kizárólag ?nmegporzók, mások kizárólag idegen~megporzok,
míg sok növény mind.két módon porzódik

A növénynemesítő munkaban lépten--nyomon kicserélödnek, ami bizonyos lazító hatással lehet
alkalmazásra kerül, generatív hibridek előállítá a genetikai összetételükre s így lehetövé válhat
sára, az irányított megporzás. Ilyenkor megfelelő a kereszteződés. Micsurin a vörösberkenyét és a
időbén a kiválasztott két sziilő egyikéből a virág körtét akarta keresztezni abból a célból, hogy
porzóit még bimbó-korban kivágják, a virágot jól a körte az északabbi, hidegebb klímát is kibirja
leszigetelik, hogy nem kívánt virágpor véletlenül se A közvetlen keresztezés azonban nem vezetett
jusson be; egy-két nap mulva, amikor a bibe már eredményre Megkisérelte tehát átaltaní a vörösfogékony a pollenre, akkor a virágport adó növény- berkenye hajtasát a körtefa koronájába. A fiatal
ből vett virágport teljesen tiszta ecsettel vagy más
lcajtás a körtefa nedveivel táplálkozva annyira
módon rá viszik az anyanövény porzótlanított virág- megváltozott, hogy így lehelóvé vált -az oltóág
jára. Utána gondoskodnak megint arról, hogy virágjának a körtealany virágporával való megamíg a megtermékenyítés és termésfejlődés meg porzása és ezzel a keresztezés, amennyiben a kapott
nem indul, a kezelt virághoz idegen virágpor ne hibrid részben a körte, részben pedig a vöröskerülhessen Ezt izoláló zacskók segítségével érik berkenye sajátságait mutatta. Ugyanilyen módel. Ilyenféle eljárásokkal már igen sok értékes ered- szerrel sikerült keresztezéseket elérni a birsményt értek els számos új növényfajtát állitottak vörösberkenye, alma-vörösberkenye, alma-körte,
elő.
birs-körte és mandula-szilva esetében is. -- EzekA nemesítő munká!atok során azonban gyak- hez·· hasonlóan F K TveiJ•erel'-nek is sikerült
r an adódnak elő olyan esetek is, hogy két, elönyös keresztezés! elérni a mandula és a barack közölt
tulajdonságokkal rendelkező szülő, valamilyen ok A pusztai mandula mesterségesennem termékenyít,
következtében nem kereszteződik, még mesterséges hető meg. A mandulát előbb ráoltja meggyre
beavatkozás után sem Régebben ilyenkor a neme- A nevelő növény hatására a mandula örökletes tulajsítő egyszerúen tudomásul vette a nehézségeket s donságai megrázkódtatást szenvedtek s ebben az
a további próbálkozástól, kisér letezéstől elállt
állapotban porozta be a mandula oltóág virágait
A méctszerek fokozatos fejlődésével ma már az a a barack pollenjével Ezen az úton .32%--os ered-helyzet, hogy az eddig nehezen vagy semmikép- ményt ért eL A meddő hibrideknek vegetatív
pen sem kereszteződő fajok, fajtákból is sikerül közelítéssel történő termővé alakítása jo példát
életképes új alakokat életrehívni. Ezen a területen, szalgáltat 11\icsurinnak alábbi kísérlete : a Prunus
mint ismeretes, kimagasló eredményeket ért el Hicsu- padus és a P chamaecerasus keresztezésből kapott
rin, az új szavjet agrobiológia megalapitója.. Az ő hibrid steril volt. Ezt a hibrictet ráoltotta egy
nyomában haladó tanítványai és követói számos ötéves cseresznyefára. Két év után a hibrid •>Ceraúj kisérleti adattal gazdagították az idevonatkozó pactus<> bőséges termést hozott. Egy másik kísérismereteket Micsurin elsősorban arra törekedett, letében a likőrberkenyét (Sorbus aucuparia-S
hogy olyan fajokat állítson elő, amelyek kedvezőt melanocarpa) keresztezte a Mespilus germanicaval,
len termőhelyeken is hasznosítható módon felnevel- naspolyával A hibrid rossz termelöképességiínek
hetök Többek között arra is gondolt, hogy a mutatkozott A fertilitás megjavítása céljából
rokonságilag vagy földrajzilag tavalálló fajok mes- a koronájába (S. aucuparia) néhány madárberkenye
terséges keresztezését valamilyen módon megköny- rrigyet szemzett Ez azt eredményezte, hogy
nyítse. Előfordult, hogy ilyenek közölt első évben 3 év mulva a hibrid bőségesen tennett Az új
sikerült ugyau a keresztezés, de azt st er ilitás követte, hibrid >>Dessert<> neven került elszaporításra A vegeamennyiben a nyert magból fejlődő első nemzedék tatív közelilés módszerét nemcsak· a gyümölcsterméketlen maradt A nehézségeket úgy igyekezett nemesítés körében, hanem egyéb terlileteken, így
elhárítani, hogy a két szülőfaj között igen nagy a burgonya nemesítésében is sikeresen alkalmazták
tömegií keresztelést végzett, emellett azután még Különösen kultúr- és vad fajok kereszteződésének
egyéb eljárásokhoz is folyamodott. A mesterséges megkönnyítésére. P A Zvereva, 1945:46-ban vég-keresztezések sikertelenségének leküzdésése alkal- zett sikeres kísérleteket A Solanum acaule csoportmazott módszerei köziil a következő hárommal hoz tartozó S. Schreiterii és S. tuberasum vad és
foglalkozunk : l. Előzetes vegetatív közelítés mód- hazai kultúrfajokból igyekezett elónyös fajtákat
szere . - 2. Közvetítő (poszrednyik) alkalmazásá- előállítani A S acaule csoport tagjai ugyanis
nak módszere. - 3 Pollenkeverékkel való meg-- fagyállóak és a -8° C-t is kibírják AS Schreiter ii-it
porzás módszere .
ráoltotta hazai kultrir alanyra a Smyslovskii-ra
Az előzetes közelilés módszere abban foglalható (Fürstenkrone) . Az oltóág köztes típusúvá vált
össze, hogy a keresztezendő fajokat vagy fajtákat Ennek a virágaiból gyüjtött pollennel sikerült
egymásra oltják, hogy ez;iltal a két komponens hazai kultúrfajtákból hibrideket előállítania, pl.
között fennálló ellentét az örökletesség fellazulása a Fürstenkrone-Schreiterii és az Epikur-Schreifolytán csökkenjen, illetőleg kiegyenlítődjék Az terii hibrideket, amelyek gumóhozam tekintetében
alany és oltóág örökletes tulajdonságainak felülmúlták az eddigi hazai fajtákat - A gyapot.
ilyen módon történt megváltoztatásával közelebb nemesítés terén Swclzomlin alkalmazta ezt a módkerül a két faj genetikai természete egymáshoz szert. Az egyiptomi eredetű, jórninőségú, de későn
s ezáltal csökken az egymásközti meddőség, aminek érő gyapotot, a Gossypium barbadense-t akarta
következtében a kérdéses fajok közötti keresz .. keresztezni rövid tenyészidejű amerikai gyapottal
tezés sikeresen elvégezhető .. Micsurin ezt a mód- (G . herbaceum) . Ez a keresztezés csak akkor volt
szerét az alany és az oltóág közt létrejövő kölcsön- keresztülvihető, ha a két növényt előzetesen
hatásra alapozta; a két komponens assimilátumai egymásra oltotta.
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Közvetítő (>>poszrednyik«) módszer. Ezt a médszert Micsurin és követői olyan eset~kben alkalmaztak, amikor két faj közt keresztez_odes ~emmr

féleképpen nem sikerül!, még nagytome~u meg:
porzás elvégzése után sem llyenkor a kov~tkezo
elgondolás szerint jártak el. Ha pl. az >>A<< faJ ~~e~
keresztezhető "B<· fajjal, de utobbr keresztezod,k
egy olyan rokonfajjal, >>C«, __ mnel)' az. >>~<~-n;k "
rokona, akkor az A és B koze kozvetrtoken •. (po-szrednyik) a C-fajt iktatták be. Az A x C hrbnd
már sikeresen keresztezhető a B taggal >s . Az .~m
lített módszerrel sikerült Mrc.sun!lnak .az os~r
barackot északon is meghonosrtam A, f~nak at-helyezése délről északra, .vagy me~felelo peldanyok
kiválasztása és felnevelese magrol,. nem srkerult.
Elhatározta ekkor, hogy keresztezmfog!.a egyvad
rokonával mely a zord éghajlatot rs turi.. Ene a
célra a mdngol babalakú mand~la (Amygdal~s na~a
mongolica) látszott me~felelo_nek A ketto kozvetléí1 keresztezése nem Jart srke!lel Tervbe '-;ette
tehát, hogy az A nana-t keresztezi az Am~nkaban
honos félvad Amygdalus (Prunus) Davrdr~na-val.
E keresztezésből származó hibridet hasznalta fel
..
titő tagként olymódon, hogy azt keresztezte
k ozve
.
, f 't" l
l 20o;
az őszibarack nagygyümölcsli 3) arva, me y
1o:
ban eredményezett gyümölcskotést , A kozv.etrto
módszert nagymértékben alkalmazzak,~. szantoföldi növénytermesztésben is PL Bu!g~rraban .D
Kostoff (l 932 ) a búzafajták kemztezes.enel hasznalta
sikerrel A Triticum monococcum es T. vulgare
közvetlenül nem kereszteződnek,. vrszont. a., T.
dicoccum és a T rnonococcum hrbrrd]er mar ko.:y~
ny en kereszteziletök a T vulgare-vaL . Kozvetrto
tagként alkalmazta tehát a Tritic~rn dr.co~cumot
· Pollenkeverékkel val o megporzas.. m?ds.o ~- A
Szovjetúnióban a gyümölcste.rmeszt?k e~ kalaszosok ·termesztésével foglalkozok leg.altalanosabban
ezt a keresztezési módszerthas~nal)a~ M~csur~n
halála után tanítványai és kovetor tokeletesrte.ttek
és szélesebb körben terjesztették eL Altalaban
szintén a földrajzilag, vagy ren?szer~a.m,lag taval
álló fajok keresztezésének megkonnyrtesere alkalmazzák. E módszer lényege az, hogy ha pL az >>A~<
faj virágai nem termékenyülnek .meg, a .>>B<< faj
virágporával, akkor ugyanezen faj v~r~gart a B-,
C- D- E- F-fajok virágpollenkeverekevel .porozzák be' ekkor az adatok szerint a r:1eg~orzast termékenyülés és embryofejlődés iskovetr_Az rlyen
keresztezésekből származó hybndek kozt megtalálható az A x B kombiná~ió is, a?'ely a C-~ ,O:··
E- P-pollenek nélkül nem Johet?e le tr e Az el pr as
er~dményességét azzal magyarazzak,. h?.~Y a ~·,
D-, E-, P-fajok pollenjei az A-faj b.rbeje? oly_an
anyagat választanak ki, amelJ; f~ltetlenu! szukséges ahhoz hogy a B-faj pollen1e tomlot feJies~zen
s az áthatolhasson az A-faj bibeszálán keres.ztul ~
magkezdeményig, illetve a meg~ermékenyrtendo
petesejtig. Más ok is fennállhat, teny azonban. az,
hogy a pollenkeverékek alkalmazás~val sokk~! JObb
eredményeket értek el, mint anélkul. Nyrlvanvalona'k tűnik tehát, hogy az A-, B-, C-,
.E-, Fegyedek közt még eddig tisztázatlap koksonhatas
áll fenn. ami elősegíti a két távol ~Ilo fa] kozt az
eredménves megtermékenyítést Mrcsurrn, amrkm
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az almát akarta keresztezni a körtével,_akkornemcsak egy körtefa pollenjét, hanem tobb kortefa
pollenkeverékét alkalmazta Gluscsenko szennt ~zek ·
akülönböző fajtákból szárm~zo poll~nek egymasra
hatva termelik ki azt a saptos waladekot«, amr
megkönnyíti a kereszteződés! A P.ollenkeye.rékes
módszert azonban nemcsak rlyen osszeallrtasban
használják, hanem a legkülönbözőbb kombmácr~k
ban Pl. lehetséges, hogy. ?sszekeverrk az any_ak~nt
használt növény pollenJet a pollentado_ ~oveny
viragporával ; más esetben..~z anyan.?venyt .a.
pollent szolgáltató faj különb~~~. egy~denol --. t~h~t
ugyanazon fajnak más-más t~rol szmmazo '-;llagar- .
ból gyüjtött virágporkeverekevel porozzak .be.
További lehetőség, amiről mar szoltu.nk, ha to bb
nemzetség pollenkeverékét hasznaljak Ut~b~!t
Szilantyev alkalmazta, amrkor az almafa vaag]~t
cseresznye, szilva, korte; ~wspolya, berkenye, r~
hizke, egres pollen.keverekevel por_ozta be ... A-; bsérlet eredményekent tokeletes csrrakepessegu hrbridmagvakat kapott Ezekben a lubrrdekben ~e~
felelő neveléssel hol az egyik, hol pe?rg a ma~rk
'"l" sa1·atosságait fokozták vagy csakkentettek
szu
o Brezner " ugyancsak sr.k eresen r'kt. a.tt a be
D. D.
. ,a
ollenkeverékes módszert paradrcsomkrserletemeL
~nyanövényként a Stoffert-féle. faJt hasznalta s ·
ezt kasztrál ta; beporzásr~ pedrg a St?ffert 451
fajta pollenkeverékét hasznalta fel. Az t:todok n:md
hibridek voltak, tehát a 451 faJ pollenJei termekenyítették meg a petesejteket Amrko.r a Stoffertanyát Stoffert+Humbert pollenkeven;kkel po;?zt.a
be, az utodok 71 8%-ban voltak hrbrrdek; Mas k_rsérletében a kasztrált Stoffert-any~t elobb sa~at
pollenjével porozta meg, 20 perccelkesobb egy masfa'ta virágporával kezelte Az utodok r1!md l;rbndA voltak, tehát az idegen polleu termekenyrtette
meg a petesejteket Más__ kísérl~then a. Stoffe~.~:
anyát ugyanezen faJta kulonbozo egyederöl gyuj
tött pollenkeverékkel poro~tak n_reg, utan~ egy
másik fajtáéval is. Az utodok 22%-ban Laztak
létre anyai tipusú egyedeket Atmkor a Stoffertanyát egyidőben, yagy előbb poroztak meg rd~gen
pollennel, utána pedig saját pollennel, az utodo~
k'" ött mindig találtak az anyara hasonlo trpusu
e~~edeket Prezent szerint mindezek a pé,ldá~ a~:.
mutatják, hogy a peteseJt a pollenkeverekbol kr
választja a hiologiailag legalkalmas~bb pollenszemeket, tehát azokat, an;elyekkel legjobb utad~=
képes létrehozni Prezent es Lrszenko ez~el az.\
mélettel felállítják a szelektív megtermeke~_vul~"
tanitt Elgondolásuk szerint itt nem a pollentoml~k
versengéséről lehet szó, hanem. a petesejt aktrv
válooatásáról beszélhetünk Ezert a fa]tanbeluh
kere~ztezéseknél is sikeresen al~almazlwtok a yol·
Jenkeverékek, mert ezáltallehet?s~g.n:frhk a legjob~
kombinációk nyerésének valoszrnusegere. Erre ~ta
nak különben Brecsnyev kisérleti eredm.enyer r.s.
melyeket a •>Best of All« ki~álasztott peld~nyar.~
kapott Hat egyeden 12 ~iragzat összes vná~ar,
kasztrálta majd az l vnagot ugyanazon noveny
virágporá~al porozta be, a 2. virágot ugyanazor:
fajta két egyedének pollenkevere~evel, a 3. vna_
rrot ugyanazon fajta három egyedenek poller;kev:t
~ékével, a 4-5. virágot ugyanazon faJta negy-o,
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egyedének pollenkeverékével, a 6. virágot ugyan• és a xénia (pL a cső szemeinek apai jellegú szineazon fajta 5 egyedének virágporával, valamint 3 ződése) alapján állapitotta meg azt, hogy.~ megolyan egyedről · gyüjtött pollenkeverékkel, ame- terniékenyítés idegen vagy azonos pollentol szárlyek sokkal kedvezőbb körülmények között fejlőd mazik-e. A 29 kombinációból csak 9 esetben kapott
tek. E keresztezések közül a legjobb eredményt a kedvező megtennékenyítést idegen pollennel ; !8legösszetettebb pollenkeverék adta. Igen figye- nál a saját pollen mutatkozott előnyösebbnek
lemre méltók T urbi n N. V. .. és Bogdanava E.. N
Fejginszan N. J. kukoricákísérletei alapján meg1946--47-ben végzett paradicsom kísérletei. Több-- állapítja, hogy a xénia szerepe még nem egészen
léle pollenkombinációt állítottak be. Egyik kisérlet- tisztázó<:Jott. Fehér endospermiumú és perispersorozatukban egy törpe növekedésű, sárga bogyó jú, miumú fajtái keresztezett saját pollennel és idegen
ú. n. »Micsurin sárgája« fajtát poroztak meg több (sárga endospermiumu és vörös perisperi .rmu
más fajtából származó pollenkeverékkeL Ebben fajták) pollenjeveL A keresztezések egy részénél
mindig szerepel a törpenövésű, vörősbogyójú, ú. n
(kontrollokná!) saját pollennel végezte a megpor•>tervszerű<< fajta virágpora, a másik pollenkompozást, egy masik csoportnál két idegen fajta l:l
nenst változtatta és azt különböző, de mindig arányú keverékét, mig a harmadik csoportnál
magasnövésű, sárgabogyójú fajta virágpora adta.
csak egy idegen fajta pollenjét haszn<ilta. A harA különböző kombinációkból végül is kaptak 98 madik csoportnál, vagyis amikor a fehér fajtát
dr b, mindkét apai tulajdonságot tartalmazó bogyót sárgával keresztezte, xénia jelentkezett, amennyiés 24 drb egyapai tulajdonságot tartalmazó kon- ben a sárga szemek csúcsa fehér mar adt. Amikor két
troll-bogyát Az első csoport 4 bogyójából szánnazo idegen fajta pollenjével végezte a megporzást, a
utódoknál mindkét apai tulajdonság megjelent, szemek egy része tiszta sárga, más ré?ze fehé1
míg a kontroll keresztezésekben sohasern jelent meg csúcsú, harmadik része pedig tiszta fehér mar adt
egyszerre kétféle domináns sajátság. Az F 1 nem- Utóbbiak utódainál (F, nemzedék) a tiszta fehér
zedék növényeinel 1060 növény köziil 43 növényen magvakból származók is hibtidnek mutatkoztak,
jelentkezett a két apai domináns tulajdonság, az meit ezek szemein is érvényesültek a pollentadó
P2--ben 2 791 növényből J6 törzsben dihibrid-hasa- szülő tulajdonságai, mindannak ellenére, hogy a
dás volt észlelhető. Érdekesek a Jakorilik dohányon megporzás évében xénia nem lépett fel Egy ré~ze
végzett kísérletei is Különböző fajtákat kereszte- az F1 egyedeinek sárgaszemlí lett A szovjet
zett egymással olyképpen, hogy egy-egy fajtának kutatcik közül ep-yesek a búzák pollenkeverékes
saját virágporához hozzákeverte a többi kisérleti megporzásával foglalkoztak En e vonatkozóan Lifajta pollenjét s ezzel végezte el a rnegporzást sz en ko Agrobiológia cirmí munkájában olvashatunk
Vizsgálatai alapján megállapította, hogy az egyes Avakjan A A kísérleteiről Ő a Hostianum 0237
fajták különbőzőképpen szelektálják a pollent
őszi búzát ker esztezte a I 160-as tavaszi búzával,
Megpróbálta azt is, hogy az egyes fajták pollenjeit de életképtelen hibrideket kapott, mert rajtuk az
külőnböző arányban keverte s ebből vont le követalsó levelek leszáradtak, csupán két levél maradt,
keztetést a petesejt szelekciójának médékérőL kalászuk sem fejlődött Ha azonban keresztezéskor
S . P Hacsatur ov rozskísérleteket folytatott; zöld az l 160-as polleÍ1jéhez az anyaként használt Hostiés sárga (domináns) szem ű rozsot válogatva vetett anum 0237 pollenjét is hozzákeverte, akkor a kael. A zöldfajta növényegyedein kiszámolta, hogy pott hibrid utódÓk életképesek maradtak Minthány sárga szem fejlődött idegen megtermékenyí- hogy az anya csiranövénye szőrözetlen, az apaé
tés következtében. Az idegen megtermékenyülés szőrözött volt, a hibridnek szőrözöttségéből követfolytán a létrejött szemek gyakorisága 0-71 %-ig keztetett arra, hogy az idegen polienek útján is
variált A következő évben már külön vetette a történt sikeres megtermékenyítés.
növények magvait. A zöld szemekből fejlődött
A felsorolt és lényegükben ismertetett kereszutódokban kis %-ban előfordult idegen megter- tezési kísérletek rnellett még számos hasonló kumékenyülés, a sárga fajtáknál nagy %-ban talált tatás is an a utal, hogy ebben az ir án y ban bőséges
idegen megtermékenyiilésből származó magvakat lehetőség van a fejlődésre és tökéletesítésre . Ezek
Megállapította, hogy az egyes törzsek a pollen- az agrobiológiai módszerek és az alkalmazásuk sor án
szemek szelektív kiválogatása tekintetében külön- nyert eredmények kétségtelenül új utakat nyiböző öröklődő tulajdonságokkal rendelkeznek A
tottak nemcsak a gyümölcsnemesítés terén, hanem
szavjet agrobiologusok köziíl többen is foglalkoztak a kertészei, mezőgazdaság és sok más irányú kua kukoricafajták pollenkeverékes keresztezésével
tatás, így a gyógynövénykutatás vonalán is. E
Igy I. l Lessik, A B. Szalamov, 111 . S. Hadjinov, módszerek bevezetése és értékesítése folyamatban
Pejginszen, stb. Szala/nov A B. 1947-ben adta van hazai kutató intézeteinkben és kisérleti teleközre az idegen és saját pollennel megporzott ku- peinken Különösen ebben az évben indultak meg
koricafajták kiválogatá képességéről szóló vizsgá- nagyobb mértékben. az ilyen természetű kísérletek
lati eredményeit Azt találta, hogy az egyes fajták s rövidesen várhato az elsó kiértékelések pubirugyanolyan mértékben termékenyültek meg saját, kálása
mint idegen pollennel Néhány 'bel tenyésztett faj·
Sárkánv Sándorné
tánál azonban a saját pollen kiválogaUtsa sokkal
nagyobb mértékü volt, mint a populációnál vagy
IRODALOM l. Asztalos Gy.: A burgonya vegetativ
a mesterséges úton előállított hibrideknél M. S hibridizációja -· Az új szavjet agrobiológia Genet. Int.
kiadása Budapest 1949 . - 2 . F'ejginson, N. J.. Néhány
Had ji nov különbözó kukoricatörzsekkel és fajták- apai
forma részvétele a kukorica . megtermékenyítésében
kal végzett behatóbb pollenkeverékes kísérleteket Agrobiológia 1948 No. J (92-JOB) - 3 Gluscsenko, l
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A szavjet agrobiológia és alapelvei. Budapest H}49. -

4. Györffy B. Biológia (Egyetemi jegyzet) Budapest 1949
-- 5 Jakovlev, P N.: Kisérleti adatok a gyümölcsfák fejlődésbiológiájából Agrohiol 1946. No. '4 - 6. Jankó B.:
A gyümölcsfák \regetativ hibridizálása. - Az új szavjet
agrobiológia Genet. Int kiadása. 1949 . - '7 Uszenlw, T
Agrobiológia. IV. kiadás Moszkva-Leningrád. 1948 (340-11 ) - 8 Szabó J. K
A szavjet agrobiológiáról Agrár-

tudomány. 1949 l. l - 9. Szalamov, A. B. Szelektív
megtermékenyítés a kukoricánál. Agrobiológia 1947 . III
32-4'7 ·- 10 Szuch~mlin, F. N · Gyapot oltás?- két alanyra:
Jarov. 1939 No . .5/6: 141-42 - l l . Lurbm, N. v. éi
Boedanuva, E. N· 'Több apai formától származó növényhibridek előállítása. Agrobiol 1948. I.. 109-127 . -- 12
Zvereva, P A.: Burgonyafajok keresztezésének rnegköny~
nyítése vegetatív közelítéssel Agrohiol l 946 No 2: 126-'---.28,

A bB~ndG_. C.. HimelickR. F. és Macdonald L H .
A aCLtraczn stabilitása.. (journ.. Amer. Phar~ssoc . Sc.. Ed ..28 . 3 L.. !949. )
. .
' ·
. !'-_ bacrtracrn nevu antibiotikus an a ot a B
subt:Irs »Tracy L<< törzse szalgáltatja kJiönöse~
he!yr alkalm~zása elterjedt, perorális ada olás
meg a klrnrkar kipróbálás szaka' ban van A g
a
· - r'l.t. bomlékonysági viszonyai ·nagyjában
z anyag
st a b-l't
r r asr_

1
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~özleménye Vezető:

Zabkavics L E és Andrejeva T F

Izolált
kloroplaszták fotokémiai aktivitásaról (O fotohirnicseszkoj aktyivnoszti izolovanih kloropÍasztov) Dok l. Akad Nauk, l 949 I. sz !65. old
Ismeretes, hogy az éló növényi sejtben levő
klorofil[ optikai és egyéb tulajdonsagainál fogva
különbözik a szerves oldószerekben oldott klorofilitól Ezek a különbségek a klorofil! szerkezetétől
függnek, amely más a levélben és más az oldatban
A klorofill összetételének jelenlegi ismeretei első
sorban Cvet M. Sz és Lyubirnenko V N. feltevései
alapján alakultak ki, melyek szerint a klorofil[
tulajdonságait a hozzákapcsolt fehérjék szabják
meg A klorofill természetes összetételének megbontása megváltoztatja optikai tulajdonságait
Abból a célból, hogy megállapítsák, hogy a
klorofill szerkezetének megváltozása rnilyen összefüggésben áll az optikai tulajdonságok rnegváltuzásával, a szerzők fotokémiai vizsgálatokat végeztek
Izotalt kloroplaszták fotokémiai aktivítását a felszabaduló oxigén mérésével manométeres módszen el, nitt ogén atmoszférában par akinon jelenlétében határozták meg. A fényelnyelés íntenzitirsát és a klorofil! töménységét König-Martens,
illetve Beckmann-féle spektrofotométer segítségével mérték A fluoreszcenciát ibolyántúli sugarakkal való megvilágítás mellett vörös fényszűrőn
keresztül figyelték.. Vizsgálataíkkalmegállapították,
hogy kloroplasztákból készített szuszpenzíó fényelnyelii képessége hosszabb idő utáni állás folytán
sem csökken, ellenben l cm 3 szuszpenzíó fotokémiai
aktivitása mm 3 oxigénben kifejezve fokozatosan
csökken, ez a csökkenés azonban nem befolyásolja
a klorofil! fluoreszkálásának intenzitását Ugyanakkor a szuszpenzióban lévő klorofil[ mennyíségét
folyamatosan többitben is meghatározták és azt
találták, hogy az állás közben még magasabb hő
fokon (28-30°) sem csökken, ami azt bizonyítja,
hogy a szuszpenzíó inaktiválóelása a kloröfill elbomlása nélkül is megtörténik Feltételezik tehát,
hogy az inaktiválódás csupán a kloroplasztákban
levő enzím-rendszer múködésének megszűnése folvtún következík be
··

Ligeti Viktor
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Ezeknél a-z oldatoknál a fagyásnem volt különbség a sterilezés
el?tt es utan. A meghatározott fagyáspontcsökkene.sek megegyeztek az egyes alkotórészekre kiszár~.rtott f~gyáspon!cs?kkené.~.ek összegéveL A szerzak ,egy. altaluk keszilett el orratot javasolnak me ly

l

---"------

Ke d v e. ss y G y ö r g·y dr.

Rosenthalel L
Káliumjodid ampulla alkalmazása a bromo-jodometriában (Pharmaceutica Acta
Helvetiae 5. sz 188).
Bromatometríás méréseknél kaliumjodídnak a
folyadékba való vitelekor gyakran bromveszteség
áll be . Ezt ugy küszöbölí ki, hogy a kaliumjodidot
vékony ampullahari, előzetesen a folyadékba viszi
és megfelelií időben az ampulla széttiirésével 3l!calmazze

Hegnauer R Flrlck H . jóminöségií gyógynövenyek nyeresére irányuló kísérletek. (Pharmaceu-·
!ica Acta 1-!elvetiae 1949. 5 sz. !89)
..
Ismerteti a kömény eredetét, fajtáit és az
illó olajtartalom változásának okait. Megállapítja,
hogy a karvontartalom nagymértékben függ az
aratás időpontjatól és a raktározástól Ez utóbbiakat saját kísérletével igazolja.
Kanizsai Nagy Ida dr

Rosenthafer L
Adalékok organi/ars kötések
ki mutatásálwz (Pf1armaceutica Acta Helvetiae 1949.
5. sz !84.)

A szerző munkájában a következőkkel foglalkozik: organikus kötésben lévő halogének kimutatása higany és ólomacetáttal, kénsav helyettesítése szirupsúrúségű foszforsavval, jodoformreakcíó kibővítése, fenolok kimutatása hypohalogenitekkel, vaníllín viselkedés.e ammoniás ezüstoldattal, tíouracíl reakciói
Rangaswami S.-Reichstein T Neriumodorum
glrlkozidájáról (Pharmaceutica Acta Helvetíae 1949
5. sz. 159)
A fő- és mellékgyökerekből nyolcféle anyagat
allítottak elő, melyek nagyobbrészt egységesek és
belőlük hetet acetát formájában kristályosítottak
ki. A szerzők részletesen ismertetik az előállítás
módját Az előállítottak köziil kettő biztosan,
ketiő pedig valószínű digitalis glükozídaszerű vegyület A továbbiakban a 7 kikristályosított anyagat
vették vizsgálat alá és odorasid A-G jelzéssel
látták el. Az A és B jelzésű adja a Keller-Kiliánireakciót és szerkezetüket is bebizonyították. A
C-G-ig jelzésűeknél a Keller-Kiliáni-reakcíó negatív, szerkezetük még ismeretlen Biológiai vizsgálatokat macskán végezték el, mind a hét anyag
hatásos volt a szívre Megállapították ezenkívül
Szepesv Angela drezek letális dozisát is

1

a.~tn :crlltrnbey ei azonosak. A száraz B. 37o hőmér
se e rg s a 1. n~k n_Jondható, 56§ 0 -on már rövid idő
alatt a bomlas Jelert mutatja, 80' fölött még gyorsabba~J .~omlrk . Vr.zes ol data pH 5-7 között az
~lv~do Je.g ho~ers.ekletén néhány hónapig a hatóertek merheto valtozasa nélkül eláll szaballőn
azonban gyorsan veszít hatásábóL A' vízmentes
alapanyagokkal készült kenőcs olyan stabíl mint
maga a szubsztancía, de vízzel elegyíthetŐ tápanyago~kal nem lehet belőle kenőcsöt készíteni
A szerzok egy pasztrlla es egy nazális használatr a
szánt rnszuflaci?s por receptjét ismertetik, rnelyekben a B. szrnten stabrlnak bizonyult

Murplzy H: W és Goodyear j M. 8,-vrtamin.
a tr~mm ludroc/zlorid stabili/dsáról jód és
kalwm]odrd Jelenle/ében. (J omn, Amer Pharm Assoc
J~gyzet

Sc. Ed. 38 174. 1949 . )
. A L-tartalmú elixirben Lugol-oldattól csapade.k _keletkezrk,. ha az szabarózzal készült, míg a
szolocukorral keszült elixirben 2°/, -nál nem tö·néll)lebb Lu~ol-oldat nem' okoz cspádékot A B1 v\tamm stab1htasa szempontjából közömbös, hogy azt
g11tyen CL[k?rfélével készített~!< )ód jelenléte pH
---::-4 8 kozott a csapadekkepzodes ellenér. e nem
csokkentr a B, vitaminoldat stabilitását a jódmentes ko.ntrollhoz viszonyítva. Az eredeti tiamÍIJ
hr~rochl_ond rnennyiségből 2 év múlva 86--88o'
3 ev m.ulva 82-86 5% volt még jód jelenlétéb~~;
:negt~la_Ihato, tehát az ilyen oldatokban a jód
Jelenletet nem lehet. kifogásolni

, ~yestrand A.:. ~ neoar~phenamin gyógyitómegf1atarozasa. r.dö-mortalitás adatok

lwta~~nak

alapJan_ (Jour_n. Pharm. & Pharmacy 2. 78. !949.)
.. A N. hatas~nak ellenőrzése általában úgy törtemk, hogy tnpanosoma equiperdwn-mal oltott
egerekl;e~ v.agy patkányoknak másnap a gyógyszer kulonbozo 1~1~nnyiségeit adagolják s az így
ke~elt allat~k .. vereber.; .naponta megszámolják a
~1e15 ber..melevo.. paraz1takat, ill. megállapítják a
"yo,?y.ulas bekovetkezését Az ismeretlen anyag
halasat a ~tandarddal egybevet-.e számítják a
keresett hatoerteket Ez a módszer igen munkás és
hosszadalm.as A s~erzők, azt ajánlják, hogy a be·olt?!t ~ ut~la~ gyogyszerrel kezelt állatok túlélési
1de]et allaprtsak meg s ebből számítsák a standardhoz vrszony!tott hatóé;téket A közölt adatok szerrnt e~ a modszer a regrhez hasonlóan reprodukálhato es sokkal kevésbbé körülményes, mint amaz
L án g

Michaels. j-Mrlnzel K

Béla dr
lizJelaiós olda/okról.

(Pharmaceutr_ca Acta Helvetíae !949. 6i7. !99)
A szerzok Rmger, Rrnger~locke. Rinaer~akta~ oldatokat állítottak elő .a kölönböző gyógy"erkonyvek szennt es meghatarozták azok fagyás-

pont-c~ökken,ését.
P~;.tc~okke?esben

a verszerummal izotoniás

· Schind/er

'

0 ~ Voeglli

~perrdmomdhyl

W
Oxitocin lwtású
származékok. (Pharmaceutica Acta

elvetrae 1949 . 6-7. 207.)
A s.~cale cornutum és hydrastis canadensís
alkalordar~ak . alkalr:,razásával kinin és kotarnin
mellett oxrtocr~-szeru hatást tudtak kífeiteni Kellemetlen mel!ekhatásuk míatt. szükségessé vált
ehhez _h.as~nlo ve~yuletek szintetikus előállítása
A s.zerzok rsmertetrk a hldrasztin kotarnin szerkeze.tet, k1e;nelve azon csoportokat, melyek hatást
feJtenek kr az uterus;a Kö~lik.ehhez hasonló vegyületek altaluk torlent eloalhtas1 módját. Vé ül
rsm~rtetrk a tengerimaiacon végzett biológiai m~gllatarozasok eredményeit
c

Michaels !-Miínzel !(. Injelwókról (Pharmaceutrca Acta Helvetiae 1949 . 2. sz )
. D?lgozahrk .bevezetésében ismertetik a hipe1hrpo- e~ rzotomas oldatok fogalmát Rámutatnak
az rzotonra for.üosságára az injekciós oldatoknál
A gyakorlatr reszben kísérteti eredménveiket köz.Jrk ,Beckrir?r.m-hőmé:ővel meghatározták a nátriun;K!o.rd, kahumchlond, kalciumchlorid nátriumbt~atbonat~ glukozel magnéziumszulfát, natriumgJrc~:~foszfát, nátriumlaktát kiilönböző koncenir aCI O]!! ~ld~tainak fagyáspontcsökkenését és a
ka~otl ertekeket grafikonon ábrázoltálc mely
maJdne:ll mmd~n esdben egyenest adot( Tehát
a fagyaspontcsokkenes és a kancentráció eayer;esen arányos . egymássaL A szerzők kidolgoz··
tak egy egyenl etet, melynek segítségével kiszárnít!Jatjuk az ol~ ott anyagok koncentrációját, Ira ismerJuk a fagymj)ontcsökkenést és megfordítv?. Az
egyenlet ,Y=Y+b (x-)<) . y=koncentráció, Y=
=meghatarozott y értékek számtani középariinyosa, b;-allandó X=,fagyáspOilÍCSÖkkenéS x~-'
=nJeghat~rozott
fagyaspontcsökkcnések számtam k?z~p~ranyo~a Az állandó kiszámításának
levezeteset IS kozl<k, melynek végeredménye :
b,S_(x=:-x)(y-_-Y)

s (x-- x)'

Szepesy 4ngela dl
Ed .. Bmhamon. Az ÚJ antzbwtrkumok lzelyzett
a tizerapra/Jan (Die_,Stellung der neuen Antibiolika

der Tlwapíc.) Osten l\ p Ztg lll évf 3435. sz. 389. old. 1949.
. Rö.viden i.sn:erteii és táblázatban közli a kö
vetKezo ant1b10trkumok előfordulását, aktivitüsát
1~: vrt:·o, ~pe;ifikus. hatá~á~, toxicitását, therapi ás
Lasznalatat es alkalmazasanak módiát: nenicil'ín
streptomycin, thyrothricin, _gramicfdín · (subtiiin;
subte~olm), bacrtracr~ (bacrllomycin, colistatin,
hacrllrn), chloromycetm, aureomycin, polymyxin.
111
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K Ganzinger. A. sui fonamidártalmak klinika.
máró/és kezelésé1 ől (liber die Klinik und BehandIung de' Sulfonamidsclúden ) Österr Ap Ztg
lll. évf 34--35 sz 393 o. 1949. '
A suifonamid-készítményekkel a laikus gyakran, ritkan az orvos is v!ssiatl. Ezért szük~éges
ártalmára ismételten rámutatni A szerző közli
töviden a gyomor: a bőr, az idegek a vérkép,
a vesék, a máj és a hőszabályozás, végül a helyi
ártalmak (izomnektoois) kóros elváltozásait, illetve
id,evonatkozó megbetegedéseit

. utolso éV:~kben a~ irodalomban gyakran van
sza az rnjekcroban .elofo.rdulo pyrogenekröl, amelJ:eknek okat az '"mJekcros. folyadék helytelen sz(í.
reseben lat1a Foleg a szenen vala sziírés okozza
a pyrogenek megjelenését

Az alum· .
.
-.... ·.··
.. .
.\z al
.. ~, mtum vegyiil f
·' .. . .
.. Fermi/o c_ G, és. Lucas 'H
.
Azac~tat,. al. suJfát ~\~oz~! 3 maradt meg. nyok
a kábítószerek identifikál', , · W. : Tanulmáreakció a Meto
.
· , , a.sara. I. Mikrokémiai
zál t kés:í um!_n· acetát mint- ~mso:, solutum tmeny szerepel. Alt~~kosavvaj stabi!F- I.dentification dt 0~a~~on_os!fasar~- (Studies on the
Az a
·, -ace t. tartaric
twn for the ldenti i otrcs. l. Mrcrochemical. Reae:
tartalmaz mmonia oldat 9
amm oma.
. gá:it. A. So. Ed. 38. 491c crJwn of Metopon, f A. Ph
A M (metil d.-. 49. IX.).
.
. ..
Az ammania sói k.. ..
fenicianiddei , - _1IHdromorfinon) '
.
carbonicum, meiy ,csak o~~~tkm;aradt az annnon
a, meglehetőse~; natronlúggal vörös ~a~num nirrob "l A chioros víz kimar adt az k.e.msz~r szerepel
ktvül még néhán ~pectftkusnak tekintf;nt. ad E~~n
o..
UJ gyogyszerkönyv- utján
keletkr>ző J~, dia~o~wmsökkai va~~o krea.kcwn
t csen a lk l .... , sz,nezodest írnak le m l ap csalás
.
, Az aqua amygdal an"
a.rnasak a M-nak
, ' . e.yek egyiit,
neven került be tőmén .a,r Aq.ua lauracerasi vaJo megknlonböztetésére
mas kabttoszerektől
J :20.. Fény hatásár
Y. es hrgttott alakban
z~.varosodik. H~tóaan bomhk, h~sszabb ideig állva
boi 0,97-10 o-t
yaga a Clanhydrogen,' melypobran j., Acker M. M .
4
Szzlard .anyagok törésmutat ... es F~e?zani H A.
A bismuthb sófro. !Ylr!Je tartalmaz
vegyület: subnitrát k~~u~ r;l~gn:aradt a 3 eddig; pont kor zi/. (Refractive otnak merese az olvadás~ subcarbonícum ~~ b,a.ra~ es subsalicylát Ú; and Above the Meltina pnde~ llleasurement At
Resr and Wachses J A Pol1ln of Soh ds, Gums
l!cum.,
Mindeg yr"k ne·rYJOd~g.alücum
elotqa a a tribromph
,
eny.' J 949 IX.)
. ·
·· A Sc. Ed 38. 495'
a r
egegyszerűbb azonossá . . .byogyszerkönyv
.. ,A bolus alba t .. ~~ vzzsgalatokat
A tö.résmutatónak
~ortenik. Az absor~á~~rez.ese ~O percig 160 fokon ,vaió m~ghat;\rozása sok m~gasabb hőmérsékleterr
g mr,, ~>:anta, viasz és
aHapitják meg.
kepesseget methylenkékkel :r~as effele szilárd an a
galhat Szerzők ily~l g a~o_nosrtasar a alapul <7o1, . .
. .
Calcium Carbonicu
eredményeket kö;Jik
nmeseket végeztek s'·~ az
a gyogyszer könyv, Cal cmbolb ket mrnoséget ír el ö
carb. PP Kü!őnbséa az car . e~t~rnumot és Ca!c.
Lán~ Bela d1
ban Ő· PP: r;Jaradékb nélkgrt~f~~~~~ban
van, sav0 1
J keszrtmények
C .
, l . Santavr F - Bwhnicek J
tum 50% oldat, tovább~ a1crum chioratum solu- -u cr colelzzcin tartalmának
. · • A, semen wiva 11 ozasarol. (Pharm
hypophosphot Cal ci um gal~alc. phosphor Cal ci um Acta Hclv. 1949. l sz
rcum.
. conrcum, Calcium lacA szerzök M
. 20. old.)
t
I
ll-féle
Colocrlv.aorszagból
mazó
·
.
11cum aut . és Sziléziából sza·
~ 1·Vasvegyliletekb!íl c'ak
.
. . umnale magot vette!<
Ferrum pulveralut'l F , . negy maradt meg. vrzsgalat alá A
volt : Áll abkolchrcrntartalom O. 6 -l 23o/
;um, ?-,8% vastart~{omr~;~;rm Foxydatum sachar a·: koz<itt
,,.
ab an O. 81 01 T
,1
.o
um es Ferrum sulfrt' .
'
errum sesquichlot a
"- 0 s magokból 183--406 d. ;o
ermesJen az l
carb ·
rrcum praecio·t t
..: b ,van, átlagban 262
onrcummal csak a p·J B
.• r. a um. Ferrum A kolhicin tartalom ··
' t laudmal találkozunk
qagy . ,
ossze1uP:aesben .
.'·.
sagaval
Eredményeiket't
l.
van a magok
etrk
·
a'lJ.azatokhan
ismer·
E l
Uher eczky l stvdn
t
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R~SICCk} L Ujszerri nézetek az emberi táplálkozasrol (Nowoczesne poglady na zy"ienie cztowieka . ) Varsó, Farmacja Polska, 1949 6. szám
220 old
·
A szerző tárgyalja a táplálkozasi problémákat
a vitamin tartalma szempontjából
·

K L. Zinzi és F Hanus A chlorophvllnak
gyógyászati alkalmazása (Über die Verwenduna

Glowacki W Laboránsok a Kárkanos lzeavek-·
ben (Laboranci w Karkonoszach) Varsó, Fam';acja

des Chlorophyll als Ther apeutikum ) Österr Ap0
Ztg Ill. évf. 34---35 sz . .395. old 1949
. Rövid visszapillantást találunk a chlorophvll
vizsgalatára vonaH.:ozóan Említi Brirrit, ki· a
porphyrin sebgyógyító hatasát írta le és~ másokat,
akik ezt megerős~tették a chlorophyll vízben oldódó
származékáróL Ujabban Bowers ~ penicillinnel és
Meve1 sulfonamidokkal kombinálják a chlorophyllt
A szerzőknek sikerült vízben oldódó, bakteriosztatikus hatású chlorophyll-származékot előállí
taniok jelenJós therapiás hatással

Polska, 6 szám 223 old
A gyógyszerészi történelemben külön helyet
loglalnak el a laboransok A laboráns szakma különösen a XV lll században terjedt el Munkájuk
a gyógynövények gyüjtésére s belőle orvosságok
készítésére ter jed t ki A cikk ismerteti a laboráns
mesterséget a Kárkanos hegyekben

Strankowska H Krilső tények befolyása a
gyógynövény fejlOdésére (Z zagadnierr wptywu
czynników zewnetrz"nych na rozwöj IOslin leczniczych) Varsó, Farmaci a Polska, 1949 6. szám

H v Czetsch-Lindemvald Galenus! etesztókészitminyek a gyógyászatban (Qalenische Hefepraeparate in det Pharmazie ) Osten '.p Ztg
r rr évf 32--33 sz 375 old !949
Közli a szerzó a Faex medlcínalis és az Ex·
tracturn faecis készítésének egyes részleteit, maid
száraz és félsün\ élesztőkivonattal készített pilulitk
szétesési idejét Olajtartalmú labdacsokba célszerlí
bolust. tenni. Végül ajánlja az élesztőt fehérje és
tannalhin előállítasára is
Halmai jános d1

Muszinski J •>Rutin és pyron és pyr011 anyagok<< (befejezés) (Rutyna i smowce pyronowe r
pyranowe) Varsa, Parmaeja Polska 1949 8 sz
293 old
·
A szerzö beszámol a pyron- és pyran-szánnazékokrol Ismerteti előfordulásukat s alkalmazásukat a diétetikában s gyógyászatban Különösen
foglalkozik egy fianon glykozida-rutinnal; leírja
fizikai és kémiai tulajdonságaikat a gyógyászatban Rutin a hajszáledényeknek áteresztőképessé··
gét szabályozza. A magas vemyomásnál alkalmazzák A C-vitamin a rutin hatását fol<ozza.
Szulfamidok, ro dan, tiour aci l készitménvek s rutin
közölt antagonizmus áll lenn
"

Roe>ke A .. Növényi exkrecio jelentősege a gyóaynövénytermelésben (Znaczeníe ekskrecji roslinnych
dia uprawy ros!ín leczniczycll) Varsó, Farmacja
Polska 1949 8. szám, 303 old.
' ·
A szerzö bövebben loglalkózik azzal a kérdéssel, hogy a növények fejlesztenek bizonyos
substanciumokat, amelyek nem közömbösek a környezelte
Adami> F. Pyrogenok az injekciós folyadékban (Pyrogeny w ptynach iniekcyjnych.) Varsó,
Fannacja Polska, 1949 6 szám 218 old
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232 old
A szerzö tárgyalja a külsö tényeket (hőmér- ·
séklet, fény, táptalaj stb.) amelyek hatással vannak a növény fejlődésére
Derlanvs/w Lala dr

Sk1 amovsky S
A cseh gyógysurkönyv anorganilws gyógyszerei (Casopis Ceského Lékamíctva,
\949 145.)
A gyógyszerek chemikáliak sOk esetben szeny~

nyezve vannak olyan anyagok ka!, melyek a gyógyhatás\ ronthatják, az anyagat értéktelenné tehetik, ezért a gyógyszerkönyviwk olyan vizsgálati
módszereket kell előírnia, melyek minden gyógyszertárban könnyen elvégezhetők
" cseh gyógyszer könyv nem sokban tér el
a V ll i. Osztrák gyógyszer könyvtől Több kevés bM ·
Jelentiís gyógyszer kimaradt, viszont néhány újabb.
higany és vasvegyület hivatalos lett Haladást
jelent az új gyógyszerkönyvben az új vizsoálati
módszer és az egységesség, a világos meghat{~ozások A savak köziri kimaradt a salétromsav, mely
csak a reagen:l\Ok közölt szerepel
A bórsav azonassági reakciója megváltozott
A sósav két töménységben szerepel : 24-26
%-os és 10.5--11% tiiménységií
Az acid. phosphoricum solutum 20üfo-os.
Az acidrrn1 sulfuri cum cane 94-·-98 5% a
ctilutum !4-~15% töménységlí
A cseb gyógyszerkönyvben eltérés a régitől
az is, hogy nem pontosan egy értékre beállított
készítményeket, hanem megenged bizonyos határ"
érték közölti ingadozást
Az arsen trioxyd, azelőtt acid aresenicosum,
lcristályos vagy amorf. A gyógyszerkönyv előírja
hogy eammoniákban tökéletesen feloldódjon
'
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adz_oaktzv kénnel meaJel" /t Q es Om km S
S''
lzqtasa a tuúokulózz~ -ga l~l-(p Olnlf1!fenil) Izazol
(Uber die Wirk
. ez "' tenveszetek1e lll

1

unp emes mit ·d.
111 IZ!erten 2-(p An;;no h
ra roaeliven S"
tur en von Tuberkelba ~lleny!) Thyazols auf Kulzr en lll.) (Helv Chim
Acta. 32. 1674.)
. A •>Myco·baktérium t b
.
ammofenil)-tiazollal . . u erculosrs<<-nak 2-(·1'
.
anut S" tel · 1.. 1t
JC o ek mea
Sz em b em maaatartása k ... ' .kötve Az í~blált bak t ,ulonfe!e feltételekhez va~;
leteknél alkohollal mos~~~un:okat az ilyen kísér'
ny~rt S"'-iit tartalmaz.0 a :s a baktériumokból
flkalták
vegyoleteket külön identi· d. ·

K~rrer P és Dün K.
.
talmazo toko/származékok · (/VletoxHsoportot

~

lar-

gruppen.) (Helv. Chim A t okole .mit MetoxyKozlik ea,
· c a 32. !361 )
xitoko! és azbl5 n~onome!tltokol, monometi!metozz.st Továbbá a~ a~e~~;:wttl-8-m~toxitokol szintéz;kaíknak előál!ításá" Aarknak es allafan szármatasát vizsgálva mea~lJap'~.a~etat származékok hadrmetil-8-rnetoxitok~! a \Ja ' hog;.: csak az 5, 7,
mrn hatást 60 ma d cel.at fejl ki teljes E vita.
~

OZIS 1an

Kovács László dr

Steuzegue
' 1 E - J<,,., 1l 1!OS
gl•ógynbvényekben
'P ord e< terapiord Lob 1:
Acta Hel v 194g
s
e_za
- •t
~''"rtatok

Levél :l Hett~oplout
.
eJ wzok szárw
mf/ala-nál (Phar;,,
p

G

2 z 3 l old )
'
egyes. levelek esetében
..
csucsan és szél é '
a~ ei kozok szama
é.s . a k<izépső er: e~ a!am;vc! '!agyobb, az
:n,nt a kozepen 11\eufel l" r,Jel, val<Jm•vel kisebb
es a, kózépsii él k<izotf e o ertekeket a levél súl~
novenveknél az er közo~ old~lel ek adnak Diploicl
a levél szélesséagel haso ~~ama. fordítva aranyo<
ne:en arányos ~ !~vél n :z~le,sség esetén egve"
1
szeles levelek na<> ol l '?ss.zusagaval A tóvict' és
a hosszú, és relati~e '~e:~~~keket mutatnak, mint
le_veleknel kevesebb az
.yebb Ieye!ek Az also
boza helyekról beszerzet~r ~~zolkksza.ma A krilön. vee , vallazatos érték et mutatnak Tet
le':lelek, jóyal alacson~~b~~~rt~t:ntyeknél az also
sze esseg es hosszuság ua
e e adnak, a levél
mmt a diploidoknál ~A dv~noly,an befolyással bil
nY. eknél hasonló levéln;,a ord es. leüapiaid növék~lonbség a levélér ko;'{k"ag ~seten nm c~ n jelentős
nrncs jelentős elte' ,
~z~maban lJayszintén
· .
· res a szantott ' f · '
vizsgalata esetén sem
- es nss növény
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Blicfli I -- Gundersen F. O..: Penicillin pas.ztillák vizsgálata (Pharm . Acta Helv !949 2. sz
72. old).

- - -

·n

k -1 -

Először ismertetik a pemcrlhn pasztr a J€ en
tőségét a brit gvógyszerkönyv és a_ f .. D. , A

előirat~it a pasztlÍlák előállításár.a, m~Jd )'~zsgala~

t 31'k t k'' lik Vizsgalat ala vettek ta!Lossa" szem
t~ 'b?IZ da; n szerzők által javasolt és általuk
pon Ja o
·
- ·1r
sz
kidolgozott előirat szerint kés';ül~ pemet 111 pa :;
ti!lákat 4'-on e!tartva a ketfele pasztJlla _k~,
hón~p után is csak 15%-ot veszitett pe.n;crllrp
. , b 'l 2?"-on eltartottnál -ez a csokKenes
t ar t anna o . .
f"bb ka a ned
igen jelentós volt A csökkenes 1e~ ?
vességtartalomban keresendő, tenat ? -~al ~~m
macrasabb hőfokon tartva és n~dv_ess~gtol ve~ve
3 l~ónapia is jól eltartható a keszrtmeny Khmkai vizsg~latok szintén jó eredmén~ek~t adtak
s~erzők által kidolgozott eljárással keszr!lt pasztr.Ják alkalmazásával
Szepesv Angela dr

.e -. .-i'

j . Az uto'só evtizedben forgalomba
~
k'
t t · go dzie
lwzott gyóryszerekről (Nowe !e r os a me
ld.),.

.._._ymer

.sieciolecia0) (Farmacja Polska, l 949 J sz 6 ; o
A szerző leírja az utolsó evtrzedben meg,smert
és alkalmazott gyógyszereket D Tubokumalln,
Myanezin, Kenithal, Cyklopropan, Benadryl, An tistin, rutin, folsav, glutamin, p AS. drkumaro,1
heparin B A L OD. T, stb

Wlodzimierz Kurylmvicz . . A~tibiotikumok a
~vógyszerészi gyakorlatban (Antybrotyl~r5kw ~~~~ty ce farmaceutyczneJ) (Fannaqa Po a,
·
J sz . J 7. old.)
., . .
, . .
A cikk a peniciílin sajatsagmval s előálhtasaval foglalkozik

Kolorimetriás és fluorop1_etriás .méréseket v~
ztek különböző hrdr:oltzalasr mactszerekkel es
é~ kivonószetekkel előkezelt an~_agon Megállapít; 'k hogv a lúgos hidroltzrs elonyosebb, mmt a
~~v'anyú -és hogy az éter. a legalkalmasabb kivonószel az aglikonok krvonasar a

a

Cinistensen B V és Abdul-Laiif f A. •. Oj
mikrotechnilw az ultraibol)'a anaitusben (New Mrcrotechnique in Ultravialet Analysrs J & Ph . A. Sc
E d 28 49 l. l 949 IX )
.
.
A floureszcencia gyors ;·s p01Jto: megtr~:r-e• • ·e szerzők 1 mm átmérőju kaptHansokat apn· ·
1ese
r
•
'
.
, It anya"o
" t
a vrzsga
lanak , n1eJyekben lefonaszcva
..
"
·
'J
t
el is .lehet tenni későbbi ~ 11.;nor~o vrz:ga_ a ra,~
viszonylag nagy felülete leven, rgen 10 eszlelest
lehetőséget is nyurt
Láng Béla dr.

Bücili 1 , Hurni H. es Uberherr R : A 2-oxi. , kr'nolir' származékok tuberku/ostatrlws Iza-_
j -OIIllnt
- ·
·
.
·
.
2
tás a (Die tube r kulostatrsche Wn km: g. von -oxy4-amin o Chinolin Derivaten) (Helv Chrm Acta 32.
1806
odalomban leírt több tuberkulostatikus
hatásJ ~~yag kémiai sze.rke_zete. és tu?erkulostatikus hatasa köz ti összefuggest vmgal~ak rn, vrtro
.
A különböző alkrl--oxr-amrno szarmaes. ll1k VIVO.
·
'k '] ' J Itek
k
..
"J
zeko
ozu a 2n butiloxi szimnaze ·na esz e
h a tásmaximum ot
Kovács Lászlódr.

1·

Hegrwrw R-Fltick H ... Jómirzöségű gyóg)'"
· · /o' 1·<r'se'tleteF, IPharm.
rJövények nveresere
ll anyu
.

\c ta Helv. J949 1 sz 1 old.)
.
,
Először ismerteti a Datura str.ar;mromum-viráazatának morfológiáját és bwlograJat. A, D~t
Mowszowicz J. : Elreiő és mér~es gombák (Grz~ turá~ strammnniumm al és Datma tatula-val veg~e k
vizsgálatok azt mutatták, _hO.gY .a~. e~e~ tegtnt~s ·
by jadalne i trujace) (f'armaC!a Polska, !94"
alkaloida-tartalma i~en kulonbozo
~er_ ?J ,
2 sz . 37. old.)
.
.. ·,
t etö lenn~ az alkaloidában gazdag fajok kulony~ asz-.
A cikk bőven ismertett az eheto Co ner~r e 1 .
gomba fajtákatFészletesen, !~írja a gomeak tap~ 'ása Az előbb említett-fajoknál végzett vnaJz[tt
é~ termés eltavolítás igen _jó .eredmenrek~~ka al~a:
és tartalmi anyagait, ezenlo;rrü fo~lalkozr a gom
mert a növény JObban leJlod~ttp a Jdevt~k alkalbák a)róo-vszerészi alkalmazasavaJ lS.
c.
b·
Derkowska Lola d1
loidában gazdagabbak volta
.. apo a , . A
mazása nem vezetett megfelelo e;ectmenyr_e..
\1 •d Z F és Fa hm)' /.. R : A környmt ha- veg~tácios folyamat meghosszab~ítasayal ele;~~~~
.
tása ~ ~1~osC)ram~s muticus, L növekedésére es al; hogy a levelek alkalorda tartalmanak oszt cso
nése
meghosszabbodott
kalirida tártalmátiL l I The Effec~ oft Etr~o~~~
on the Grovth and Alcalordal on en co Ed 38
L udv-T enaer F . avakor lati mi kr okémia i köf~e-)
cyamus Muticus, L ll --J A. Ph A. S
. "ef- (Dhar;1, 1'-,cta Helv 1949 l sz 16. 0 .•
484 1949. IX.)
.. . .. - t · : · és
<\ tala i rninősége .. az onto,ze,s, rag,ya~as ,. _ men,l'-;,,e[\Pti a . berber in, hexametilént~tra~rn,
). k... - eti tényezők betolyasat tanu.manyoz
hexacltramin es ez utóbbi kettő elvalaszto mr roj
~l!{s a o~ry~~ növekedésére és alkaloida tar talo_m~ ' , .. r'eakcr·o·J·át Berberin benzolszulfonsavva,,
v.emrar
·
·
t· t t J és kaban elér het ő nyeredékre vonatkozolag .. A no~eny hexametiléntetramin ecetsavas ~-ezac~ ~ ~ alakú
egyes részleteire is kiteriedő vizsgálatark ere me- liumvasklorid jadiddal jellemzo szrmr es
in
. "1· t ad. Végül foglalkozik a hexametrlentetram
nyél közlik
t th,e
,
h ,
, , l
olvadáspontjának meg atarozasava
Christensen B. V és Abdul-Lati! J l~ . AnP
· ·u nes por:
trakinon droaok kolorimetriás és fluorameinas ta~tzrl:
B ü ·iri J és Gunder sen F O • eme r .1
t
,
, "(Colorr·tlletric and Fluorometnc c u
keverékek
elÓállitása
és
tartóssága
IPllann
Ac
a
manyozasa . ' ·
· ·
. • At!
'
e
dies on the Barntraeger R.eactwn~~o~
~'g2t~~) Helv. J949 1 sz. 31 old l
Drugs _ J A Ph A Sc Ed ~
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Bőrgyógyászati. célra használatos penicillin es
porkeverékekkel foglalkoznak a szerzők Elsősor ban
ismertetik a felhasználható penici Jin sókat és a
higító anyagokat. Azután közlik a penicillin tejcukorban való tartósságára vonatkozó kisérleti
eredményeiket, me ly szerint 4°-on el tartva ket hónap alatt a penicillin csak keveset veszít értékéből
Végiil háromféle előiratot adnak meg, melyek a receptura számára megfelelő tartósságú készítményt
adriak, ha a nedvességet a k~szíté~ és raktározás
alatt távoltartják

Brieskorn C

H

A

zsálya (Seranyagáról

lA Phann . Acta Helv. !949 2. sz 51 old l
A zsálya leveleiből vizes metii- és etilá!kollolos
kivanatot készített a szerző A csersavat%%-os
gelatin és 10%-os vastimsó oldattal ,,mutatta ki,
amely vaszöldítőnek bizonyult. Brómos vízzel és for-maldehid-sósavval adott reakció bebizonyította,
hogy a zsálya cseranyaga a katellinek csoportjába
tartozik A cseranyag tartalmi meghatározására a
bőrporos eljárást alkalmazta, eredményeit táblázatban közli. A vizes és 70%-os alkoholos kivonás kb
egyforma eredményt adott lrodalr\1i adatokkal ellentétben az általa talált Jegnagyobb csersavtartalom 3·3% volt A csersavtartalom jelentősen csökken a levél kiszárítása után A levél adsztringens hatását a Kobert-féle aglutinációs módszerrel határozta meg· Ez jóval kisebb eredményeket adott,
mint a bőrporos eljárás. Végi!l metilalkoholos módszerrel kivont tiszta cseranyagokat vette kémiai
vizsgálat alá, ismerteti az így nyert anyag olvadáspontját, oldódását és kémiai reakcióit is

Szepesv AnRela dr
H ind H W. és Goyan F. M.
és ozmotikus sajátságai ((fhe

A könny pH-ja

Hydrogen Ion
Concentration and Osmotic Properties of l aerimal
Fluid. journal of the American Palumaceutilcal
Assiciation. Sc. Ed . 38. 477.. 1949 . IX.)
A könny pH-ja a régebbi adatokkal szemben
valójában 7-4 Állás közben ph 8 2-ig, sőt felé is
emelkedhetik Ozmótikus nyomása ma már általánosnak tekinthető felfogás sietint közelítőleg a
O 9%-os konvhasó oldatéval egyezik meg

Láng Béla dr
Strazewicz s Kasinki .· A Lengyelországban elő
forduló sok j ajta metrla piper ita közül a legjobb fajta
kiválasztása. (Poszukivanie elity nieczty piperowej

A cikk ismerteti az első legrégibb lengyel gyógy·
szerkönyvet, amelynek .címe: I)Pharmacopoea erakowiensis Jaanis Woynaeeo (1683.)

Derkowska Lala dr
Gundersen F. O. ·Tanulmán)' a penicillinázéról

(Pharm. /'-.cta Helv. !949 3 sz. 77. old ..)
Megállapítja, hogy a náiriumlaurilszu!fát gátolja a penicillináze penicillinbontó hatásat, ismerteti az erre vonatkozó kísérletet és javaslatot tesz a
szer alkalmazására vonatkozólag.

Bol/e A -Miramanof/ A. A proteidek hatása a
Iriganytartalmú antiszeptilwmok aktivitására. (Pharm
Acta Hel v. 1949. 3 . sz. 85. old )
Megállapítják, hogy az anorganikus higanyvegyületek jobban megkötődnek a proteineken,
mint az organikusok, de precipitációt is előbb adnak
velük Szérumoknál pl alkalmazhatunk fenilmer-kuriborátot olyan koncentrációban, mely koncentrációban a szublimát inár csapadékot adna Feliételezik, hogy a higanytartalmú szerek hatása a baktériumos eredetű SH csoportok megkötésén alapszik Kimutatták fenilmerkuriborátot tartalmazó
bouillon J ;J m Ili ó koncentrácio eselében is megakadályozza a Bacillu; megaterium növekedését Közlik megüllapításaikra vonatkozó kisér Jeti eredményeiket is·

Kanizsai Nagv Ida dr
King B. C és Scirwarting A E..: Rutin előfordu
lása a Sambuws wnadensisben (The Occurence of
Futin in Sambucus Canactensis l A Ph. A Sc
Ed. 38 . 531. !949.)
A S. C leveleiben és virágaiban a gyümölcs-érés idejéig növekedő mennyiségií rutint találtak
és azt mind kémiai, mind spektofotometriás méd-szell el identifikálták

Láng Béla dr
Ballard C. W.-Ballard E. J A tribromfenol~
bizmut kvantitativ meghatározása (Pharm Acta
Hel v. !949. 4. sz. 156. old.)
Megállapították, hogy a Phann . Helv V.-ben
előírt meghatározási módszer 5%-al magasabb értéket ad, mint más módszerek. Ajánlják a bizmutnak
foszfát alakban való meghatározását

Kanizsai Nagy Ida d1
Twowska E . M . .· Coriandrum Sativwn kutatások. (Poszukiwania eli ty Coriandrum sativrml L)

wiractras i klanőr najezysinj spotykanychw
Polsec) (Farmacja Polska !949 . 3 sz. n old.)
A szerző ismerteti a tárgyra vonatkozó irodalmat, amelyben megtalálhatók a me nta piper ita
elterjedtségére, előfordulására, továbbá az illóolaj
tartalomra vonatkozó adatok (csoportosításuk)
Kö2;li saját eredményeit is, amelyet a Lengyelország-ban előforduló több fajta menta piperita-va: végzett
vizsgálatai sor án kapott.

Varsó f'armacja Polska 1949. 2 48 . old.
A szerző beszámol a Coriandrum Sativum többi
valtozatával végzett három évi kísérlet·sorozatáról
A kísérleteknek az a célja volt, hogy fellelje azt a
Coriandrum Sativum-ot, amely a legnagyobb illóolaj-tartalommal bír

Bukowiecki H..: Az !683 évi krakói Pharmacopea lengyel kiadása. (Polski mikat Farmakopi

\Volski P . : A Lengyelországban termelt ricinusmagvak értékelése. (Facznik i wartosc jego nasion

Krakowskij z. r 1683) (Farmacja l'olska 1949:
3. sz. 84. old ..)

Derkonrska Lala dr

otrzymanych w kraju .) (Farmacja Polska l 949
2. sz. 52 old)
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J X 2. kc:m, 5 X 2 l{Cnl
~sszetChl : Dt:soxycorticoslerön·
acett:. F:-ryst . .50 1ng dwetbyl<wtitylendi;~mid. a-bUt ·loxyrmchonylat hyd1 ochloric ~ mg, mdhylcellul~se
zo mg,. na.tr. chlor<;t. J 4- mg n<~ tr. phosphoric. 6 moaqua b1sdcst . ad susp. 2 kcm :1mpull<'lnként .. \z eng~~
dely kdtc : I9-J-9 aug., .q,
,
. 2 . 692 J\ ['em-ndt·en tb! itnptantatóh.o.~
Ciba~
Krauzt St . - Táp!álkozásunk kot szer ű ellenőrzést J;; btsc,h, or' os1 rE-ndektrc o 1:1.. I X IOO mg, I x IOO mg.
problémáiróL (Z zagadnien Nowoczesnej kantrali Összctetd: 'ft:";tosteron. propwnic . 100 mo t&.blettánzywnosci.) (farmacja Polska, 1949 2 sz 56. old) kéni: .-\ ltjar<lti idő: 5 éy _\z eng-EdéJ-y kElte: Ig 4g.
élUg :l3
2 .. 693 l( Lutocyclin ~bi. implantat<óho;,
+, CíbaA cikk közegészségügyi s gazdasági szemponJakitsc,h, orvosi rcnddet!f. o. m I X wo m.g, I x IOO mg.
tokboi tárgyalja a táplálkozási problémákat
Osszetetel:. Proge:-:;tcron. kryst . roo mg tablettánként
Derkowska Lala d1
Lcj~ra.ti idei: 5 é'. \l engedély l>eltc: 19~9 . cm;z. 2 4 '
2.694 E I-uto·_:ydin li1'zstályampulht + . 'Ciba~
Prelog V
Sclme.ider R Szavkivonatok vizs- Ja.kitsch, onosi rt:ndeletr'e, o. 1~~- r x; kcm, o. ·m. 3 X 2,
rxz J~cn1, 3 X 2 kcm OsszetetE'l: Progesteron.
gálatától. !5 közJemény A második karbonil cso- kcm,
kryst . 50 mg, diaet~ylaethylE.ndi~:mid. a.-butyloxycinport helyzete a vemhes kancák vizeletéből nyelt chonylat.. hydrochlouc. 2 mg, mcthylcdlulosc 20 mg,
D. drketonban (oxo-cis-tetrahidrojonon) (Unternatr chlorat-. rq mg, natr. phosphoric 6 mg, aqu<l
suc!Jungen iiber Organextracte. !5. Mitteilung. Über bisdE'c;t. ad susp. z kcm :-tmpullanl~ént. l.aj<:)nlti iclö·:
5 é' \z engedély kdh 19·19 ·n1g 1,1
die Lage der zweiten Carbonylgruppe im Diketon D
2 695 I\: SjJa.smo·Cibalgin. sol . -+
Cih:~-Jal>itsch,
(Oxo-cis~teüahidrojonon) aus dem Harn tdichtiger or\O.'>i rendE:letn· o. m 1.5 kcrn, J 5 l~:cm . üsszetétel:
.\mid<~.zophen. 3·30 g, acid. dicdlylburbituric. 0'45 g,
Stuten ) (!-!elv Chim Acta 32. !632.)
ex:il1 ydro-dipheny lacety ld i ac th y l<. m in oa C; th f:tll(Jl hydroA terhes kancák vizeletéből nyert D diketont hchloric.
o· 75 g, urethan. 5 40 g, acid. acdic. o 12 g, aqua.
feni!-magnéziumbromiddal kapcso!ták, majd sze- dcst. «d 15 h~m üwgenként _\z t.l1Q"tdély kdtc: 1949.
lénnel dehidrálták és végül káliumpermanganáttal an g. 2+·
2. 696 1\ Spasnw-Cibalgin 111_1
Cib8.-]~ldtsch,
oxidálták Igy egy eddig ismeretlen difenil-3-4-5
Ol\·Osi nndddre. o. m. 5X1 kcm. 5 XJ kcm. üsszetétrikar bonsavat nyertek A szer kezeli bizonyitásho< tel;
Apidazophen . o-:~2 g. acid . diallylbarbituric. o·o3 g,
a difenil-3-3-5 dikarbonsavat humellitsavból szinte- llexahydro-dipht.nylacetyldiaet11yl<:minoatthsnol. hydror::hloric. o os g urethan.., o 36 g, acid ace tic. o·oo8 g,
tikusan állították elő
A lebontási eredmények mutatják, hogy a aqua bisdest 8 cll kcm ampullánként. _._\z Ellf!Edély ]~elte;
2+·
diketon D második karbonil csoportja, amelyet 1949 . aug
2.697 h Percmdren luisiáiya.rnpntl.a
Ciba.korábban egy oxocis"tetr ahidro-iononnak ismertek, J:-ddtsch, orvosi 1enddetre, om . IX 2 ];;cm, o . m. 5X2
a ciklohexan gyiírű 5 szénatornjához kapcsolódik kcm r X 2 kcm, 5 X 2 kcm.. Össíetétd : 'f Estostcwil.
propionic. so mg, diacthylaE.thyl(ndiamid
~-butyl
Kovács László dr
oxycinchonylat. hydrochloric 2 mg, mcthylcdlulosc
z o mg, natr. ch lor at. q. m g, natr. phosr:horic. 6 mg.
aqna bisdest . ad susp. 2 kcm :tmpullánként I.ejárqti
idő: 5 év .:\z engedély kelte: I 9--t-9 aug. 24
z~698 K Coramin-Adeno<;in tn]'
Ciba-Ja.l~~tsch,
Újabb törzskönyvezett
orvosi rendeletn'_ o. m, 5 X I kcm, .5 x r kcm. Osszc.:
tétel: Pyridin-~-carbonsav-diaethylamicl. o . z g, adegyógyszerkészítmények
nosin. o.oor g, theophillin, o.Oí5 g. p-mninocyclohexa- ·
2 .. GS+ K Ovoeyel-in ki'i stá(yamp-ulta. -+, Ciba- JakitseJ J,
nol 0.033 g, aqua bisdest ad r J~cm <tmpullái1ként.
or-vosi renddetre __ o . m. I X 2 kcm, o . m . 5 X z kcm, r X 2
\z (:;ngedél;: kdte: 1949. aug. 24.
,
Jzcm, 5 X 2 kcm. Osszctótcl: üestradiol. benzei c. ro mg,
2.699 K Coramin-Adenosin c;ol.
Ciba-Jakits!.h,
diacthylaetlrykridia:rn:id. a-butyloxycinC:honylat. 2 mg
'?.rvosi rendcletrc, 0 m. 15 kcm, J5 kcm too kcm.
mdhylcellulose 26 mg, natr.. cblonü. 15 mg, natr
üsszetétel: Pyridin-~-cmbonsav-diaethylamid. 3 . oo g,
phosphoric. 6 mg, 8.qua bisch:st. ad 2 kcm ampullánként.
adenosin. o or .5 g theophyllin . 1 . 125 g, p-aminocycloLejárati id<",: 5 év. _c\z engedély keltE: 1949 aug. 24.
·,exanol, OA95 g, aqua. dest" :1d r 5 ·kcm ü':cgcnkén'L.
2.685 K Pe·r'cMte11 hyd·rosolttbile inj.
Ciba-\z E.ngedély kelte : I 949· aug. 2+
z 700 K Coramin-Adenosw tbl.
Cib<r-Jakitsch.~
]akitsch. mvosi ctndeldlt, o. J?: . IX 5 kcm, om. 3 X 5
kcm 1 X .5 kcm 3 x 5 kcm üsszetétel: Desoxycorti- mvosi r('ndclei:rE, o. m . 2o xo.) g, .w xo . 5 g, Összecostcnm. o· os g, acetamid. o 5 g, sacchar.. tn. ae o·j g,
tétel :
D i -py r i din -~-ca rbons<J ,. -diacthy l 2m id -calciumaqua bisdest . ad 5 kcm rtmpullánként. \z engedély
rhodanicl o. 325 g, adenosin. o.oOI g, theophyllin. o.o75 g,.
talcum o 025 g, gelatina o.o2.5 g ·1mylum ad o.so g
kelte: 194g.aug. 23.
·
2.686 K Percorten tbl. ithplantatió/wz
Cibatablettánként. :\.z engedély kdtt: 1949·· aug 24.
2 710 K Ovocychn tbl implantatióhoz
Ciba-.
Jakitsclt, orvosi rt-ndeletrt, o. m. I X roa mg, I X roo mg
Ö:-;szetétel: Desoxycorticosteron. acctic. roo mg tabJakitsch, orvosi rendcldre, o. m . I xzo mg, I xzo mg'.
Össz{:_tétel: Oestradiol 20 mg tablettánként.. Lejáldtúnként ..\z engedély kdte : r 949 aug. 23
2.687 K Fe·nocyli11 tb!. I mg
CibB,·Jakitsch,
rati idő: 5 év Az engedély kelte: I 949· aug . 24.
on osi rendeldre o. m. I 5 X I mg, I 5 X r mg . öSszetétel:
z. 712 E: Neo-Hornbreol tb! irnpla1ztat1óho.f!
.\eid. r--methylbisdebydrodoisynolic. 1 mg = 2 mg
Organon--Szántó, orvosi renddetre. r x roo mg. Osszeracem., natr. chlorat. 2 mg, :oacchar. lactis 93 mg,
tétd: Testostexon IOO mg iniplantátiós tablettánként.
amylum 30 mg, talcum ro mg,, gelatina 3 mg tablettánLo.:j:írati idö: 5 év. t\..z engedely kdte: .I 949 . aug. 29.
2.713 J( Doca tbl. únplantatióJwz
Organon-ként Az engedély kelte : I 94-9· aug. 23
2 .. 688 I'\: Fenocychn tbl. O·I tng +. Ciba-Jal~~tsch,
Szántó, onosi rendelett L
·1 X-IOO
mg.. Összetétel:
oryosi 1encldetre, ·o. m. 4o xo I mg, 4o x o· I mg OsszcDesoxycorticostt:ron. ace:tic 100 m!S ímplantatiós t8b-,
tétel : .:\eid. r-methylbisdebydwdoisynolic. o· I mg =
ldt~1hoz .\z engedély kelü: 1949 aug. 29.
o 2 mg racem,., natr. chloio.t . o I mg, saccp_ai. lactif'
z. 714 K Dimenjonnou tb! irnpla-ntat1óhof:
ú6· 8 mg, amylum z o mg, talcum IO mg, g elatina 3 mg
0Iganon-Szántó orvosi H.nddetrt r x ;w m g. Ossze-tahldtánként . Az engedély keltt:: T949 aug. 23.
tétel: OestradioL zo mg implant;,tiós tablettánkénL
2.691 K Percorten krl:.stályampulla
Ciba-Jakitsch,
1.fjRrati idÖ: ~ é'
\-z engedély hltc .: 1949 aug., ·zg ..
Ul\'()"i rendeh·tre, o
m I x·z 1-:cm, o .. nl 5 X 2 l{cm

A cikk ismerteti a ncmus növény ethymolo-giájat, származását, köz!i a növény leírását, a!k 01mazásat és beszámol a Lengyelországban termelt
ricinus magvak tulajdonságairól

RENDELETEK
A péJ!Jóléti miniszter 3.180/24/1949. ( 24S) N M
szam_u rendelete 'a chininsók tendelésének é 8• k.·

+

szolgáltatásának szabályozása tárgyában

A gyógyszerészetról s;;:óló 1948. XXX
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1 _§. (1} Ch_inins? és hatóanyagként kizáróla

~~~ai~ tyt~II~az~ gyogyszer~ülönlegesség
ren~el~~ e~s~ 'bOI v~s

es

+.

•-

(Közigazgatási rendszám: 3 ..180.)

(a

chini -

továbtiakbat~.

rendelvenyére szaigáitatható ki. Orvosi
e ~ken btbs ugyanarra. az orvosi' vényre chinin_sót
n csa a an az esetben <:zabad kiszolaá!t t 1. l
az orvos a vényt_ tíj;3-bb kelettel
aláírással Já'ttaa e7. ' la
a saji~} n~~éré~o~~kv"~~;,~n a chi~insót rendelő orvos köteles
és lakcímét is feltüJ~tete: va ammt a beteg nevét, éietkorát
ismételÍe

+,

.
- 2.J26 K P;-wnl-· gelee
C ib<;.- Takitsc;J
Iendeld.re .. o. m. zo g, :~o g, ÖsR?-etét' l, ·"-·~- orv:c:·,i
methyl-unld<>zoiln nitric o Ol o- ~~·,eb. _-: N,tpht)'lnatr bor",-.
. ·.
.:
"" '(,J(L Ol re. o.o5 o
•
, 1-'"'i 0 • 0 7 g, natJ
a.ethyl: mercmithiosaJic~·liZ
o . ooo_7 g, g ycenn . .3 g tragacuntlla 0,7 g_- ol. pini p.mll
o OOJ g aqua dest. ad 20 g tubusonként '\z -nrr·l'I-:
kelte: r 9 , aug. 21
- t r,C.( e")
49
. 2 7441 lK-t Eph;-'hal tbl. jMh
+ Ro_ che-Scl~efc><il·
oÖ s:..,zct'eh l : dl-o:-Toco' '-'
Or V OSl ICllCC<:l'(;
phtrol.
·t·
, 20X005
·: . to•
c-;o_ "~cc IC. 0 · 0 5 g acid.silicic. 007 g, saccl1 at,la.ct
? .t:.· ,unylum o . 1o g talcum o.o~~ g t-abl tt:_ 1, t
Leji'llnti idrí: 5 év. \:z (l1l~Edflv- k'eite.• ;9'9e
.:tuno_~e~"'·
T
"
"'' _l)

é;

1

?

.
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~ §. ~ Jelen rendelet hatálya nem terjed ki a l\'
Magvat h'
Gyogvszerkönyvbe
· t a 1os gyógyszernek minő11• ·mva
síteú
· -·
c mmum ferrum cJtricum amm · t - ,
.

fi2:~~7~\"'é~' fá~~~~~; ~~;~~ c~i~;~é~~~~ao&~~;~;:c~~~i:z!

amefy~kt~kin~~~~~~~~~tkí~~il o~~~nhfff~~~y,sazgeor.tk~lötnletgelsségekre,

3 s (1} A
.
, c
. IS ar a maznak.
l- mennyi~en a_ c~el.ekmeny sulyosabb büntető
-~es a a_ nem esik, ln hagast követ el és
énzbün

rendelke~,

;~:~il v~~~te~fj~~~;,:ki a jelen

+,

rendelet

rendelke~seit m!~:

x törvén ~
jogszabályok

cikk (~) ~ pénzbü.ntet~~ t~kintetében az 1928:

kezés:ist

--------

rend~

l jó~é~r ~i~f1~~:r~as:elfz~~\)~;~~fból

H Í R EK

·~A

kiegészítő

es

sá ( 3 ) ~ kihágá~ .miatt az eljárás a közigazgatási ható11
to~ikak
A~11~12r~I_Jdon büntetődíróságnak a hatáskörébe tar-á
: XXX tc. 59. §-a (l) bekezdése 3
ontszakminiszternek n Pnép-

1-- - - - -

G~ógyszerész<<

legközelebbi száma !950
pnuar !6-an jelenik meg
,
Új előfizetési ár. >>A Gyógyszerész<< előfizetési
ar~ szakszervezetr tagok
részére havonként 6
f?rmt, rntézményeknek, közületeknek, gyógyszertaraknak havonként 12 forint
_

f~llez1lk~l~~~~:lti~

, Ne~zeti, Vállalat kötelékébe utalt gyógyszer~rak Jegyzeke. Budqpesti gyógyszertárak
lsten
zem e_~- ~l L, Baszannényi út 34; Angyal _

IX • Ullor ut 39; Fekete Medve _ ll F" t
' o-u ca
S t'
_ ona - X 1l'. Vörös Hadsereg
rit ja 3;
z LaJOS - V l , Vacr-ut 70; Arany Kalász _
VI, Vorosm~rty-utca 36; SzL István Park _
V' Szt Istvan Park 24 . - Vidéki gyógyszertárak
Aszod - Istenr Gondviselés ; Gyöngyös --' Őr
angya 1; 1· as~bereny - Szt Lélek; · Kaba _
lste~r _Go_ndvr~elés ; Marcali Remény ; Sze ed
(Gyorsovenyhaza helyett) _ Megváltó (! 9~ 9
XL 14, !5)
27 - Szép ll

Budapest, l 949 évi novembeJ hó 23-án
RATKÖ ANNA s. k
népjóléti miniszter.
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GERMICID Dr. WANDER
tabletta 10 és 20 db-os csomagolás,
baby kup és kup korlátlan mennyíségben kapható
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A TUDO

Influenza és meghüléses betegség

l'

esetén nélkülözhetetlen :

l

:

l
l

PANAFLU
CHINOIN

FOLYÓIRATKIADÓ N. V.
KIADÁSÁBAN JELENNEK MEG:
Társadalomtudományi folyóiratok:

Orvostudományi folyóiratok :
SÖRGYÓGYÁSZATI ~S VENEROLOGIAI
SZEM LE
FOGORVOSI SZEMLE
A GYÓGYSZER~SZ

KIS~RLETES ORVOSTUDOMÁi-lY
. '
l

,.

-,'

l
l

;j·:

l

MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM
MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA
MAGYAR NÓORVOSOk LAPJA
MAGY AR SEBlOSZET
ORVOSI HETILAP
SZOVJET ORVOSTUDOMÁNYI
BESZÁMOLÓ
NtPEG~SZStGÜGY

RADIOLOGIA HUNGARICA
SZEMtSZ ET

(D es e p t y J

ANTIQUITAS HUNGARICA
ARCHAEOLOGIAI tRTESITÖ
ETHNOGRAPHIA NtPÉLET
FOLIA ETHNOGRAPHIA
IRODALOMTÖRTtNET
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
MAGYAR NYELV
MAGY AH NYELVÖR
MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
MűVtSZETTÖRTtNETI tRTESITÖ
MAGYAR PEDAGOGIA
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEM~NYEK
LEV t LTÁRI KÖZLEMÉNY EK
PROMETHEUS
SLAVISTIKA
ETU DES SLAVES
SZÁZADOK

·J

ro és 20
tabletta

+

a c e t yl s a t i c y l s a v

+

p r o c h in i n)

Meggyorsítja a lefolyást_ és megakadályozza
a ezövődmények kifejlődését

"

OBERlANDER GYULA

Állványedényzetet, gyógyszertári

BUDA PEST, Vll , NAGY A T Á Dl SZABó-U

és laboratóriumi felszerelési

Telefon:

31

222-885

cikkeket raktárról szállít.

(jYÖGYÁRUÉRTÉKESITÖ NEMZETI VÁLLALAT
Gyógyszertárakat és szaküzleteket ellátó osztályok:

___ ___

Távirati c fm: Gyógyáruenvé.

Budapest, VI., KIRÁLY-UTCA 12
Budapest, V., ZRINYI-UTCA 3..
Kórházellátó osztály: Budapest, V .. HOLD-UTCA 8.
Debreceni fiók:
Debrecen, VÖRÖSHADSEREG ÚTJA 53
Szegedi fiók:
Szeged, KÖLCSEY .. U. 7/b.
M js ko l c í f j ó k:
Miskolc, SZIOCHENYI-UTCA 19,
P é cs í f í 6 k:
Pécs, LÁNC-UTCA 22.
G y ő r j f j ó k:
Szervezés alatt.

,.._...,.._....,.

TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATKIADÓ N .. V ..

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

225-460
182-938
120--356
30-70
35 ..58
13-69
12 .. 01

BUDAPEST, V., SZALAYsUTCA 4.
TELEFON: 112-674, 112-681, 122-299, 312-545
E g y szám 1as z ám: Magyar Nemzeti Bank 936.515.

, / CAUSYTH-tabletta

@

OTI-ra szabadon rendelhető
"-----------~--~~--~~~-------------------~
4-99240. Athenaeum Nyomda N V {Fv.: Soproai Béla)

.J

Ismét kophat6!

NOVII.LGIN··ini.
ANALGETICUM, ANTIPYRETICUM, ANTIRHEUMATICUM
Izületi és izomrheumatizmus. L.umbago és lschial;l.
Meghüléses és lázas fertőző betegségek kezelésére

@) MAGYAR ~OH~;M~ amG~ÓG;rR~ R. T. BUDAPEST
81

OXYURIASI'S

Aranyérnél ajánljuk
a

LEGHATÁSOSABB GYÓGYSZERÉ

POSTERISAN

DRA zS~

WETOL R. T.
kúpot és

kenőesőt

l ,::=-=====================--=~

KOMPLEJT-ZAMAKO

(300 gr'os ··zöldszfnű bá~ogdoboz csomagolásban)
Egy évnél idősebb gyermekek és fel·
általános tápszere, melyből
vizben egyszerű felfőzéssel, minden
egyéb anyag hozzáadása nélkül
készíthető, azonnal fogyaszhat ó, kel-

nőttek

lemes

fzű,

tehéntejes táplálék,

KftOMPUHER TÁP!ZERfiYÁR Budapest V;, Uádor-ul!a 15.

GYÓGYSZERÉSZETI
PAPIRÁRUK
elsőrendű

hiíritelben.

Tic.fll.eec }á~..:o.6
BUDAPEST, . VI., Ó-UTCA 37
TELEFON: 128.. 057- ALAPITVA: 1897

Bronchitis, pertussis.
es etén

on tratussin
Gyártja es
forgalomba hozza :

BAYER GYÓGYSZERTÁR

Budapest, VI..,
Andrássy-út 84 sz

!!

