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A gyógyszerészképzés reformja a' Szovjetúnióban
SzacllilJO\ D. doc~ns,
a Taskenti Gyógyszerészeti Intézet igazgatója közleményéből
A Szovjetúnió minisztertanácsa határozatát,
mely a gyógyszerészképzés eddigi négyéves tanulmányi idejének ötéves felemelésére vonatkozik, a
gyógyszerészi körök, a gyógyszerészeti intézetek és
a tudományos kutatóintézetek általános helyesléssei fogadták
Az eddigi négyéves gyógyszerészképzés elmaradt az egészségvédelem mindennapi szükségleteitőL A diplomát szerzett provizorak nem tudták
ennyi idő alatt megszerezni a kellő üzeini gyakorlatot és nem volt elég magas a gyógyszerészi, különösen pedig a közegészségtani és az általános biológiai képzettségük sem. A gyógyszerészeti intézetekből kiketülö provizorok, bár jó elméleti képzettstget kaptak, nem bizonyult,ak alkalmasaknak a
gyógyszerészeti tudományok művelésére és a technika, a technológia fejlesztésére
Alapvető oka éppen a szűkre méretezett tanulmányi idő és a szakasitás hiánya volt Több tantárgyat az alacsonyra szabott órák száma miatt
nem sajátithattak eL Sok szükséges tantárgy pedig
egyáltalában nem szerepelt a tanrendben. A fejlő
dés sürgetően követeli az órák számának emelését
A mikrobiológia, az antibiotikumok, a fitoncidák, a
kemoterápiás készitmények, a vakcinák és szérumok újab b kutatási területeit, lehetetlen mélyebb
tudás nélkül megismerni. A tanterv ilyenirányú
felülvízsgálata széleskörű és alapos mérlegelést
kíván
A gyógyszerészképzés új rendszerében alapvető
studiuruképpen a biokémia >>az élet kémiája<<, kell
hogy kifejezésre jusson. Ugyanúgy szükséges, hogy
a tanítási módszer kialakításában a gyógyszerkészílés és a galenusi készitmények technológíája,
a gyógyszerészi kémia és a gyógyszerismeret taní ..
l

tása is megfelelő helyet kapjon, Nem képzelhető e
egy pr ovizor teljesmértékű szakképzettsége anélkül
hogy ne ismerje a fehérjéket, a vitaminokat és a
hormonokat, melyekkel gyakorlati munkája közben
állandóan találkozik, akár a gyógyszertár ban, akár
pedig a gyógyszervegyészeti gyárban vagy az analitíkai laboratóriumban . Ezek a tárgyak az eddigi tanítási tervben a legkisebb ó t aszámmal szerepeitek
Világos, hogy ezen feltétlenül javítani kelL
A provizotok mu okaköre megköveteli, hogy a
közegészségügy és a higiénia minden vona'án alapos
ismeretekkel rendelkezzenek A gyógyszerészeti
főiskolát v6gzettek köziil kerülnek ki ugyanis
előreláthatólag azok a provizorak is, akik közegész..
ségügyi laboratót iumokban dolgoznak
Ami a tanítás profiljának kialakítását illeti, a
jólképzett provizor szempontjából igen fontos tantárgy a gyógyszertári ügyvitel is.
A jelenlegi kiképzés keretében a gyógyszeré..
szel szervezeti felépítésének studíuma 130 órával
szerepel. Ennyi idő alatt a hallgató nem tudja
gyakorlatilag feldolgozni a problémák egész sorát,
mint pL a vények taksálása, az erősen ható szerek ..
ről és az anyagraktár kiegészítéséről szóló kimula..
tás, gyógyszertári Iellátkészítés, költségvetési elő
irányzat, havi és évi elszámolás összeállítása stb .
A szovjet provízor egészségügyi felvilágosító
munkát is köteles végezni, ehhez azonban nem kapta
meg eddig a kellő felkészültséget. Emelni kell a készülö tervezetben a gyógyszerészet organizációs kérdéseivel foglalkozó studium óraszámát Be kell
állítani a programmba a közegészségtan alapismere·
teínek, az epidemiologiai ismeretekrtek pedig részletékbe menő tanítását
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A most végzett provizorak legfőbb hiányossága gyakorlati kiképzésükben mutatkozott meg
A gyógyszertári gyakorlatra eső 14 hét kevésnek
bizonyult a gyakorlati ismeretek megszerzésére.
Az ötéves tanltlmányi idő alatt kétségtelenül
több idő jut majd az üzemi gyakorlat elsajátítására
A gyógyszerészképzés reformjában nem kevésbbé fontos a szakasitás bevezetése Eddig ugyanis
az összes intézetekből kiketülő provizorok azonosképzettséget kaptak, egyforma tudást a nagy lépésekkel előrehaladó sokoldalú.gyógyszerészeti tudomány
minden ágában. Vitathatatlan, hogy a gyógyszer'
iparban, a gyógyítással foglalkozó intézetekben és a
lakosság gyógyszerellátásában, bírósági vegyészszakértőként, végül pedig a tudományos kufatóintézetekben szükség van szélestudású, nem egyforma képzettségű, valamely irányban szakosított

A Rhizoma

provizmokra :. gyógyszertári dolgoiókra, technoJógusokra, gyógyszerkémikusokra; bírósági vegyészekre, iarmakognosztákra, analitikusokra st!J.
Az egyes tagköztársaságok és az általános
államgazdasági terv szükségletei szerint minden
intézet megbízast kapna különböző szak.ositással
rendelkező provizorak képzésére
Néhány szót még a főiskolai végzettségű
gyógyszerészek helyes és célszerű elhelyezésérőL
Feltétlenül provizorakat kell alkalmazni vezető'
állásokba a gyógyszertárak központi igazgatásában,
a gyógyszertárak vezetésére, úgyszintén ezek helyetteseként is, továbbá az ·ellenőrző laboratóriumok vezetésére Ez megjavítja a gyógyszertárak
igazgatását és további minőségi javulást hoz a
lakosság gyögyszerellátásában.
Forditotta: Kun Ferenc.

Tormentillae-ről
(Dolgozat az Egrelemi Gyógyszerismereli Intézetbői.}
lrta: Király Ilona dr. egyetemi tanársegéd

A mai tudományos kutatás egyik jelentős célhazai, eddig ki nem használt nyersanyagaink felkutatása és hasznosítása. Kettős jelentőségű
ez a munka abban az es~tben, ha eddig kiilföldről
beszerzett nyersanyagot, gyügynövényt tudunk
ilyen módon hazaival helyettesiteni
Gyógyszerkönyvünkben hivatalos és elég gyakran használt drog a Rad Ratanhiae, melyet külsőleg és belsőleg mint összehúzó szert. alkalmaznak,
főleg tinctura, esetleg főzet formájában Ennek a
tengerentúlról származo és éppen ezért nehezen és
drágán beszerezhető drognak helyettesitésére kiválóan alkalmas hazai drogunk van: Rhizoma
Tormentillae. Ezt a drogot az egész földön, de különösen gyakran Európában és Eszak-Ázsiában
lápok, patakok partján előforduló Potentil/a ereela
L Hampe Rosaceae családba tartozó évelő növény
mellékgyökereitől megtisztított és kiszárított gyöktörzse szolgáltatja
Az anyanövény szára l Ü·-30 cm hosszú, fel,
álló vagy földön kúszó, ritkán csupasz, gyengén
szőrös Tavasszal jelennek meg a hosszú nyelű,
hármas Ievélkéjű tőlevelei. Szárlevelei ülők, hosszas
Iándzsásak, visszás tojásdadok, lekerekitett vagy
lemetszett csúcsúak, kevés durva fogúak, élénk
zöldek, selymes szőrtiek Pálhái nagyok, zöldek,
három vagy sok hasábúak Virágai hosszú kocsányúak, levélhónaljlak vagy végállók, rendszerint
négytagúak Csészéjük nyolclevelti.. Sziff!mlevelei
visszás tojásdad alakúak, aranysárga szinűek,
tövüknél narancsszínű folttaL Porzóik száma
15-20. Terméskél tojásdadok, ráncosak, száraz
vackon ülnek. Májustól szeptemberig virágzik.
Gyöktörzsét Jegcélszerűbb ősszel gyüjteni, mert
tavasszal nehezen található meg, tekintve, hogy a
növény földfeletti részei elpusztulnak
kitűzése
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A mellékgyökerektől megtisztított gyöktörzs
3-10 cm hosszú, 1-3 cm vastag, frissen szabálytalan hengeres, orsöalakú, gyakran többfejti, ide" .
oda hajló; felülete rendszertelenül barázdált, vörösbarnától egész barnásfekete színű; a mellékgyökereknek és száraknak hegeit és esetleg maradványait láthatjuk rajta. Keresztmetszete köralakú,
vörösesbarna szinű ; igen keskeny kéregrésszel,
széles fatesttel, mely a bélrészt veszi körüL
Milaoszkópos vizsgálat · parája kb. 15 soros
vékonyfalú, lapos táblaalakú parasejtekből áll.
A külső rétegben barna szinú tartalom van, a belsőkben nincs. A sejtek tangenciális és radiális sorokban vannak elrendeződve . A phellogen egysoros, a
phelloderma vagy hiányzik, ha van, Jegfeljebb egy-soros. A másodiagos kéreg Jegnagyobb részét a több
sejtsorból álló bélsugarak alkotják. A bélsugarak
parenchymák és a sejtek a külső részeken tangenciális irányban megnyultak, a belső részeken pedig
polygonálisak és radiális sorokban elrendeződöttek
A legtöbb sejtben keményítőszemecskéket, phloba··
phen-rögöket, egyesekben pedig calciurnoxalatroset·
tákat látunk. A keményitaszemek egyszerűek és kb
3-14 mikron hosszúak A parenchymasejtekben
lévő phlobaphen-rögök a cseranyag. oxydaliás és
kondenzációs termékei . A háncssugárban a külső
rostacső csoportok obliteráltak, a belsők azonban jól
felismerhetők és gyakran pótlórostok kísérik. A cambiumot a megszokott, normális cambiumsejtek több
rétege alkotja
A tatestben a bélsugarak ugyanolyanok, mint
a másodiagos kéregben . A lasugar akban a spirális
és hálózatos megvastagodású edények, keskeny,
radiális sorokban elhelyezkedő, parenchymába ágyazott csoportjai egyenlőtlen ül váltakoznak a rendkívül er őse n megvastagodott fal ú, polygonálís ke-
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resitmetszetü rostok többnyire tangenciális irány..
ban megnyult, több tagú csoportjaivaL A falest
parenchymája ugyanolyan, mint a bélsugaraké.
A bélállomány parenchyma-sejtekből áll, melyek szintén apró, hosszúkás keményítőszemcséket,
kalciumoxalat rosettákat, phlobaphenrögöket tar"
talmaznak
A drog porát vizsgálva mikroszkóppal, benne
színtelen, vastagfalú rostok töredékei t, edénytör e·
dékeket, pararészleteket, orsóaiakú, a libriformcse portokból származó gödörkés falú sej teket, to··
vá tb á calciurnoxalat rosettákat, keményítőszem ek€! {s phlobaphenrögöket tartalmazó sejteket láthatunk A cseranyag tartalmú sejtek l : 9 arányban
higított ferrichlorid reagens oldattól zöldre, vanilin··
sósavtól pedig vörösre szíqeződnek
A tormentilla gyöktörzse szagtalan, íze erősen
összehúzó Első kémiai vizsgálatát Rembold végezte el és a benne lévő csersavnak képletét is meg·
állapította : C"H"O" A csersav híg savakkal kezeive tormentilla~vörösre és cukona bomlik Kálilúggal összeolvasztva phloroglucint és protocatechusavat, száraz desztillációja alkalmával pedig pyrocatechint szalgáltat
Goris szerint a gyöktörzs l% tormentolt tartalmaz, melynek képlete C" H50 0 0 .. 5H 20 ; színtelen, alkoholban jól oldódó, vízben oldhatatlan
kristálytűkből áll, rnelyeknek olvadáspontja 227'.
rartalmaz még a drog chinovasavat, ellagsavat, chinovint, oxalsavaL borkősavat, citromsava!, flavonokat, keményítő!, zsíros olajat, cukrot,
nyálkát, mézgát és enzymeket
A drogból egy tormenlillin nevű C,.,H 76 0,s
képletú glykosida is izolálható, színtelen, 230-232
C'-on olvadó kristálytilk alakjában E glykosidának
cukorkomponense minden valószínűség szerint
d-fructose és d-glucose.
Az újabb vizsgálatok szerint a drog egész csekély mennyiségcen (O 08%), a stabilizál t drog
O 14%, egy calechint is tartalmaz, mely főleg
d-catechinből álL
A tormentilla csersav kvalitativ kémiai vizsgálatához tormentilla gyöktörzsének I %-os vizes
főzetéből 2-3 kcm-es részletet hasznalunk

2. Szinreakciók.:

a) Fertich/oridos reakció : A vizes főzethez néhány csepp 1 :9 arányban higított ferrum sesquichloratum oldatot adva, zöld színeződés kelet- kezík (Catechin csersav.)
b) Vastimsós reakció : A vizes főzethez néhány
csepp l %-os vizes vastimsó oldatot adva, zöldeskék
színeződés keletkezik
E kvalitativ reakciók köziiinémelyiket felhasználhatjuk a tormentilla gyöktörzs milaolcémiai
vizsgálatához is
a) A tormentilla gyöktörzs keresztrnetszetét
2-3 napig rézacetát oldattal digeráiva, majd l-2
csepp vasacetát oldatot adva hozzá, a cser sav tar'talmú sejtek barnára színeződnek
b) A tormentilla metszelét pár csepp vizzel
rnegnedvesítjük, majd a sírichnines reagensből né··
hány cseppet adunk hozzá, egyszerú felfőzés után,.
lehűtéskor apro, szemcsés, az egész folyadékot betöltő csapadék keletkezik
.
A tormentilla gyöktörzs csersav tartalmának
kvantitativ meghatározására többféle móc!szert hasz··
nálhatunk
I. Az internacionális bőrporos eljárás az állati
bőrnek azon a tulajdonságán alapszik, hogy csersavat tud megkötni. Tulajdonképpen indirekt úton
mérjük a csersavat, amennyiben meghatározzuk a
kivonat, majd a bőrporral összerázott--tehát csersavtól mentes - kivonat szárazanyag tartalmát s
ebből számítjuk ki a csersavtartalmat
2. A \Vasiczky-féle agg/ulinatiós eljárás biológiai
mcidszer, melynek alapelve, hogy a csersav a defibrinált állati vér vörös vérsejtjeit agglutinálja A vizsgálandó drog csersavtartalmát tan ninr a vonatkoztatjuk
3. A stannokloridos eljárás lényege azon alapszik, hogy a csersav - mínt a kvalitativ reakcióknál
láttuk - fémsókkal reagálva csapadékot ad,
melyet gravimetriasan határozunk meg s melyből
a csersavtartalom kiszámítható
4 A Sclzultlze-féle eljárás lényege az, hogy a drog··
ból a csersavat Soxhlet-készülékben megfelelő
oldószerrel kivonjuk, a kivanatot idegen anyagoktól megtisztitjuk, majd bepárologtatva, a mara··
dékot mérjük
5 Awerzg-Franke-féle tannajonnos eljátás alkalI Csapadékos reakciók:
mával
a csersavat formaldehyddel csapjuk Ie s a
a) Gelalinos reakció: A vizsgálando főzethez
keletkezeit csapadék mennyiségét, mivel a formai··
l g gelatinnak, 10 g konyhasónak l 00 kcm vízben
való o!dá~ával készített reagensből néhány cseppet deliyd molekula-súlya a csersav nagy molekulazdva: világosbarna színű, pelyhes csapadék kelet- súlyához képest elhanyagolható, csersav mennyiségének fogjuk feL
kezik
A Rhiz. tormentilae csersavtartalmának megb) Sirichnines reakció: A vizsgálandó főzet
határozásaihoz
használt kivonatokat a következő··
hez 0·! g strichnin nitric., l g konyhasó, 100 kcm
képpen
készitjük:
5 g drogo! (IV.) 200 kcm vízzel
vizben való oldMával készített regensből néhány
egy óra hosszáig 30-35 ( 0 -on gyakori rázogatás
csepp€! adva, sárga csapadék keletkezik
c) Olcmacetátcs reakció : Ha a vizsgált főzethez közben állni hagyjuk, majd kisajtoljuk és megism é··
teljük a kivonást ilyen módon ugynazzal a droggal
néhány csepp bázisos ólomacetát oldatot adunk,
még négyszer. A kivonatokat összeöntve, l OOO kcm-re
világosbama csapadék keletkezik
d) Reakciók fémsók oldataival: A vizes főzet: egészítjük ki. (A meghatározáshoz használt s a
tömény vizes rézacetát oldat néhány kcm-ével fentiekben röviden ismertetett módszerek pontos
vörösesbarna, ammonium molybdátos reagenssei leírását lá<d Temesváry: Gyógyszerészdoktori érte(l g ammon. molybdat+9 g higított sósav+5 g víz) kezés, 1935.,)
Az egyes eljárásoknál a kisebb csersavtartalmú
sárga csapadékot, káliumbichrömat oldattal barna
az
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évnél régebben raktározott drog, a nagyobb
csapadékot ad
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csersavtartalmú pedig az egy évnél nem hosszabb
ideig _raktározott _drog A raktározás folyamán
ugyams a tormentJ]la csersava, valószínúleg enzj ..
mek hatására, tormentilla-vörösre és cukorra
bomlik
Az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben vizs··
gálatokat végeztek a. Tine t Ratanhiae helyett használandó Tine/ ... Tormentíllae készítésére vonatkozólag. Megállapították, hogy a· Rhiz tormentillaeból l : 4 arányban való szeszes perkolációval megfelelő csersavtartalmú tincturát lehet előállítani
melynek színe bíborvörös, íze erősen összehúzó s ~
Tinct Ratanhiae-vel szemben nem tapad az üvea
~~

b

A_ Rhiz, .torm_entillaet nálunk a nepgyógyászatban vergyoKer nev alatt már régóta használjak,
Henrrcr szenot ~edr~ az orosz népgyógyászatban is,
Dubrovka, ZavJaznJak név alatt szintén igen elte!]~dt A Rhr~ ~onn~ntilla~ kivanatát vagy főzetét
belsoleg mrnt JO es eros antrdiarrhoicurnot használják ; használata eÍőnyös, sőt a tanninnál kedvezőbb
mivel belőle a csersav csak a bélben lassan és ki~
részletekben válik szabaddá, ellentétben a tanninnal, mely már a gyomorban hat és fehérje lecsapó

hatásánál fogva azt irritálja. Külsóleges alkalmazása eselén a tormentilla-csersav összehúió hatásaval gyógyít, ezért száj- és fogvizekben használják
A tormentilla gyöktörzsét ezenkívül használják még festékanyag előállítására (Lappföldön)
'
továbbá tinta készítésére is (Indiában).
A drog anyanövénye már régóta ismeretes a
gyógyászatban: Dioscorídes Patentilla reptans
Theophrastos Patentilla pentaphyllon néven ismer;
t<;ti, sőt P~racelsus. is említi fogfájás ellen . Egyes
regebbr gyogyszerkonyvekben mint hivatalos drog
szerepelt, maJd feledésbe ment és a gyógyszerkönyvek kihagyták.. Ezután a figyelmet Tschírch
(Kriegs-Botanik, 1916.), majd Wasíczky (Pharm.
Post, 1917) és Brandi (Archív. der Pharmazie
1918.) hívta fel rá
'
Tehát a Rhiz tormentillae kivonatával végzett
kvalitativ és csersav tartalmi meghatározások eredményei, továbbá az Egyetemi Gyógyszerészeti lntézetb_e~ a bel.őle készít~!! Tinct tormentillae vizsgá- ,..,
Iatar es hatasa muta!Jak, hogy a Rhiz. tormentillae
ki':'álóan alkalmas a Rad ratanhiae helyettesítésére,
ezert mctokolt a felvétele a készülő V Magyar
Gyógyszerkönyvbe

~·----

tatni Segédorvosok (felcserek), akik önálló egészségügyi kirendeltségeket vezetnek, vagy akik a
körzeti orvost helyettesítik, minden olyan gyógy··
szert felírhatnak, amely a beteg kezelésére szükséges, erőshatásó szereket azonban csak a maximális dózis! túl nem lépő adagolásban.
Arzéntrioxidot, szublimátot, foszfor t, sztrichnint,
ciánvegyületeket, ópium ot, ópium-tinkturát, ópiumkivonatol, dionint, kokain!, morfint és omnopont, *
továbbá ampullákban morfin:,omnopon- és kokainoldatot tartalmazó vényeket az orvosnak le kell bélyegezni e
Az >>A<< jelzésű jegyzékben** felsorolt mérgeket,
úgyszintén digitaliszt vagy készítményei!, ópiumot,
ópium-tinkturát, ópium-kivonatol, dionint és veronáll tartalmazó vények az orvos újbóli aláír ása
nélkül nem ismételhetők ineg, csak abban az esetben, ha az orvos a vényen feltünteti, hogy az hányszor készíthető eL
Újbólialáírás nélkül megismételhetők az arzéntartalmú pilulák vagy tab!etták, amennyiben

felírt vényeket lehetőleg szintén soronkívül csinálják meg..
A gyógyszer árát a Szovjetúnió egészségügyi
minisztériuma által kibocsátott és érvényben levő
árszabás, valamint az erre vonatkozó szabályok
szerint számítják ki. A gyógyszer árának kifizetése
után a vény benyujtója szelvényt kap, amelyen oJ ..
vashatóan a vény száma, a beteg neve, a gyógyszer
alakja, ára és elkészítésének ideje van feltüntetve
Az átvett vényhez a vénykezelő hozzákapcsolja
a szignaturát, amelyre előzőleg feljegyezte a vény
számát, a beteg nevét, a vény teljes s2övegét, használati utasítását és árát. Az így felszerel t vényeket
beküldi az asszisztensi terembe elkészítés végett

A gyógyszerek kiadása
Kiszerel! gyógyszereket a betegnek haladék·
talanul kiadnak A gyógyszer cimkéjén feltüntetik
azt a számot, amely alatt a recept-nyilvántartónaplóba bevezették, a beteg nevét és a használati
utasítást A receptet a vénykezelő aláírásával,

A szovjet gyógyszerészet szetvezeti felépítése
F ef~zetek. Korenblat O. D. hasonló című könyvéból
( Kozlemeny a Gyógyszerészi Dokumentációs Al bízolts dg anyagából.)·
l l. közlernény
A GYÖGYSZERTÁRI MUNKÁLATOK
MEGSZERVEZÉSE

A vények dtvétele
A vények átvételét és a gyógyszerek kiadását
a v:énykezelő _(receptárius), vagy a vényellenőr végzi,
akr, amennyrben a gyógyszertárban nincs külön
ellenőr, az elkészített gyógyszereket is leellenőrzi.
A yénykez~lő ~unkahelyét úgy szerelik fel,
hogy mrnden szukseges eszkhz a kezeügyében Iegye_n, hog_y a leg_ki~ebb erőfeszítéssel úgy mennyisegrleg, nun t mrnosegrleg a legproduktívabb munkát
végezhesse Asztalán a legnagyobb rendben és célszerű elhelyezésben megtaláljuk mindazt, ami munkája elvégzéséhez szükséges. A vénykezelő aszt.alán
üveglap alá. ~elyezik a gyógyszerek árjegyzékét
~ellette t~l~ljuk a krfogyott gyógyszerek bejegyzé··
sere szolg~lo defektuskonyvet. Kezeügyében van··
nak a legszükségesebb szakkönyvek, valamint a
körzeti orvvsi intézmények címeinek és telefonszámainak jegyzékeL Munkahelyének bzeiében látható helyen van kifüggesztve a keresztes és' kétkeresztes szerek legnagyobb adagjainak táblázata.
úgyszintén az ellenmérgek jegyzéke is.
A vénykezelő munkaasztalának két oldalán a
kiszerel! és az elkészített gyógyszerek elhelyezésére
szolgáló forgóállványokat találjuk. Ezeket a dolgoz? anél~ül, . hogy ~ely_éről felállna, kinyujtott
kezevel elerheti s az allvany forgatásával a szükséges gyógyszert leemelheti
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.A mu.nka megkezdése előtt a receptnyilvántarto-naploba. a vénykezelő a beérkező vényeket
beírja A naplónak tartalmaznialkell a dátumot és a
vénykezelő nevét.
A rovatokba a következő adatokat írja: a beérkező vény számát, a gyógyszer Ö3szetételét, a
beteg. nevét ~s a gy~gyszer árát, amely magában
foglalJ~ a hatoa~yag es a felha ználandó segédanyagok arat, valamrot a munkadíjat is . Külön rovatba
jegyzi azt a hö ·ülményt, hogy a vényre kiszerelt,
vagy ex tempore készítendő gyógyszert szolgáltatnak ki.
·
A vény átvételekor a vénykezelő köteles a vény
teljes szövegét figyelmesen elolvasni, kü ö.1ös tekin"
tettel az erőshatásli szerek adagolására, a használati utasításra és az alkatrészek összeférhetőségére.
Ha a vényerr különleges rendelkezések alá eső erős
hatásó szerek vannak, úgy ezeket szines ceruzával
alá kell húznia.
Szabálytalanul vagy olvashatatlanul felírt receptek elfogadása nem kötelező . Az ilyen venyeket,
a fennálló rendelkezések értelmében, a szabálytalan
és gondatlanul felírt vények nyilvántartására szolgáló könyvbe vezetik be, majd eljuttatják annak az
intézménynek főorvosához, akinek a körzetéből a
vény kikerül!. Kivételes esetekben, .ha erre lehető
ség van, a vénykezelő a recept felirójával telefonon
vagy írásban érintkezésbe lép és a receptre vonatkozóan felvilágosításokat kér..
.
Erőshat ású szer.eket tartalmazó gyógyszereket·
kivétel nélkül csak orvosi vényre szabad kiszolgál-

1 sz. ábra. Az J. számú moszkvai gyógyszertár asszisztensi túme

egyszeri" bevételre nem nem tartalmaznak 0001
g-nál több arzéntrioxidot, továbbá szemcseppek
céljára. felírt dionint, pilakarpint és ezerint tartalmazó vizes oldatok.
A .»B<< jelzésűjegyzékben*** felsorolt erőshatásli
sze:ekből készült gyógysze1ek, kivéve az ópiumot,
ópium-tinkturát, ópium-kivonatol, dionint, veronál!, digitaliszt és· készítményei t, ha az egyszeri
legnagyobb adag felénél kevesebbet tartalmaznak,
amennyiben a recepterr nincs kifejezetten feltüntetve : >>ne repetatur«, az orvos újbóli aláírása nélkül
is megismételhetők.
A >>B<< jegyzékben felsorolt erőshatásó szereket
tartalmazó külsőleges használatra felírt gyágyszerek (kenőcsök, kenetek, borogatószerek, tapaszak) az orvos ismételt látamazása nélkül is kiadhaták.
Azokat a vényeket, amelyeken az orvos a sür··
gösséget feltüntett e (cit o, vagy statim), soronkívül
kell átvenni és elkészíteni A gyermekek részére

* Opi um concentratum. - Ford.
** Nálunk kétkeresztes szerek . -·Ford.
*** Nálunk egykeresztes szerek. -· Ford
2

illetve pecsétjével ellátva, sorszámozva és ki ár azva
visszaadj a a betegnek.
Arnikor az elkészített gyógyszer az asszisztensi
teremből visszakerül, a vénykezelő, miután a vény
számát gondosan ö ;szehasonlította a gyógyszer eim·
kéjének számával, elhelyezi a forgóállvány megfelelő számú rekeszébe. A fennálló szabályok értelmében az >>A« jelzésű jegyzékben felsorolt erős
hatású szereket tartalmazó gyógyszereket a kiszol··
gáltatás időpontjáig, felelősség terhemellett a vénykezelő köteles a többitől elkülönítve, zárt szekrényben tartani
A gyógyszer kiszolgáliatásakor a vénykezelő meg·
kérdezi a beteg nevét és a szelvényen feltüntetett
nevet és számot összehasonlítja a gyógyszer eimkéj én
és a vényerr feltüntetett névvel és számmal Ezenkívül gondosan megvizsgálja, hogy a gyógyszer külalakja (szín, térfogat, alak stb.) mel(felel-e az előírás
követelményeinek Ugyanakkor kötelezően felvilágosítja a gyógyszer átvevőjét annak használatára
és eltartására vonatkozóan.
Váltáskor a vénykezelő a sorosnak átadja a
munkát és aláírja a recept-nyilvántartónaplót Az
összes elkészített gyógyszereket köteles állványokra
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helyezve, munkahelyét pedig teljes rendben átadni.
A GYÓGYSZEREK ELKÉSZITÉSE

Az asszisztens munkahelye
Az asszistens (a továbbiakban gyógyszerész)
munkahelyét úgy szervezik meg, hogy az a dolgozónak a legnagyobb kényelmet b:ztosítsa. Nem kell
egyes gyógyszerekért helyéről elmozdulnia, az
állványedények, munkaeszkö,ök és az edényzet
közölt keresgél nie, így tehát minden fe~es!eges mozgástól meg van kímélve. Elegendő hely áll rendelkezésére, úgy, hogy munkájában sem őt nem zavarják és ő sem zavar másokat A berendezési és felszerelési tárgyakat, állványedényeket és az eszkö-zöket célszeriíen helyezik el, úgyhogy kezével min-

ban előfordulékat efeileg az oldalsó forgóállványokon hlywk _ei; Tévedések elkerülése végett a haso~lo elneve~esu szereket egy~ástól eltérő állványedenyekben es nem egymasutan helyezik ei Semmiesetre sem engedhető meg, hogy erőshatású szereket a tögb'ekkel _ együtt nyitott állványokon
tartsanak Ugyszmten nem szabad gyorsan romló
oldatokat és illó folyadÉkokat bürettákban tartani. A bürettákat .és állványedényeket a recepturai szükségletnek megfeleleen válogatják meg .
Az edények elhelyezésénél ügyelnek arra, hogy
egyformaszínú folyadékok ne kerüljenek e~ymás
mellé, hanern más színúekkel váltakozzanak. o
Az összes állványedények sorszárnozva vannak
és ezek a sorszámok egyeznek a forgóállványokon
és polcokon elhelyezett edények helyeinek sorszá-

átlagos munkatelj~sítm_énye - akkor_ a ~yógys~e-
rész vegyes munkat vegez, vagps. szukseg szennt
az összes gyógyszeralakokat elkeszrl! Ilyen vegyes
munkára legalkalmasabb a >>Pebeka«-típ-usú asszisz-·
tensi asztaL A munkamegosztás, Uletve a rn~nka
helyek specializálása csak abban az eset~en mdokolt, ha a beérkező vények száma garantálJa a megszabott munkateljesítmény teljes kihasználását
Az ex tempore készítendő gyógyszertéleségek
átlagos megoszlását a következő számokkal lehet
kifejezni: folyéko~y gyógysze~ek 60-?2%, por?k
24--26%, kenőcsak l o~ ll%, p-Ilu lak . vegbelkúpok, hüvelygolyók 3-4% Egyes gyogyszertarakban, a kész gyógyszerek nagyobb for~almá~ak
következtében, némi ingadozás mutatkozrk, rnegrs
támpontot nyujthat a munkahelyek sp-ecializálá-sánál és a munka megosztásánáL
Azokban a gyógyszertárakban, ~melyekben az
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asszisztensi teremben az ellenőr végzi, de ettől függetlenül a gy?gyszmk helyes elk~~útéséért é.s a
beosztott segedszemelyzet munkaJaert ·a gyogyszer ész felelős

A buretta-rendszer
Az asszisztensi terern munkaeszközei közül a
legbonyolultabb a büretta-rendszer. Ez e~y ál~and6
felügyelet és ellenőrzés alatt álló Mohr-trpusu buretta-garnitura, alulról felfelé terjedő beosztássaL
A büretták beosztása grammokat rnutat, úgyhogy a
különböző fajsúlyú folyadékok részére más és más
beosztású bürettát használnak N\inden egyes bürettán feltüntetik, hogy az m ilyen folyadék mérésére
szolgáL A büretták elágazással kap-csolódnak a megfelelő edényhez, alul pe.dig kifolyócsőben :'égződ~ek
Az elágazás és a tartaly, valarnint a buretta es a
kifolyócső közölti gumicsövek csiptetővel vannak
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1. sz. ábra . A büretta-rendszer kellékei

2 sz ábra Büretta-rendszer.

de?t elérhet, amire szüksége van : gyógyszereket,
merlegeket, menzurákat, vizet, edényzetet és az
apróbb munkaeszközöket. Munkájának értéke és
termelőképessége attól függ, mennyire van a szükséges eszközökkel felszerélve. Igy tehát munkahelyét ellátják elegendő mozsárral, tölcsérrel, menzurával, spatulával, üveggel, dobozzal, dugóval és
más segédanyaggal
A gyógyszerész munkahelye megfelel a tisztasági és egészségügyi feltételeknek Kü:önösen
ügyelnek arra, hogy az asszisztensi asztal jól meg
legyen világítva természetes vagy mesterséges
fénnyel Az asztal minden részét egyenletes fény
világítja meg, anélkül, hogy a szemei kápráztatná
és árnyékot vetne
A folyamatos és lökéletes munka előfeltétele
a. munkaasztalon az állványedényzet, büretták és
p-:petták megfelelő kiválogatása és elrendezése
A leggyakrabban előforduló gyógyszerek állványe,dényeit lehetőleg a d?lgozóhoz közel, míg a ritkáb-

maival. Az állványedényekre a feliratokat beégetik
vagy zománcfestékkel festik. Kivételes esetekben
olvasható kézírással írt szignaturák is használhaták Az >>A« jelzésií jegyzékben felsorolt gyógyszereket a gyógyszerész az ellenőrtől lernérve kapja
meg. A gyógyszer kiadását az ellenőr a vényen kézjelével igazolja
A munka megkezdése előtt a gyógyszerész
köteles megvizsgálni munkahelyét, a mér!egeket, a
büretta-rendszert stb , hogy azok rendben vannak-e
Mielőtt a gyógyszer elkészítéséhez fogna, köteles a
vényt figyelmesen elolvasni. A gyógyszerek elkészítésénél höcelező a sorrend szigorú betartása és
csak azokat a vényeket szabad előbbrevenni, amelyeket a vénykezeló megjelö.t, vagy amelyekre vonatkozóan a gyógyszerész küiön szóbeli utasítást
kapott A sürgős jelzéssel ellátott vényeket, magától értetődően,. kö e!es soronkívül elkészíteni.
Ha az asszisztensi terembe egy váltás alatt
50---60 vény érkezik, - ennyi egy dolgozónak az

elkészítendő vények száma 200-ig terjed, ahol váltásra még 1-2 gyógyszerész beállítása szükséges,
kü'ön munkahelyen készítik a folyékony gyógyszereket és külön a többi gyógyszeralakokat
Az elsőnél a gyógyszerész mellé nem osztanak .be
segédmunkaerőt, vi~zont a másik rn.u.nkaaszt~lnal
segédmunkaerő osztJa a poro kat, keszrtr a prlulakat,
keveri a kenőcsöket és egyéb technikai munkálatokat végez
Ha a beérkező vények száma 500-550 közölt
van, a kenöcsök és más külsőleg használatos gyágyszerek készítésére ugyancsak külön munkahelyet
rendszeresítenek Ha pedig a vények száma még
ennél is nagyobb, akkor még egy kisegítő munkahelyet rendeznek be az oldatok elkészítésére.
A technikai munkálatok elvégzésében a termelékenység fokozását illetőleg nagy szerepet játszik a segédszemélyzet Minden munkahelyre,
kivéve az oldatok elkészítésére szolgáló helyeket,
segédmunkae:őt alkalmaznak 17z~knek. m~n.káj~t
a o-yógyszeresz frgyelemmel krserr, rranyr!Ja es
elle~őrzL Az általános irányítást és felügyeletet az

elzárva olymódon, hogy_ ha az elágazás ~sipt~tőjét
összenyomjuk, a folyadek beJut a burettaba es azt
a kellő beosztásig rnegtölti. A második csiptető
megnyomásakor a folyadék a kifolyócső alá helyezett edénybe csurog .
A büretták közül csak a legszükségesebbeket
helyezik az assziszte~si_ asztal forgóállvá~yair_a
Egyes folyadékok meresere sok esetben a bu~ettak
mellett méo beosztott prpettakat rs hasznalnak,
ezeknek térfogata 3-25 g-ig terjed
_
A gyógyszertári gyakorlatban ezek a sulybüretták igen jól beváltak, mert a .b~retta-ren~s~er
bevezetésével nemcsak munka- es rdomegtakarrtast
érnek el, hanern ugyanakkor nagyobb pontoss~g~t
is Bebizonyosodott, hogy mérlegek hasznatatanal
a technikai nehézségek és a súlyokkal való bíbelődés
folytán a munkateljesítmény úgy minőségileg, ~int
mennyiségileg alacsonyabb Ez az oka a sulyra
beállított térfogatos mérőeszközök széles körben
való elterjedésének és sikerének
Ahhoz hooy a büretta-rendszerrel pontosan
lehessen d~lgoz~i, szükséges, hogy azt állandóan
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·------·-··---gondozzuk és ellenőrizzük A gyógyszerésznek érte··
me kell a biiretták szélszedéséhez és összeállításához és ahhoz is, hogy az egyes alkatrészeket időn ..
ként kicserélje.. Ismernie kell továbbá a súly és
a térfogat közölti összefüggéseket A büretta-rendszer~el való do.Igozás ~lapfeltétele, hogy a gyógy·
szeresz az elso naptol kezdve olyan gyakorlati
t~paszt~Iatokat szerezz~n, amelyek alapján a kezeles szabalyart rs be tudja tartani Ezek a szabálvak
a következők :
·

i

~;;.

ábra A g}ógyszerész -

munkaközben

I A munka megkezdéEe előtt a biiretták és a
pipetták tartályait meg kell tölteni
. 2 A vizes kivonátok edéÍ1yeit és a bürettákat
nunden reggel ki kell mosni és friss kivonattal
meglölteni.
3. Az összes tartályokat speciális dugókkal kell
bedugaszolm, a bürettákat pedig kis iivegkupakokkal látják el
4. A csiptetők állandóan olyan helyzetben
legyenek, hogy a folyadékot ne eresszék át
5: A ,kifolyócső és a. büretták alsó részeit meg
kell !rsztrta~r a krknstalyosodott sóktól, vagy a
festvenyek es krvonatok beszáradt mar adékaitól
Szigorúan ügyelnek arra, hogy az összes alkatreszeket csak b:zonyos meghatározott folyadék'
hoz használják
7.. Az oldatokat rnindig frissen kiforralt vízzel
kell készíteni és a raktározás alatt óvni a mikroorganizrnusok bekerülésétől.
8. A biirettákkal való rnunkát ülő helyzetben
v~g.zi~ , Átlátszó. foly~dékok szintjének rnegállap!lasanal az also rnemszkusz, színeseknél és sötéteknél a felső meniszkusz azirányadó

?

A büretta-rendszert vizes kivonatok, festvények, folyékony kivonatok, sóoldatok (úgynevezett
koncentrátumok) mérésére használják
A koncentrátumok

.. Koncentratui_TI . elnevezés alatt. bizonyos sók
tomeny oldatart ertjük Ezeket a büretta-rendszer
bevezetésével egyidóben 1928-29;ben rendszeresí··
tetté~. ~o~centráturnokat általában olyan anyago,kb~l k~sz!tenek, amely.ek folyékony gyógyszerek
eloall!tasanal gyakran elöfordu!nak. Oldatok készítésénél a ~;egfelel.ő koncenüát~mot vízzel, vagy a
venyen elorrt oldoszenel hrgitjak feL Ilymódon elkerülik az anyag lemérésével és oldásával járó
munkát
Minden egyes gyógyszertárban a készletben
tartandó koncer:trátumok megválasztása azoknak
a gyógyszereknek jegyzéke alapján történik, amelyek a recepturában gyakoriak A jegyzék elkés.zítésénél nemcsak a helyi recepturai szükségletet
veszrk frgyelembe, hanem tekir tettel vannak az
anyagok oldékonyságára és oldott állapotban való
eltartható~ágára is
, Az egyes gyógyszertárakban, kerületekben vagy
varosokban hasznalaodo koncentratumok jegyzékét
úgy állítják össze, hogy összegyiijtenek 2000-3000
folyékony gyógyszert tartalmazó vényt és ezek közül
válogatják ki azokat, amelyeket az orvosok Jeggyakrabban rendelnek. Ezeket az adatokat a beér kez ő vények állandó figyelemmel kisérésével is
össze lehet gyiijteni . A koncentrátumok raktározási,
illetve haszdlati idejét irodalmi adatokból vagy
ellenőrző-analitikai' laboratóriumokban végzett kisér letek alapján állapítják meg.
A készítendő oldat töménységi fokát az. anyag
tulajdomágai szabják meg, de figyelembe veszik az
általános szabályokat is :
I Tömény oldatot úgy kell készíteni, hogy 100
g oldatban 5-JO.-c20-25 g anyago t oldunk fel.
2.. Az oldat százalékos töménységének megállapításánál a telítődési fok és a vényeknél elő ..
fordulható maximális töménység középértékét kell
alapul venni, ügyelve arra a tényre, hogy ha a töménység megkötelíti a telitési fokot, akkor az eset..
leges hőmérsékletcsökkenés következtében nemkivánatos kikristályosodás keletkezhet Ha ped'g
a k~ncelitrátumot túlalacsony töménységűre állítottak be, esetleg kevesebb anyag kerülhet az oldatba, mint amennyi a vényen elő van írva.
3. Az oldatokat olyan rnennyiségben készítik,
amennyit az illető gyógyszertár recepturája megkíván. Igy például, ha !OOO beérkező recept között
jódkálioldat 20-szor fordul elő 100 g-nyi mennyiségben, akkor 20%-os oldatból 500 g-ra va11 siükség A jódkálioldat eltarthatóságának megállapított
határa IO nap, ilymódon tehát a koncentrátum
szükséges mennyiségét, napi 200 recept mellett a
következő módon lehet kiszámítani :
500 x 200 x 10 =!OOO
!OOO

g
Forditotta · Ligeti Viktor

(Folytatj uk)

A GYOGYSZERÉSZ

Vezérfonal a gyakorló gyógyszerészet oktatásához
Fohébny gyógyszerek
Oldatok, szuszpenziók, mixtmák
Oldatok (Solutiones).
A szolució valamely só vagy szilárd anyag
tökélet=s oldata
4z oldatokról általáb2n

A testeket halmazállapotuk szerint három
csoportba oszthatjuk: a szilárd, cseppfolyós és
gáz, illetve gőznemű halmazállapotú testek csoportjára. A testek nem folytatólagos szerkezetűek,
hanem apró részecskékből felépítettek Ezt bizonyítja a folyadékok keveredése, oldatok létezése,
gázok elegyedése, más szóval a diffuzió jelensége.
A testek részecskéi állandó mozgásban vannak
A testeket összetartó ú n . kohezionalis erő leg·
nagyobb a szilárd testeknél, kisebb a cseppfolyós
és legkisebb a gáz- vagy gőznemú testeknél
Az oldatokat két nagy csoportba oszthatjuk
Ezehek egyik részében az oldott anyag eloszlása
a lehető legfinomabb, a keveredés az oldott anyag
és az oldószer között szerves vegyiileteknél egészen
a molekuláig terjed, úgyhogy az ilyen oldatokat
moleku/áris keveréknek nevezhetjük, míg a szervetlen anyagok oldásánál a folyamat az oldott
anyag elektrolitos disszociációja folytán ionokig
terjed (elektrolitok)
Az oldatoknak egy másik részében az oldott
anyagnak összefüggő molekulái találhatók meg
egy-egy csoportban . Az ilyen oldatok legtöbbször
hornályosak, opalizálnak, ezeket az oldatokat kolloid-oldatoknak nevezzük Amint látjuk, az olda·
tok közölti különbséget az oldatban különállóan
található részecskék nagysága szabja meg
A valódi oldatban feloldott anyagok kikristályosíthaták Ezeket az anyagokat éppen ezÉrt
kr istalloidoknak nevezzük A koiicid-oldatban feloldott anyagok kristályos szerkezetet nem mutatnak Ezeket az anyagokat kolloid-anvaRoknak nevezzük A kolloid-anyagok oldatai >>SO!« (szoluc'ó;,),
míg a kolloid-oldatból kivált anyagok állapota
,,gel<< (zselatin-kocsonyár a emlékeztető)
Kolloid-anyagok a fehérjék és sok más anyag.
A férnek is átvihetők kolloid állapotba. A már
e?yszer kicsapott kolloid gyakran ismét oldatha
vihető. Ezek a reverzibilis kolloidok, míg a másodszor oldatba nem vihető kolloid-anyagok az irreverzibilis kolloidok. Ha a kolloid oldászere a viz,
az oldatot !zidrosolnak, ha alkohol, alkosolnak, ha
glicerin, glicerosolnak nevezzük A ko.lloidok fontos
tulajdonsága, hogy az állati hártyán keresztül
nehezen diffundálnak, mert a kolloid-részecskék
tetemesen nagyobbak, rnint a kristalloidok és így
az állati hártya pórusain nem férnek át, másszóval nehezen dializálhatók. Ezzel ellentétben
a kristalloidok áthatolása az állati hártyákon aránylag gyors . Ezt a folyamatot a kolloidok tisztitására
is felhasználhatjuk A kolloid.. oldatok gyakran a
kristalloid-oldat benyomását keltik, vagyis opti-

kailag homogénnek látszanak Ha azonban a
kolloid-oldatori fénynyalábol bocsátunk keresztül
s e fénynyalábol old'llról mogfigyeljiik, ti~y a
kolloíd .. oldatokban apró kis részecskéket látunk,
amelyek állandó mozgást végeznek Ez a Tyndallféle jelenség, a kolloid-részecskék mozgása pedig
az ú . n Brown-féle mozgás . E jelenség felhasználásával szerkesztetté.k meg ultramikroszkópjukat
Siedenlopt és Zsigmondy.
Ha finomarr el porított, nem oldódó szilár d
anyago! vízzel összerázunk, a részecskék sokáig
lebegve maradnak az oldószerben Ezek a szusz ..
penziók Ha nem elegyedő folyadékot (olajat) oszlatunk el finomarr vízben, úgy emulziókrói beszélünk Az eloszlatott részecskék nagysága a kolloidrészecskék nagyságát természetesen tekintélyesen
meghaladja
A részecskék nagyságára a következő elnevezéseket használjuk A milliméter ezredrésze a
mikron Jele a gÖ\Ög mú (p.). A mi'uon ezredrésze
a millimikron jele a latin kis m és a görög mű
(mJi) A mikroszkóppal még látható részecskéket
mikronnak; a csak ultramikroszkóppal látható
részecskéket submikronnak, az ultramikroszkóppal
sem látható részecskéket pedig amikronnak nevezzük Az ultramikroszkóppal látható részecskék
nagysága 6 p. és !00 p. közt váltJZi' A kristaiIoid-részecskék átmérője I m:1 vagy még ennél
is kisebb
Oldat alatt a gyogyszerészi gyakorlatban
szilárd testnek folyadékban való oldüát értjük
Ha cseppfolyós testet ele;;yítünk egy másik folya'
dékkal, akkor a folyadék-eleggyel (mixtura) van
dolgunk
Oldószerek
A gyogyszerek oldásánál leggyakt abban használt oldószer a viz, ezenkivül
szesz, éter, benzin, CHC!, CC!,, olaj, továbbá más
organikus vagy anorganikus folyadék is szerepelhet oldómrként Az oldat a legkülönbözőbb arányban és mennyiségben tartalmazhat az oldhatóság
határán belül egy vagy több szerves vagy szervetlen anyago!, ha azok egymással reagálva az
oldószer ben o!dhat'ltlan csapad !ko t nen1 képeznek.
A disszociáció Jelentősige a gyóg)'szeres oldatok
kész/tésénél A sók vizes oldatb3n többé-kevésbbé
elektrolitosan disszociálnak, azaz vizben való oldásukkor arra a savm'lradékra és fém-ionra esnek
szét, amelyből keletkeztek A hidrolizis gyakorlati
jelentősége a gyógyszeres old atok készít és énél
abban áll, hogy a hidrolízis folytán keletkezett
savak és bázisok hidrogén-, illetve hidroxil-ionokat
· tennelnek s ebből kifolyólag az oldat kém hatása
sokszor lényegesen megváltozik A hidrolízis az·által következik be, hogy a víz a benne oldott sára
kérniailag hat Eros savból és erős bázisból képzett
só vizes oldala semleges. PL : NaCI, Kj Gyakor..
lati szabályként feiállithatjuk, hogy gyérge savból és erős bázisból képződött só vizes oldala lúgos,
például : Na, CO,, míg erős savból és gyenge bázis ..
ból létesült só vizes oidata savanyú kémhatású
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Például : HgCI 2 . A hidrolízis alkalmával néha
vízben nem oldódó csapadék keletkezik, például
a zinkklorid--oldat készítésénél kiváló zínkoxi·klorid stb . Az oldatok pH-ját az oldatokkal együtt
rendelt gyógyszeres készitmények (galeníka) is
megváltoztathatják A savi kémhatású Syrupus
hypophos. comp, Syrupus rubi idaei, vagy a lúgos
kémhatású Liquor ammoniae anisatus, Liquor
feni albuminati, Syrupus kalii sulfoguajacolici
stb. is megváltoztathatja az oldat kémhatását s
igy megváltoznak a benne oldandó sók oldódási
viszonyai.
Az egyszerú gyógyszeres oldat készítésénél
tehát ott, ahol csak egy szilárd anyag o]>Jásáról
van szó, ritkán van jelentősége az oldat plt-jának
a só oldása tekintetében. Az olyan összetételű
oldatoknál azonban, ahol két vagy több komponens szerepel az oldat készitésénél, az egyik só
oldatának pH-ja kedvezőtlen lehet a másik só
oldódási viszonyaira, úgyannyira, hogy az abban
esetleg fel sem oldódik
A gyógyszeres oldatok készítésénél, bár a
vonatkozó rendelet értelmében nem áll médunkban az oldat pH-ját a célnak mégfelelően megváltoztatn i, de ismerve a só oldódási viszonyait s a
cserebomlás következtében keletkező reakciótermékek tulajdonságait, a reakció lezajlását kedvezően tudjuk befolyásolni. Az oldási sorrend megváltoztatása, vagy egy frakcionált oldás is elegendő
sokszor az oldatban végbemenő nem kívánatos
változás elkerülésére. Ha csapadékképződés nem
kerülhető el, megpróbáljuk annak olyan formáját
előállítani, mely az egyenletes eloszlathatóságát
és jó adagolhatóságát biztosítja. Végül médunkban áll ott, ahol szükséges, az előreláthatólag tömörülő, a folyadék tetején úszó, azaz gyakorlatilag
egyenletesen el nem oszlatható, felrázhatatlan
csapadékot az oldatban suspendálva eloszlatni.
A gyógyszeres oldatok felosztása. A belső hasz-nálatra készült oldatok adagolása történhet: kana-Janként, cseppenként, injekciós oldatban, vagy
esőre formájában. Külsőleges oldatok adagolása
történhet: cseppenként (szem-, orr-, fülcseppek)
vannak továbbá borogató, öblítő oldatok, ecsetelő folyadékok és bedörzsölő szerek
Készítésük · a recept elolvasása és elbírálása
után ki kell választani a megfelelő száraz, ép,
hengeres vagy sarkos üveget és a megfelelő puha
parafadugót Ezután következik az üveg JetáráJása.
Mérési sorrend.: legtöbb esetben először a
kristályos anyagot vagy a port mérjük Je, aztán
mérjük hozzá az előírt oldószert. Kisrnennyiségű
erőshatású folyékony gyógyszereket hasonlóképpen
elsősorban mérjük Ie normál-cseppentőveL Na-.
gyobb mennyiségtí kristályos anyag és alkaloida .. só
együttrendelése esetén először az alkaloida-sót
oldjuk fel kevés vízben ; illó- és bűzös anyagot
a Jegvégén adjuk a folyadékhoz. Ott, ahol szükséges, az oldásnál hőt alkalmazunk, például melegvizet, szeszes oldatnál vízfürdőt Az oldatnak,
amennyiben a kérdéses folyadékban oldódó sókat
tartalmaz, tisztának és átlátszónak kell lennie
Ha szükséges, magával az oldattal átnedvesített
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vattapamaton, vagy papíroson szűrjük át, abban
az esetben is, ha a szűrés nincs elrendelve . Az olyan
oldatokat, amelyekben az oldott sók egymásra
hatása folytán előreláthatólag olyan csapadék
keletkeznék, melynek a folyadékban történő egyenIetes eloszlatása nem lehetséges és ebből kifolyólag annak pontos adagolása nem biztosítható (a
csapadék csomós, a folyadék tetején úszik, az
üveg falár a tapad stb.), az erre vonatkozó fejezetben leírt módon szuszpenzió alakjában készítjük el.
Különleges oldási módok .: A száraz kivonatokat és az Argentum kolloidaié-t dörzsölőmozsár
ban előbb kevés vízzel eldörzsöljük, aztán a víz
többi részével az üvegbe öblítjük Az Argentum
proteinicumot az előírt meimyiségű vízre szórjuk
és rnegvárjuk, rnig feloldódik, csak azután öntjük
ki. Kavargatni nem szabad. Pepszin-oldat készí- -·
tésénél a mérési sorrend : víz, pepszin, sósav.
A szemcseppeket ki fon alt és lehűtött desztillált
vízzel készítjük el
Kiszolgáltatás.: A folyadékban belső használatra rendelt gyógyszereket a beteg az orvos
utasítása szerint adagolja önmagának.. Fontos
tehát, hogy az adagoláshoz használt mérőeszköze
megközelítőleg pontos legyen. Bevételre használt
erőshatásó cseppeket csepegtető, vagy Jegalábbis
csőrös cseppentőüvegben adjuk ki
Ezek hiánya
esetében szemcseppentő használatát ajánljuk a
betegnek Az oldószer felületi feszültsége szerint
u . i a csepp súlya is különböző. Az orvos által
számított anyag olyan normál csepegtető üvegre
vonatkozik, amelynek cseppentő felülete 3 mm
átmérőjű.
A kanalanként adagolandó gyógyszereknél az orvos által előirt kávéskanál alatt
olyan kanál értendő, amelynek űrtartalma 5 ml,
olyan gyerrnekkanál, melynek űrtartalma 10 ml
és olyan evőkanál, melynek úriartalma 15 mL
A gyakorlatban azonban ezen használati eszközök
nem szabványosak, űrtartalmuk a feltételezettől
néha l 0-30%-ig terjedő eltérést mutat, ebből
kifolyólag nem is egyezhet az orvosnak az egyes
adag nagyságára vonatkoztatott számításávaL
Célszerű lenne tehát a folyékony belső használatra
rendelt gyógyszerek egyenletes adagolásához .":z
egyes országokban (pL Szovjetúnió) használt ~alr
brált üvegpoharakat bevezetni Azoknál a gyo&yszeres folyadékoknáL amelyeknél a csapadekképződés nem a készítéskor, de mint időreakció
esetleg csak órák mulva következik be (pL alkaloida, lúgos kőzeg), minden esetben alkalmazunk
»jól felrázandó« címkét

Szuszpenziók (Suspensiones) :
A. szuszpenzió olyan folyadék, melyben fin?man porított szilárd anyag van eloszlatva. A hatoanyagot tehát vagy csak szuszpendált, vagy részben szuszpendált, részben oldott állapotban tartalmazza
Készítfsük és a mérés sorrendje • Elkészítésüle
módja a szuszpendálandó anyag természete szerir;t
változó. A könnyen felrázható anyagokat, pelctául : bolus alba. bizm. subnitricum stb. finoman elporitjuk és. szuszpendáló anyag nélkül rnozsárban az előírt folyadékot részletekbn adagolva

hozzá, eldörzsöljük Ha azonban oldhatatlan anyag
vízzel nem nedvesedik, úgy VISelkedik, mmtha
zsíros volna (sulfur) s a folyadék tetején úszrk
(Bism subsalicyL, Tannig~n Ac. phenyl_aethylbarbit ), akkcr az anyagat sulyaval egyenl? .... vagy
kétannyi MuciL gurm:u. arabrc1~v~l eldorzsoi]Uk,i';
csomóképződés elkerulese ce!Jabo! az eldorzsole~ .
a folyadék pár cseppjével kezdjük meg s ~a n;ar
kenöcsszerú fokozatosan, állandó kevergetes koz:
ben hozzáadjuk a folyadék többi részéL :'>gumm1
arabicum, mint védő koliOJd, az eldorzsolt anyagot suspendálva tartja.
Kiszolgáltatás .: Az oldatoknál leírt szempontok figyeler~be~ételé\Tel,, d~ mrnden esetben
jól felrázandó crrnkevel tortenJek
Folyadék-elegyek (Mrxtu.rae).
.
. .
A mixtura egy vagy tobb foly":d~k kevereke

Felosztásuk, készítésük és a meres sorrendie ·
azonos az oldatokévaL

. ,

Az oldatok, szuszpenziók és a mixturák, k~szr_
tésénél gyakrabban előforduló anyag?k saJaf:saga!
Acidum acety/o sa/icylicum . VIzben alrg ol·

dódik Ennek ellenére sűrűn rendelrk vrzes oldatban. Mivel a fennálló jogszabályok nem adnak
arra módot, hogy az aéetilszalicilsavat val~m~ly
oldható sójával (Ca. acetylo-salic) helyettesrtsuk,
ezért szuszpenzió alakjában készítsük el. Natnum
hidrokar bonikummal egyiitt rendelve a . k.et anyagot mozsárban dörzsölge_tve Ö.sszekeve!Juk, maJd
kevés langyos vizben oldJUk, uvegbe ontve a r_endelt víz többi mennyiségével a mozsarat utana
öblítjük
'
.
.
Acid boric 25 sr. hideg, Illetve 3 sr for.ro
vízben oldódik Az oldatot meleg vízzel készrtjük Rendelik szeszes oldatban is A sz~szes oldas
vízfürdőn történik. Az esetleg vek egy~tt rendelt
hidrogén hiperoxidot míndtg a kesz ktlrult szeszes
.
oldathoz adjuk
Acid diaethy/barbituriwm 150 s. _r ':'rzben
oldódik Ha a vízben rendelt mennyrseg tul var~
az oldhatóság határán, a gyógyszert , sz~~zpenzw
alakjában készítjük el A helyes elkeszrte. sr !nod
az lenne, ha a rendelt sav helyett mol. . s~J~an~k
rnegfelelően JO 68%-kal nagyobb r;1ennyrsegu ~rz;
ben jól oldódó natrium sóját venne (ezt a fennaHo
.
,
jogszabályok nem engedik meg !)
Acid phenylaethylbarbituricum, Htdeg vrzben
csaknem oldhatatlan. Ennek ellenere v_Izes oldatban gyakran rendelik Ilyen esetben f_rnornar; elporítvá gumrni arabicummal szuszpenzJO alakJaban
készítjük el. Helyesen nátrium sójáva! kellene
elkészíteni 1 g acid. phenylaethylbarbrtuncurnnak 1 09 g natrium phenylaethylbarbrtuncum
felel meg
.
.
.
Aethylium amino benzorcum Htde~ vrzben
igen rosszul oldódik Meleg;'rzes ~ldat~bol rosszul
felrázható kristályokban vahk h Vrzzel, eldorzsölve rosszul szuszpendálódik és a folyadele, tetején úszik Gummí arabicummal jó szuszpen~JOt ad
·
Amidazophen. Vizes oldatban, l :20 at anyban
oldódik Vizes oldatban idővel elbomlrk, a ·_bomlást az üveg Júgossága sietteti (oxipyrarmd?n)
Rendesen meleg vízben _oldjuk, vagy elpont':';
lassanként adagoljuk a folyadékhoz. a folyade.<

álland o r azogatása közben Hipofoszfit-szirupba~
rendelve előbb porítjuk, majd a .smup segr~s~ge ..
vel szuszpendáljuk és szuszpendalva expedraljuk
Bism subni/ricum és Bism subgallic. Vízzel
szuszpendáljuk
Bism subsalicy/icum. Gummi arabicum segitségével szuszpendáljuk
Calcium acety/o salicylicum. Natr. hydrocarbonicurn-mal együtt rendelve jól felrázha_to csapadékot, CaCO, vagy liquor ammomae a~_rsatus-szal
Ca(OH),-ot ad. Sziru~ban rende_Ive elobb ~nnak
egy részével (Syr Kalrr sulfoguaj3COI) mozsarba~
eldörzsöljük és szuszpenzió alakjában adjuk kt

· Codeinum hydrochlor icum és

phosphoricum

Bróm- és jódsókkal történő együttrendelésük esetén először a codeint oldjuk fel a folyadek egy
részében azután a folyadék többi részében a brorn-,
illetve jÓdsókat (más alkaloidákra. is von~tkozrk)
Szirupokban rendelve az alkalordat, a s~nup egy
részében melegítéssel feloldjuk es hozzaadJ~~- a
szirup többi részéhez és az oldatokat elegy~tJUk
Jodum · A jód?,t mi~dig oldatban kel! ,kradr;J
Ha nincs megfelelo oldoszer rendelve, - 3 r esz
káliumjodid és víz segítségével vissz~k old~tba
A K j mennyiségét a vényre fel kell Jegyezm
Liquor ammoniae anisatus Utoljá_ra ~1é!jük
Je és lehetőleg langyos kozegb_en eros razassal
diszpergáljuk Ha az oldatot, szur~.' kell, ugY. azt
a Jiqu ammon anis hozzaactasa elott vegezzuk el
Natr hydrocarbonicwn Vizes oldatá_t hidege_n
készítjük Csak a már kihúlt főzdhez adjukho_zza
Oldható kalciumsókkal csapadekot ad.. Peld~ul;
Calciumacetylosalic , Calc chloraturnma!, tovabba
Theobr n atr. salic--al stb Főzetekben es forr azatokban a kolloid szuszpenziót kép~ző ex~ ractanyagok oldódási viszonyait megv~ltoztatja, , s
azok részbeni kicsapódását eredmenyezr Meg
akkor is "jól felrázandó<< címkével adjuk ki, ha a
készítéskor ilyen csapadék nem mutatkoztk
N atr. phenylaet!tylbarbituriwm . Enyhén lúgos
kérnhatásri Vízben bósegesen oldodtk, de oldatából a gyönge savak, még a CO" is kicsapja. . .
Papaverinum hydrochloricwn Oldata ktsse
savanyú kémhatású 40 s r. hideg vrzber~ ol~odr~
Gyakran rendelik csepp~k alakjaban oldod~st . aranyain felüli koncentr acJOban Mele~er~. _keszrtet_t
töményebb oldatából a papavenn klhulesk~r _krválik, kristályok az üv!'g falához tapadnak es rgy
fel sem rázhaták A k1valas a papavenn mennyrségére számított 50%-nyi borkősav hozzáadásáv.al _
elkerülhető Brómsókkal vizes oldatban nem reagal
Jódsok a papaverinnel könnyen. f~lr~zható cs~pa-
dékot képeznek l ú gos. kémhatasu s~kkal e&yuttrendelve a papavenn bazJs ragacsos, osszeallo, fel-rázhatatlan csapadék alakjában valrk kr. Vrz:s
oldatában Natr
phenylae~hylbar ?rtur~~.um. es
Theobr Natr salicyl jelenleteben rs eloali . tlyen
kellemetlen csapadék Mindkét esetben . adJuk. ,a
papaverint gurnrni ar ~bi~umos szuszpenzw . alakJa-ban az oldathoz Lelitetoleg Papavenn purum-mal
készítsük a szuszpenziót (l g Papavenn hydrochlór .ecO 90 g Papaverinum purum-mal)
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-'-----c
100 g víz felold
20 C0-on i 100 c -on

Az anyag neve

100 g más oldószer felold
20 co-on

c~~•~----~~~~---

Vizes oldatának
kémhatása

Az anyag neve

O45

---~-~-----·-------------

A~~~~-m__a_c_et_y_lo_sali_c_yl________ --~~3-~-~~~~-k-l--"---"------

---:--:r-s:-:-:;i-:-::-~-m------- =--~~~--~~~:--,,
boricum
1.
39
[
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l - - - - ____ ,
>r
carbalicum
66

-66 0·6%: pH 5 l

___' _ _h_Y_P_o_ph_o_s_p_h_o_ro_s____________

·~

\?amphora

-----·--

20 O (O l nwl)

diaethylbarbitur

.

l)

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

------···-

t

---=-hininum

---l--------- - - - -

bis~furicu~----==

kissé savanyU

bőségesen

fer r. citr. amm
>)

~lycenn b6segesen_ - - - l - - - - - - - - - - -

400

alkohol

l 5% : l 9 pH (O l mol)

alkoilolbö"ségesen - - - -1-6%: 1 2 pH (O t-mot)
__
ae_th_e_r___"-------1--------~---alkoholminden arányban

-~~~::~~-2______1_0_0_0_ ~1-~~é-s-av-;~~-ú--- ·-----

Apornorphium hydrochl.

Argentum aceticum
r,

colloidale

----

'

-

-----·

alkohol

proteinicum

----------=:------

----.~~-O-i könnyen -

~~~;;;-~----~-~--- - -

-=- --- --

_ _166 6___ 1___ 2o?~_._,_aether ___ __

könnyen

Atropi~um sulf~~i~-

100·0

--------

Betainum hydrochlor
1~------------

Calcaria chlorata
Caldum acetylosalic.

!

ff

,

osegesen

bomlik

li

--g 8

~~mle~~~----·--- ----semleges--vagy- ----

__72_ kissé sa:vanyú

-

,

__

_

_

- - - - - - - - - - - -

részben l
: alkohol
-------1~----!-20· O

bomlik

1

részben

alkohol részben

1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - i - - - · - - - 1 - - - - - - - - -»
chioratum cr.
bőségesen 1
! alkohol könnyen

12

kissé savan;~----···---·-

____ _

kissé lúgos

-----------

-

O 5%: 6 4 pH

alkoh~~-=~-3JZ"

\

4%:3 5 pH
nagyon- savanyú

-alkohülböséie"sen
a ether

bőségesen

---

kissé savanyú
lúgos

200

Chiorogenium

----

l -

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

..

!600

!OOO

novum hydrochl

alkohol

25 O 3 4%: 4 5 pH ·(O l mol)

alkohol

10 O

--------500

Coffeinum purum

______ _.

nagyon savanyú

----~-~---nagyon lúgos
semleges vagy kissé lúgos

4·4%: kb. 7 pH

-z-o------

-aikOhOr

1 O.

ae ther

-------

-

semleges
~------·

--

·-----·- ---·-

alkohol

citricum

33 3

natr benzoic
)~

kissé savanyú
kissé savanyú.

40

Codeinum hydrochlor

2· 0

alkohol

40.0: 7 4 pH

natr salicyl

Cuprum sulfuricum
Ephedrinum hydrochl~r

so

25

- ----- 10oo

sesquichloratum

bőségesen

G_ummi arabicum

!250 nagyon savanyú.
50 o

-----~---- \_a_e_tl~er ____ _

nagyon savanyu

_100()___[_

__ 50()___:

Formaldehydum solutum

kissé savanyú.
l

i -3oo;- !-á\kohol-

--1

sulfuric oxydel

]

-

semleges vagy kissé sav

!

--- --- ,_ -------1----- - --

Guajacolum carhonicum

-j--·;-5-o--\ alk;~-~;----------3~ -l%.: s4r~--- --1:~----

=--20 l

bőségesen

Chioraium hydratum

Ferrum Iacticu~

O 33%: 4· 8 pH

- - - l - - - - ' - - - - - - ----- - - - - - - -

b

-=---91=

------------·-

---------

:

j

-

-~-

5O

----~~--:---[aJkohoT------

------·
---'-______"- nitdeum cr.
»

25

-----~---

-=_bőséges:~ t==-~---==

----·-·· -- - - - - - - - - - - - - - - -

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

~o/o: 6-~~------ ___ _
100 O
25ü-O

aether

------

____ _

-------------,--------

-:~~~--= ,3;. ~i -5:~ l~;;;::~,,; i: ~:.::::. "'"" '
- -

,\ kissé lúgos

bőségesen

Cocainum hydrochlor.

::=~~::::---- ~: -~:_ •~o t•"M''~- ~ .:::::~m~
-

-

--- - - - - - --~-- - - - - - - - - - - - 333 4%:64pH
30
33 3
alkohol
hydrochloric
- - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - --~-- --- -----~-------!-------------l 7 telített oldat 6 2 pH
012
4O
alkohol
sulfuricum
---------------·-·- -----·-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - · · - - - - - - - · 20
alkohol
tannic ins

alkohol
l>
telített oldat 2 4 pH
aether
>>
aikoh-~l---. ----- 50 6- nagyon savanyú

--~------1---·--!----

.

-----------~------------1----

---1----------

43--l-- ---

?őségesen

1O

----·----·----------------- ------- -------- - --atkoliOfböS{geSeli__ _

-:-:-:-:-:--::-~-r-p-:-:-i:-:~b-:-"y-zd_o_:~-ch-1_ _ _ _ ----

l'
--···--~

l

-

bromisovaler - - - - - - - - · ____

.

alkohol

j

-

-

Chinidinum sulfuricum

-Mségese~- böségese~-3íkohol--,,----·-- nagyo~vanyú - - -

phenylaethylbarb
--------------------salicylicum
>>
02
66
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- · - - - - - bőségesen
>>
tanuicum
500
-- - - - - - - - - - - - · - - - · - - --- --- _______
l>
tartaricum
!OOO
------- - - - - - - - trichi or acetic
bőségesen
- - · - - - - - - - - - - - - - - ----·-----·-- - - - - - Aether .depuratus
66

---~~-

--

Carbamid bromaethylacet.

»

i

l)

aether

Vizes oldatának
kémhatása

33
kissé lúgos
---------1------------ ----------~-

5 O 1 bőségesen !
-----;;-;--- ----=----1-alkohor---

laeticum

21%:2·1 pH
100 O (O 1 mol)
-·--------------------0--6--6---1------~ alkohol bőség~sen ---kissé sava_n_y__ú_ _ _ _ _

-----------------(j
laeticum

Caldum glycednophosph

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

3ik0h0i bőséieserl- - - · semleges

100 O

---------- ____________ ------+----- -~--·
. glycerin
citdeum
!33 o
200 O l alkohol
.

semleges
----------nagyon savanyú

O:: ~~~: ::v::ú _

alkohol
glycenn

34 5

20 C'-on

l_:_-----"--------1r---,-·-"------,---------+---------·--

a m m o t
8l
[ alkohol böségesen

!

! 100· g más oldószer !elold_

gramroot

~------· ---'---------f-----;--__.::._g r
Acetanili dum
---- ------------

100 g viz felold
20 C'~on l l 00 C0-on

i
! aether bősegesen
50_0_ j-- 75 Ű-~----- ----------______
66 O \
-i alkohol

--------- --

[---~----,

----

Hexamethylentetramin

..

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

Homatropinum methylbrom

.

-

------~;~;,~nyú
-10·0

kissé lUgos

------ -·----1----------,----------- - - - - - - - - - - bőségesen

~r-;-bi~-.-~m~~-~ --------- ~~
corros

.

!

· alkohol

l

'

bőségesen

kissé savanyU

~· ~-~---=---~-------~-65

l

500

!alkohol - - - - --33_3
i aether
66

er-ősen savanyú,
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---·--·-~~
.

100 g víz felold
20 C0 -on 1 100 C1}-on

Az anyag neve

i 100 g !f1áS old~~zer felold_
20 C0 -on

.

100 g viz felo.ld
Vizes oldatának

__ 3~_5°~on

Az anyag neve

kémhatása

i

IÖO

76

-- o02- ------

.J odum

aether
))
------- ------'-==___:_
__
50

Kalium bromatum
~~-----------------

1000

alkohol

i

------------:-·--

--- - -

-

bydratartaricum
-~-1--

o5

!

semleges
-------kissé savanyú

-

50

- - -------------

-

,,

j odatum

11

natr tartaricu~----------

.

.

___ _

--~------

--~~----~j__-_____ _
134 O
'
200 O
l alkohol
78-0 ·-·------~25~~------

_ ..

-250--

_:5oo_

200 O

------- rhodanatum

bőségesen

sulfoguajacol.

bőségesen

l

10·0

1

3 12%: 7·-9 pH (O 2 mol)

. -~~:-: -·1

Manganum

chlo~atum

Menthol
Methylium salicyl

______ ------·-·"' 1--------- arányb~~------------ _ ~o ---1--____ !_":!kohol

Morphinum hydrochlor

bőségesen

Natr benzoicum

5-88

Natrium boricum

!

--100'o -~-

bromatum

600

carhonicum cr
~---

l

bőségesen

--i

----~----i----

--· --- ---------------

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

i glycerin

-

bőségesen

__wso_[ ___55~~-~-i~~~fi:if bős[geseti
Ph::Z~~iáf~~~h'~l1~~~lon ·__· ··_·___·___· ----=----~---~-~----~-~_the:_ bősé~~~-~

1
--~----~---

39 O

;

-

kissé savanyú
___ _
1 44%: 8 pH (O l mol)
·--~------

2 6%:6 5-Sp H

J·li'Jo : 67-'7·3 pH
____ __j():Z__rnol)_ . _____ .

kissé lúgos

-------·--- --· - - - - - - - 1 - - - - - • -' - - - - - - ' ----------1-----~ -----diaethylbarbit
------~~-----

---

200
---

-~--

80

hydrocarbonic

206% : 9 4 pH (O l mol)

400
---

~-

,,

1000

j odatum

166 7

·~----

-------------~--~~~1- -~-

-------~

nitrosum

-----

----~--

---- ·----bőségesen

O 84'J0

:

8 2 pH (O l mol)

O 4'10

13 5 pH (O l mol)

2O

---

----··-----~--' - - - - - -

-----·-·-

!
l

·------1-

bő•::~="-+

- - - - - - - -- ..

---------

100

alkohol

83

:::~::: bőségesen

---l

bőség;,~-~- =----~-:~~~;~~b~~~~~:~~n
--1...!!~~~--b. ?sé_g~~~

100 O __ \__

!

200 O

---------------

Saccharum uvac
-- -

alkohol

--- -------~------------1 alkohol bőségesen

--

50 2

3'lo : 8-9 5 pH (O 2 mol)

-~-·-~-·----

alkohol

bőségesen

--

Santon in
-·-----

Scopolaminum hydrobrcm

---

-

1

--'-~--~~~~-1----~~~·-

kissé lúgos

a 1sse
gyk·.- ugos
kéSZi"trhéily !la~yon
-~~':'~nyu~_2_!~}~~s~e__~':'~

-setnreges·

o

[

::-~--~~lk~hol.

l _____

l

O 02

bőségesen

!

O4

semleges
semleges

_-

-l alkohol
______

_

l

o

semleges

l a ether

- 1------ ----- - - --1

j

O 5%: 5· 4 pH

kissé savanyú

l

1 alkohol

--: ___

!

kissé savanyú

alkohol bőségesen

-~ . atkoh~~-~~i~den ará~yban

Stearinum

'

Stibium sulfuratum aur
Strophantinum-g

l

o

-------

kissé Iügos

--

- híg -Oiiiata _. kisse sav ,
3 33
telitett olda ta kisse lúgos
SenliCgeS-Vagy"- kiS-se___ savanyú
\;ag:i--kis-Sé
_ __!!Vö:~t_Ú

________ l----------~-

~~ccharum·--~ac~- _________ ~ ~
-

bomlik

___

Resorcinum
Saccharum

o l

l

~;~,::,~u~~;:~~c~----···
Pyrogallolum

:e~~e~es _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ ! ___ __

-------~--------·------------

-

~=-~-------------

~~~~-s_a_va_n~-~--

---~~---

alkohol

bőségesen

kakodylicum

Ioo~o-

l . - . l-~~~~~- ~-~~ége~en
Ph~nyldi~ethylpyr~-z~~-~~li;;Ji.~u;- ----04 -~-----z~-~, ~-~~~ősé~~-~~-

-----------

:

- -------- ------

bőségesen

.

- - - - ----

bomlik

·-·------ -----···----------:-hydroxydatum

Pú~i~~i~dinlCthyii)y.fáZolotl- -~~ffeit~-·..

Physostigminum salic)-1
--~~

2 86%: ll 6 pH (O l mol)

1---=-- :-~~---=.

35· 0
1
___1_0_0_0__

.

381%:92 pH (O l mol)

l-50oü-

bőségesen

Phenyidimethyipyrazoion _____

·-----

----~~i~h~I_____ I_'l_o

.J-~~-~~-

chloratum
ci tricum

200 O

---.

l aether

bőségesen

r-~~k~ol--bős_~~ese~

Phenylum salicylicum

·----~-~--_j __ ----~-~~~ -~~~~~~- aether ~~-s~gcsen

Naphtolum B

alkohol, aether

l 25

l

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

Phe;olpht~i~i~--------

-·---------·

20

:----

---

-

---·- ------ - - - - - -------------· ----------- -------:----~l-alkohol

alkohol
"
aet-her
alkohol,-J.ether minden

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

20
~--

Phenochinolin methylcarb.

kissé savanyú

bőségesen

l----=----1
l ·-

-----~~-

---···-------------·-

kissé lúgos
kissé lúgos

kissé savanyú

------------------ ·---· ---··--- --1--------- -ii-lkohol- aether minderi- Se-inlegfS-vagy- kisSé
savanyú
__
.-·- · · - - ará_nY_ll_ar!.
---- -Semlege-s----vagykisSf"- ·
Pepsinum
.
.
bőségesen
1
--~a~anyu ----· -------

semleges

alkohol

i

----- ------- -

!--------~--------------

Phenacetin

492%: 6--7 pH (O 2 mol)

200 o
[ _____ _
:

-

20

Papaverinum hydrochlor

-

l

'

·-·--

3 2%: 5-6 pH (O 2 mol)
-~-- 644o/0 ---:-6__:75pH (02
mol)
__ _
16 6

~==:~:----·-.---~----t
-!= : ·-~ alk~hol bőségesen=-~ ~;2S----------

semleges

-

:

2 0

Perparin

- - - - - - - - -- --- - ------···---·l-- -- - - - - - - - - - - - · -----

Magnes sulfuricum cr

100·0

~~~----~

100

--·----•-------!----- ·--·

salicylicum

<'

semleges

l-·· ----~--

-i----

25 O

90

alkohol

1-------------------

------Ü8-3- --a-Ik_o_h_o_I_m__i_n_d_e_n_a__rányban

1

-Q~;---~

Kreosotum

rhodanatum

_Paral~ehyd~-~-·

semleges

----

l alkohol

500 O

-·----------- -----~1 -----
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Vizes oldatának
kémhatása

~rammot

gramm ot

Hydrarg. cyanatum

1100 g más oldós_zerfelold_

Strychninum nitricum
Sulfur puJveratum
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alkohol, aether bőségesen

-------- - - - 33 3

alkohol
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semleges
O 4%:5 7 pH

széndiszulfid
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Az anyag neve
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A gyógyszer- és méreghatások létrejöttének alapfeltételei

.

Vizes oldatának
kérr.hatása

-------j----__·--~~_ __::...:.._::_:::._:::...:.:._::____.-----+----------1

~.------------1----·--·-·-

----:;."=;-------,rcrcl-----·~-.
_
l alkohol
10 O semleges

Terpinuru hydratum
o40
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - i --~-- i aether
Theobrominum
_
!
--~

10
-:--_-_---·-'-"---1----'----- --

1----------c------J-----i------!---------·~
Théobrominum natr salicyl

-

-

1

100·0

l

.:..........

-

•

-~-~-6-:-10_3_p_H_·--~---

_·~~·--·j bőség~~=~=-- -~-------1-s-em-Ie-ge-s----·--~--

1_r_h_eo_p_hy_I_lin_u_m___________ 1_..

0 09

Thym:Jlllm
Urea pura

i

·-

___4_0_0-l-----~-----·--

i alkohol

- -..-·------1------··- - - - - - - - - - 66·0
.
-alkohol

l

..

-----1~--~-------

10 O semleges

_

bő_s_ég_~_se_n__ l~-.~- ~.-. [~k;h~-~:·-~-et-h-er_b_ó_'se-.g_es_e_nl-s-em-1-eg_e_s- -

. _______
.. _ ___
Urethanum __
Zincum chioratum

1

bőségesen '.,1---~~---

----! ~i-kohol bőse'g. esen____

~------------------!---··- ...... - - - - ·

Zincum sUlfuricum

100·0

l

Phenylum salicylicum.. 10 sr szeszben oldódik
Ha higított szeszben rendelik, oldjuk tölJiény szeszben és azután adjuk hozzá a megfelelő mennyiségű
VIZet.
Sulfur Vízzel nem nedvesedik. Gummi arabicumcs szuszpenzió alakjában készíthető eL
Syrupus hypophosphorosus comp. Natrium nitrittel együtt ~em rendelhető, mert ösSZ(iférhetetlen és az oldatban a betegre nézve káros hatású
vegyületek keletkeznek. (Nitrogen monoxid nitrogen dioxid, nitrosavas vegyületek és mÁs alig
k{ivethető reakció-sorozat megy végbe a gyógyszerben ..) Hasonló, bár az egészségre kevésbbé
káros h<tású vegyületek keletkeznek Liquor ferri
albuminatival együtt történő rendelése eselén
Theobr.ominum natr i o salicylicum. Helytelen
eltartas kovetkeztében a levegőből szénsavat vesz
fel, eitomlik s a szabzd theabramin vízben nem
oldódik. A vizes oldatból a vele együtt rendelt
bróm- és jódsók jelenlétében a theabramin brómés jódvegyülete válhat ki Savak, savanyú sók,
savanyú szirupok vizes oldatából szintén kiválasztják. Extempore oldata Theobrominum purumból
olyképpen készíthető el, hogy I g Theobrominum
purumot enyhe me! egitéssei 5· 5 ml normál nátronlúgban oldunk és I g Natr. salicylicumot
adunk hozzá (--:2 g Theobr. natr. salicyL).
Terpinhydrat . Gummi arabicumcs szuszpenzió
alakjában készíthető eL
Tonogen. Az adrenalin oldatát leginkább
szemcseppekhez használják Az üveget célszerű
előzőleg pár csepp 10%-os sósavval savanyított
vízzel átöblíteni, majd vízzel kimosni. Az üveg
természetes lúgosságától szabaddá váló adrenalinbázis u.. i könnyen oxidálódik és hatástalanná
lesz (színeződés).
Zincum chloratum. Vizes oldata hidrolizis
folytán keletkezett ZnOCI-től zavaros .1\ hidro-

16

_

1- - - · - · · - - - -

---~-nagyon savanyú
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nagyon sav_anyú

l

lizis visszaszorítása céljából többnyire 10% sósavval együtt rendelik Ha sósav nélkül kell elkészíteni (pL foghúsecsetelésre), a hidrolizált oldatot •>Jól felrázandó<< címke alkalmazásával adjuk ki
Az itt közölt táblázatok egyrészt az oldatok készítésénél előforduló anyago:< oldójási viszonjai
felől táj ékoztatnak, másrészt vizes olJahi'< hidrogenion-koncentrációját tüntetik feL A hidrogenion-koncentráció ismeretének kiilönösen több
anyagnak ugyanazon oldatban történő együt trendelése eselén van jelentősége Ennek )smeretében sok gyógyszerkészílés hibáját kiküszöbölhetjük
Az o:datok készítésénél a 20 C0 -ra megadott
oldékonysági faktor az irányadó néhány kivételtől eltekintve, mint pl. a Theobrominum natr..
salicyL, melynek melegen készült oldata állandó
A táblázatban szereplő oldó:zereknél alkohol
alatt 90 tért. %-os szesz ütendő Molíros oldat
(rövidíté1e : nw!) alatt az anyagnak 1000 ml-ben
oldott l g molekulasúlynyi mennyisége értendő,
A kcm helyett milliliter (ml) szerepel A vizes
oldatok kémhatásának !Jlegjelölésére használt ki ..
fejezések a következőképpen értelmezendők
Nagyon savanyú = pH O- 4
= pH 5- 6
Kissé savanyú
pH 7
Semleges
= pH 8-10
Kissé lúgos
Nagyon lúgos
= pH I 1-14
A galenusi és neogalenusi készitmények kém ..
hatásáról külön táblázat tájékoztat*
(Folytat juk)

*

L a

következő

közleményben.

h ta: Fritz Gusztáv dr . egyet.. c. ny. rk tanár
Il

A narkózis létrejöttének magyarázatában a
Mayer-Overton-féle. megállapítások kétségtelen bi ..
z~r,yítfkát szolgáltatták annak, hogy egy megnyilvanulásban szir,te drámai erejű hatás (teljes öntu·
dc.tlamág, reflexhián:,: stb ..) lényegileg úgy jön létre,
hogy a narkotikumkent ható anyag molekulája és
a reagáló agysejt közölt fizikai kongruencia áll fenn
(Iipoidoldékonyság)
Az elmélet megvilágítja azokat a törvényszerúségekd, 'melyekkel a narkotikus molekuláknak az agysejtbe való bejutá1át megmagyarázhatjuk, de nem nyujt magyarázalot azokra a történéoekre, melyek a sejtéletben a molekula megjelenése
folytán végbonennek és amely változásoknak az
eredménye a narkózis, vagyis az agysejtek működé
sének átmer;di szünete!ése.
A. Mayer-Overton-We n:egállapítás, hogy a
narkóziS lttrejöttében Egy fizikális faHor mérvadó, természetes köv ct1e;mér.yklrt vor ta maga
után, hogy a narkotikus h <tá~ ú rak mEgismert anyagoknak az oldási hajlamán kívül egyéb fizikális
tulajdonsáRát is vizsgá'at tárgyává tegyék a narkózis létrejöttével kapcsolatban.
Traube mutatott rá először arra az összefüg..
gésre, ami narkotikus hatású anyagok felületi aktivitása és narkotikus erejük közölt fennáll
Felületi aktivitás alatt bizonyos anyagoknak
azt a képességél értjük, a mellyel oldatok felszínfeszültséget meg tudják változtatni.
. Külöilösen kifejezettnek látjuk a felszínaktivitás és a narkotikus képesség közötti összefüagést
különböző alkoholoknak a viz felszínfeszült~égét
befolyásoló képességének vizsgálata során.
Ha a telített alkoholsor tagjainak megkeressük
azokat a vizes higításait, rnelyek stalagmométerrel
mérve azonos cseppszámot adnak, úgy érdekes módon azt a megállapítást tehetjük, hogy az alkoholsorban a molekulát képező szénláncsor hosszának
emelkedésével arányosan. mind kisebb és kisebb
moL koncentrációban kell jelen lennie az alkoholtagnak az oldatban, hogy azonos cseppszámot kapjunk Ez a megállapítás tehát azt jelenti, hogy az
alkoholsor tagjai annál inkább feliiletaktívak, minél
hosszabb az őket felépítő szénlánc.
Hasonló eredményeket kapunk akkor is, ha a
különböző alkoholok narkotikus erejét mérjük meg
pl. béka-szíven Itt is pontosan az az összefüggés adódik, hogy a szénlánc hosszának nagyobbodásával
arányosan emelkedik a narkotizálóképesség.
A fent elmondottak igazolására szalgáljon a
következő táblázat Warburg-Fühner összeállításában.
Az alkoholsornak ezt a viselkedését Warburg
messzernenően vizsgálta és elmés modellkísérletek..
ben is igazolni tudta azt a törvényszerű. összefüggést, mely a különböző alkoholok narkotikus ereje
és felületi aktivitása között fennálL

Anyag

Vörös vérsejtek légzését i Béka szívét
arkotizáló
50%-ban
mal.
bénító mol.
koncentració
kancentráció

Cseppszám
(Viz~

Methylalkohol
CH,OH

50

3 74

503

Aethylalkohol
C, HOH

l 6

l 21

513

Propylalkohol
C3H OH .

08

o 37

51 5

Butylalkohol
C4 H 9QH.

o !5

Oli

51 3

0039

523

Amylalkohol
C_H 110H

0045

'

39)

Ha oxigénnel telítet~ aktív állati szenet
oxalsav oldattal r ázoft össze, úgy az oxigén az oxalsavnak egy rész(t eloxidálta, ami az oldat savtiterének eséséből volt kimutatható. Ha az oldalba
előzőleg alkoholt kevert, úgy az oxidació lényegesen
csökkent, illetve elmaradt, még pedig az alkohol
szénláncának hosszával arányosan..
Hasonló eredménnyel narkotizálni lehet a
kolloidális platina H,O,-t katalyzáló képességét
Ezek a Warburg-fé!e modellkísérletek kapcsán
nyert eredmények összevetve azokkal az eredmé ..
nyekkel, melyeket a kutató az alkoholnak a vörös
vérsejtek légzésére kifejtett hatásának vizsgálása
kapcrán nyert (lásd táblázat) arra a megállapításra
késztette, hogy :
l az alkoholok felületi aktivitása és narkotikus
ereje parallel halad,
2 ezek a tulajdonságok a szénlánc hosszával
arányosan erősödnek,
3. a nagyobb aktivitású anyag (alkohol) a
kevésbbé aktívat (oxygén) a felületről el tndja
íízni,
·
4 . minél nagyobb a molekula, annál kevesebb
kell belőle hogy a felületet elfoglalja,
ami viszont azt jelenti, hogy a narkotizáló erő
szempontjából nem csak a felületi aktivitás, hanem
a molekula volumen is mértékadó
E meggondolások alapján Verworn arra a következtetésre jutott, hogy a sejt narkózisának az
oka abban keresendő, hogy a felületére adsorbeálódó
molekulák a sejt oxigenfelvételét nehezítik, vagyis
a narkózis lényege nem más, mint az agysejt átmeneti fulladása Ez az elmélet kétségtelenül tetszetős
volt, de nem állotta meg a helyét
W arburgnak sikerült bizonyítania, hogy a tengerisün megtermékenyített petéi barázdálódásukat
teljesen beszüntetik narkotikumok hatására, viszont oxigenfogyasztásuk zavartalanul folyik tovább . Hasonlóképpen Loeb ugyanezen a kisérleti
alanyon kimutatta, hogy narkotikumok megállít-
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ják a barázdalódast az oxigenfogyasztás legkisebb
zavara nélkül, viszont a ciankáli csak akkor állítja
meg a bar ázdálódást, ha az oxigenfogyasztás legalább a harmadára csökkent, azaz a sejt tényleg
fullad. A legbizonyítóbbak azonban Jssekutz vizs-

aálatai, aki kimutatta, hogy narkotizált békaporontyok

~melt oxigennyomás alatt tb"bb oxigent fogyasztanak,

mint éber állapotban normális oxigénnyomáson
lVIindezek a kísérletek azt bizonyitják, hogy a
narkózis oka nem lehet a sejtek oxigén szegénysége,
A zsírokban való oldhatóság és a felületi aktivitás kÉt olyan tisztán fizikális tulajdonság, mely
közösen fellelhető minden narkotikus hatásli anyagban, mégis mindezek ismeretében még mindig nem
kaptuk meg a választ arra, hogy mi történik a sejt"
ben a narkózis alatt
Bármilyen meggyőzőerr hatnak ebő pillanatban a Warbutg-féle megállapítások a felületi aktivitást illetően, végeredményben a narkotikusarr ható
anyagoknak csak egy csoportján, az alkoholokon
mutatkozott, tehát egy homolog kémiai csoporton,
amit neli1 lehet minden kritika nélkül általános érvénnyel átvinni az összes narkotikus tulajdonságú
molekulár a
Viszont az sem •áJlitható, hogy a felületi aktivitás jelentőségnélküli a narkózist illetően, ugyanis

Jssekutznak sikerült kimutatnia, hogy a símaizom
elemeken görcsoldó lratású anyagok spasmolitikus ereje
szarosan összefügg azok felületi aktivitásával.
A narkózis lényegének keresése kapcsán nem
vóltak figyelmen kívül hagyhatók azoknak az
esetleges változásoknak a megfigyelései sem, amelyek narkotikumok hatására a sejtek kolloidá.lis
állapotában feltételezhetően létrejönnek Az ilyen
természetű vizsgálatok közül különösen Kochmann
eredményeire kell figyelnünk Sikerült ugyanis kimutatnia, hogy kolloid természetú anyagok, pl.
fibrin vízfelvevő képessége narkotikus anyagok
hatására úgy desztillált vízben, mint nj!OO sósavban
erősen gátol, de helyreáll, ha a narkotikumot eltávolítjuk Megfigyelései folytán arr a a következtetésre
jutott, hogy a sejtek kolloidfelülete a narkotikumok
hatására zsugorodik és az ennek következtében
megnehezített anyagkicserélődés lenne a narkózis
oka A következtetés kissé erőltetett, noha nem
tagadható el, hogy a lipoidoldékony n ar kotikumokllak a sejtben, vagy a sejtre jutása feltételezhetően
zavart okoz a sejt eléggé bonyolult kolloidális
egyensúlyában
,
A Warhurg-féle adszorpciós mint az itt említett Kochmann-féle kolloid-elmélet a sejtfelületre
helyezi a narkotikumnak érvényesülési terrénumát
Ebből eredően kissé nehézkes egészen más megvilágításban fogjuk látni a dolgokat, ha a sejtet
Starkenstein értelmezésében szemJéljük . Szerinte_az
élő sejt különböző kolloidtermészetű koegzisztens
fázisok halmaza, ami azt jelenti, hogy a sejten belül
önálló fehérje, lipoid, szénhidrát stb. egységek vannak, melyeknek egyenként önálló felületük van..
Ezeken a sejten belüli felületeken a sejtnedv
közbejöttével folytonos diffuziós és ozmózisos
jelenségek zajlanak le, ami viszont a sejt élettani
egyensúlyát teszi ki
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------·--·,-Itt mutattunk rá először arra az összefüggésre, .
amely a sejten belüli egységfelületeken, valamint
magán a sejtfelületen végbemenő ozmózisos és
diffuziós folyamatok és a sejt megnyilvánulásai
között fennállanak-amiből viszont önként adódik az a következtetés, hogy ezeknek a folyamatoknak a megzavarása a sejt életmegnyilvánulásában
kiesést vont maga után.
Ha a fent elmondottakat az idegsejire vottatkoztatjuk, úgy a megzavarható életmegnyilvánulások közül mindenekelőtt a legjellemzőbbre, az egész
szervezet ökonomiája szempontjából a legfonto-,
sabbra, az ingertermelésre kell gondolnunk. Az idegsejt által termelt inger kétségtelenül elektromos
energia, amely a sejten belül valami módon termelődik, az idegpályán tovaterjed és a teljesítő
szervben reakciót vált ki Milyen összefüggés található az idegsejt ingertermelése és a sejtben lezajló
diffuziós folyamatok között? Találunk-e ezen a
ponton magyarazatot a narkózis jelenségére? Ebből
a szempontból rendkivtili jelentőségű Hőber bizonyos elektrokémiai vizsgálatai, melyeket élő szövetekkel, lényegében élő sejtekkel végzett
Vizsgálatait béka izomszövetén végezte olyan
módon, hogy a békaizmot különböző közömbös
sók oldataiba mártotta, minek kapcsán azt észlelte, hogy a békaizomból a sóoldatok hatására
nyugalmi helyzetben is az akciós áramhoz hasonló
elektromos energia vezethető el Megfigyelte azt is,
hogy ennek az áramnak az intenzitása különbözően
mutatkozik aszerint, hogy milyen anion, illetve
kation hatott a békaizornra . Az áram erősségében
mutatkozó különbség paralellizmust mutatott az
illető hatást kifejtő anion, illetve kation diffundáló
képességével Minél jobb diffundáló képességű volt
az alkalmazott ion, annál erősebben jelentkezett az
áramtermelés
A legérdekesebb ezekben a kísérletekben az,
hogy az áram termelődését narkotikus anyagokkal
meg lehet szüntetni, de az áramtermelés ismét megindul, ha a narkotikus anyagat eltávolítja . Höbemek
ezeket a narkózis lényegének felderítése szempontjából nagy jelentőségű megállapításait értékesen
alátámasztották Winterstein speciális ozmózisos
tanulmányai
Nevezett kutató kisér leteihez olyan ozométert
használt, melyben a semipermeábilis hártyát béka··
hasfal izomzata szo!gáltafta, Ha a rendszerben belül
békára fiziológiás konyhasó-oldatot, kívül pedig
desztilláltvizet használt, megindult a jellegzetes
ozmózisos folyamat, amit viszont narkotikumnak
hozzáadásával (chloroform, alkoholok) erősen gátolni tudott Ha a folyadékokat kicserélte narkotíkummentes oldatokkal, úgy az ozmózis jelenségei
újra teljes erővel megindultak - hogy ismét .me&szűnj enek, ha a narkotikum adagolásat megismetelte
Ezek a megállapítások erősen alámátasztottá~
Höber fent ismertetett kisérleti eredményert, akr
a sóoldatokkal kezelt békaizomban keletkezett
áramtermelődési a felfokozott ozmózisos jelenségekből, helyesebben az izomsejtek változó permeábi,
Iitásából vezette le.

Ha Höbemek ezt a magyarázatát elfogadj uk,
úgy összegezve mindazokat a kisérleti eredménye··
ket, amiket felsoroltunk, a narkózis lényegére vonatkozóan a következő lehet az elképzelésünk,
Az élő sejt (ez esetben agysejt) egy kolloid,
egység, melyen belül az ú. n. koegziztens fázisok
egymással érintkező felületeket alkotnak, amely
felületeken érvényesek a felületi feszültség törvényei Hasonló módon viselkedik kifelé a szövetnedv felé az egész sejt. úgy a sejten belüli felületeken, mint az egész sejt felületén állandó ozmózisjelenségek zajlanak le, amelyeknek ütemétől függő
az agysejt ingertennelése., Fiziológiás körülmények
között ezeknek az ozmózisos folyamatoknak az
intenzitása csak bizonyos határokon belül változhat
meg, ami a sejt élettani egyensúlyát biztosítja.
Ennek az egyensúlyi állapotnak a megzavarása
akár fizikai, akár kémiai energia útján, a sejttevékenység, tehát az agysejt esetében az ingertermelés
zavar át vonja maga után
'A Mayer-Overton-féle kísérletek megtanitottak
arra, hogy a narkotikus hatásli anyagok azért váJo ..
gatják ki az agy- és idegsejteket, mert azok zsírnemű (lipoid) anyagokban igen gazdagok Már
pedig a narkotikumok közös fizikai sajátsága, hogy
jobban oldódnak zsír okban, mint vízben. Alipotrop
tulajdonságuk folytán az agy-, illetve idegsejtekbe
jutott molekuláknak azonban van egy Tratibe és
Warburg által messzemenően igazolt másik fizikális
tulajdonsága és pedig a nagy felületi aktivitás.
A narkotikusarr ható molekuláknak ez a tulajdonsága képessé teszi őket arr a, hogy a sejt belső,
illetve kiilső fázisfeületeihez tapadjanak Ilyen
módon a Winterstein-kísér:etek analógiájára megzavarják a felüideken át történő ozmótikus folyamatokat, ami viszont a Höber-féle kisér letekből
kivilágló mechanizmus utján csökkenti az inger··
termelést Az ingertermelés hiánya pedig az agysejt élettani feladatának a kiesése, ami nem más,
mint a narkózis és ennek az egész szervezet életmegnyilvánulásában olyan messzemenő következményei vannak, mint az öntudat megszűnése, az
izomtónus kikapcsalódása és túlzottan nagymennyiségú narkotikum eset én a haláL
Az egész folyamat pedig tudásunk mai állása
szerint a sejt és hatóanyag molekuláinak tisztán
fizikális egymásrahatásából eredő
A narkózis lényegéről elmondottakkal igye··
keztünk rávilágítani olyan gyógyszer- és méregh&tások végokára, amikor feltételezhetően .~izáró
lag fizikális faktorok irányítják a hatást Onként
kínálkozik az alkalom, hogy az eddig ismertetett
törvényszerűségekkel kapcsolatosan a gyógyszerhatástan egy másik fejezetére is kitérjünk és pedig
a gyógyszer synergizmus lényegének és valószínű
okának ismertetésére. Ha egyidőben többféle hatóanyagat juttatunk az élő szervezetbe, úgy ennek
kétféle következménye lehet, és pedig vagy erősitik
egymás hatását vagy lerontják Az előbbi jelenséget
synergizmusnak, az utóbbit antagonizmusnak nevezzük
A synergizmus esetében, amely jelenség magyarázásával most foglalkozni akarunk, két lehetőség
adódik, amennyiben az egyszerre ható különböző
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molekulák hatása összegeződik vagy pedig hatványozódik. Ez utóbbi változata a synergizmusnak i!Z,
ami nagyobb érdeklődésre tarthat számot, mert
ebből egyformán adódhatnak előnyös és káros kö·
vetkezmények.
A hatások összegeződésének jelensége rendsze-,
rint akkor mutatkozik, amikor azonos hatáskarakterű molekulák jutnak be egyidejűleg a szervezetbe
Ebben az esetben általában azonos sejtféleségekben
azonos reakciók zajlanak le azonos mechanizmussal Lényegében olyan viszonyok adódnak,
mintha egyféle anyagból kiJebb vagy nagyobb meny'
nyiséget juttatunk a szervezetbe, de természetes,
hogy ha az együttható azonos karakteru anyagok
egyike erősebb hatásképességií, mint a másik, úgy
azonos anyagok nyujtá,ából nem kétszeres, hanem
esetleg 3-4-szeres hatáskvantum is kiad'ódhat
Talán magyarázatul lapozzunk vissza a fentebb
közölt Warburg-Fülmer-féle táblázatr a, Láthatjuk;
hogy a telített alkoholsor tagjai a szénlánc hosszával emelkedően mind erősebben és erősebben narkotikus hatásúak Ha tehát pL a végeredményben
azonos mechanizmussal narkotizáló aethylalkoholból és butylalkoholból egyformán egy-egy g-öt
adagolunk, egy kisérleti állatnak, sokkal erősebb
narkotikus hatást fogunk észlelni, mintha 2 g-ot
adtunk volna az aethylalkoholból, de gyengébbet,
mintha 2 g butylalkoholt adagoltunk volna . Ezek az
addiciós hatások általában a reagáló sejtben azonos
sejtrészleten és azonos mechanizmussal érvényesü-lnek, pl a fentemlített alkoholok a narkózis
magyarázásában elmondott elvek szerint
A hatványozódás esetében az együttható anyagok egymás hatásának sokszorasát váltják ki úgyannyira, hogy az egyes anyagoknak önm~gukban
véve hatástalan actagai rendkivül erós hatást produkálhatnak Erre számtalan példát szolgáltatott
a kísérletes gyógyszerhatástan Igy nagyon szép
példája a hatványozódásnak az adrenalin-cocain
synergizmus Ha ugyanis egy kisérleti állat vérnyomasán megállapitjuk pl. O 02 mg intravénásan
adott adrenalin nyomásemelő hatását, úgy az eredmény, rnondjuk, az lesz, hogy a vérnyomás 30mjm
Hg-t emelkedik és a hatás l 5 percig tart Hamost
néhány perc mulva ugyancsak intravénásan 5 O mg
cocaint fecskendezlink be, úgy csekély átmeneti
vérnyomásemelkedést észlelhetünk ugyan, de ez
hamar lezajlik Ha ezt követően ismét adagoljuk a
O 02 mg adrenalint, ugyancsak intravénásan, úgy
legalább 80-90 mmjmm Hg emelkedést kapunk,
ami 6-7 percen át fog tartani. Ugyancsak szép
példá ja a hatványozódásnak a praktikusan is kihasznált és közismert amidazofen-barbitwát synergizmus, amikor is az amidazofen központi fájdalomcsillapító hatása a barbiturát együtthatásában sokszorosára nő. A hatványozádások magyarázatára
Bürgi nagyon kézenfekvő, noha kísérletileg kellő
képpen nem igazolt elméletet dolgozott ki
Bürgi szerint a synergetikusan együttható
anyagok ugyanazon a sejtféleségen, de nem azonos
sejtrészleten fejtik ki hatásukat, tehát nem a fentemlített alkoholok módjára, hanem a sejtet jobban
igénybevéve annak egyszerí'e több belső fázisán,
de azonos kar akteni hatással. Igy a sejt é!ettevé-
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kenysége többirányban Iefoglalva, nagyobb élettani egyensúlyzavart szenved, tehát a létrejövo
reakciónak is nagyobbnak kell lennie. Ezeket a
synergetikus jelenségeket is megfelelően megtudjuk
magyarázni a sejtek és a hatást kitejtő molekulák
fizikális egymásrahatásávaL
Az elmondottak távolról se keltsék azt a téves
benyomást, mintha az ismert gyógyszer- és méreghatásokat minden esetben és kizarólag csak fizikális történésekből kívánnánk levezetni. Erről szó

,---

Ú~ÍTÓK

·sincs Igen sok hatás ismeretes, ami igenis a sejtek
és a hatómolekulák kémiai együtthatásából eredő
és amik hasonlóképpen lehetnek reverzibilisek, mint
a tisztán fizikális· változásokból eredőek. Kétségtelen, hogy a kémiai változásokból adódó gyógyszer-, illetve méreghatások sokkal maradandóbbak,
sokkal mélyrehatóbbak, tehát a reversibilitás szempontjából rosszabb indulatúak és éppen ezért inkább a méreghatások, mint a gyógyszerhatások
sorában találjuk meg őket.

ROVATA

Javaslat a gyógynövények normalizálására
Hazai értékes gyógynövényeinknek egyre nagyobb hasznát vesszük márcsak azért is, mert azok
egy része sok külföldi eredetű drogot, vagy egyéb
gyógyozert pótol, fölöslegessé teszi azok behozatalát és jelentős megtakarítással jár devizagazdálkodásunkban.
"A Gyógyszerész« egyik Iegutobbi számában
n\ár írtunk arról, hogy n1iképpen lehet gyógynövényeink nagyobbmérvű begyüjtését, illetőleg
termeléstt fokozni, amire .a várható nagyobb fogyasztással kapcsolatban is szükség volna. Most
arról szetetnénk szólani, hogy egyes hazai és külföldi drogok normalizálása, átlagosítása, vagyis
bizonyos állandó, normál-értékekkel való forga··
Iombahozatala, milyen nagy előnyt jelentene a
gyógyszeripar, a gyógyszerészet és a gyógyszerellátás, tehát a közegészségügy és a nepnetgazdaság szempontjából
Irmeretes, hogy a drogok minősége, hatóanyagmennyisége, hatásértéke sokféle tényezőtől
függ. Igy nevezetesen : a növény biológiai adottrág aitól, a talaj minőségétől, az insolatiótól, a csa··
p d(k menryisigétől, a begyüjtés idejétől, a szárítás mikér:tjdől, az eltartás, raktározás módjától
stb . stb Még a kü:öcböző lelőhelyeken gyüjtött
azcr:os drcgék Él ükei között is lehetnek különbségek Igy pl a dunántúli secale cornutun.1 hatóaryögban gazdagabb, mint egyes keleti országrészeken termett anyag Ezek a különbségek nem
ir.differensek, különösen a belőlük előáHított galenusi készitmények minősége és hatóértéke szempontjábóL
A gyógyszerész, mielőtt a beszerzett dragat
raktárába elhelyezi, de különösképen mielőtt azt
feldolgozza, s abból pl infusumot, decoctumot,
tincturát, extractumot, stb . készít, gondosan meg
kell, hogy vizsgálja a gyógynövényt identitás,
szennyezettség, hamisítás és hatóanyagtartalom
mennyiségre, vagy extractiv anyag tartalomra. Kü!önben megtörténhetik, hogy az elkészített galeneium nem felel meg a gyógyszerkönyvi előirásnak
(az is előfordult, hogy már kivont, értéktelen drogot
hoztak forgalomba) és akkor vagy meg keii azt

20

javítar.i, vagy el keii vetni és újból elkészíteni Az
ellenőrző vizsgálatokat természetesen a IV. kiadású,
hivatalos Gyógyszerkönyv szerint keii elvégezni.
Ezek az előirásek azonban, a morfológiai és szövettani adatoktól elie'dntve, sok esetben meglehető
sen hiányosak és fontos szempontokra nem térnek
ki. Akárhányszor még a hatóanyagmennyiséget és
annak meghatározását se:n adják meg, holott ennek
nem volna komoly akadálya. Igy pL az absinthii,
centauríi, marrubii herba, a trifolii fibríni folium,
a lichen lslandicus, a genlianae radix drogokban
nincs előirva a keserűanyagérték és annak meghatározása, az iiióolajtartalmúakban (angelicae '
radix, anisi, cardamomi, carvi, coriandri, foeni~
culi, juniperi fructus, menthae piperitae, salviae
fol., thymi herba, caryophylli flos, cinnamami cortex, aur anti i perícarp. stb.) az aetheres olaj- J
mennyiség, a székfűvirágban az azulen, a nyálkatartalmú gyógyr.övényckben (althaeae foL-radix,
malvae fl os, -fol., sal ep) ez az anyag; a gubacsban,
ratanthia-g) ökétben a csersav, a saponaria és
senega-g) öké r ben a saponin, a fr angula-kéregben,
rhermg} ökérlörzsben, sennalevélben a glucofrangulin, illetve emodin, a sártökben a colocynthin,
a paptikában a capsaicin, a beléndek és datur alevélben s <Z anyarozsban az a!kaloidamennyiség.
Más Esetekben, ahol a hatóanyagtartalom megáiiapitására nincs mód, vagy túlságosan bonyolult,
legalább a kivonattartalom volna megállapítandó
(graminis rhizoma, equiseti herba, ononis radix)
Még sek más ilyen példát hozhatnánk fel, de a
fentiek is eléggé b zonyitják, hogy milyen fontos
adatok szarulnának pótlásra
· Az új V kiadású Gyógyszerkönyv szerkesztő
bizottsága ezeket a hiányokat bizonyára ki fogja
küs;öbö.ní, akár csak az afféléket, hogy pl. a
IV. Gyógyszerkönyv a beiladonna levélnek 90%· os
alkohoiial készült kivonatmennyiségét határoztatja
meg, - ami 15%-os eredményt ad - holott az
extractum beHadonnae 70%-os szesszel, mint optimális kivonóanyaggal készül s ez 25% kivonatanyagat jelent. A hamuszámok is korrekcióra szorulnak,

A Gyógyszerkönyvbe felvett kémikdliák esetében ilyen hiányok kevésbbé észlelhetők. Ha
tehát pl kalium jodatum, magnesiuru sulfuricum,
vagy morphinum hydrochloricum kerül a kezünkbe
olyan jelzéssel, hogy az a Ph . Hung. IV előírásai
nak megfelel, ez teljes útmutatást jelent mindenki
számár a, mert a gyógyszerkönyv vonatkozó szövege minden fontos szempontra kiterjedt, -ezért
szinte szabványnak tekinthető az. A drogok esetében azonban - mint láttuk -- nem mindig ez
a helyzet.
Ezen pedig még az új gyógyszerkönyv megjelenése elött változtatni keiiene.
Nagymértékben megkönnyítené a gyógyszerészek munkáját, de a gyógyszergyárakét és a
gyógynövények feldolgozásával foglalkozó egyéb
üzemekét is, ha centrálisan történnék a drogok
minden szempontból való eiienőrző vizsgálata és
beállítása Az ilymódon •>márkázott<< drogok kerülnének lezárt csomagokban, a minőségi és mennyiségi adatokat feltüntető jelzéssel, ke Il ő gar an ci a
mellett, a feldolgozók és továbbárusítók kezébe
úgy mint pL a digitalis levél esetében, amelyre vonatkozóan a gyógyszerkönyv előírja, hogy •>csak az
érvényben lévő rendeletben meghatárowtt minő
ségű és hatáserősségű digitalis levélport tarts készletben és használj«.. Az exportra szánt gyógyr.övé ..
ny ek is márkázva vannak Ugyanez a. márkázó
központi szerv végezhetne bizonyos átlagosítást,
normalizálást is a drogokkal, vagyis az átlagnál
jobb minőségút a kevésbbé jóval lehetne keverni
és igy állandóan egyfonna minőségú drogok kerülnének forgalomba. Ezek szerint tehát a csomagokon
fel lenne tüntetve: a drog neve, hatóanyagtartalma
(alkaloida, keserűanyag, saponin, nyálka, csersav,
illóolaj), hamuszáma, a felaprítás mértéke (rostas~itaszám szerint), a kivonatanyag-mennyiség, azzal
a kivonószenel meghatározva, amellyel az illető
drog valamely kivonata készül, esetleg még a ned·
vességtartalma, továbbá talán a gyüjtés ideje is
Az ilymódon normáldrogként forgalombahozott gyógynövények közüla drágább és kényesebb

kis mennyiségék jól zárt edényben kerülnének ii fel•
dolgozó üzembe, vagy gyógyszertárba A nagyobb
tételeket pedig mindig- időnkint megújítandó -frissen égetett mész fö:ött keiiene hermetikusan el·
zárva tartani.
Ismeretes, hogy a drogok legnagyobb része,
ha nedvességtartalmukat a minimumra redukálják,
esztendőkön át jól eltartható Vonatkozik ez még a
legkényesebb drogok egyikére, a secale cornutumra
is, amely az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben
végzett. kísérletek szerint: jól záró tartályban
Ca O fölött el tartva, hosszú éHk multán is csaknem
teljes mértékben megőrizte hatóanyagát
A féregrágás ellen kevés chloroforrnot kell a
tartályban elhelyezni, amely ott elpárologva el··
pusztítja a rovarokat
A most említett eljárásokkal nemcsak hogy
mindig teljes hatásértékű drog állhat a gyógyszeripar és a gyógyszertárak rendelkezésúe, akár egyszerú teákról, akár kényesebb galenikumok alapanyagául szolgáló drogokról van szó, hanem azok
megóvhaték volnának a kül r.b· ző gombák és
rovarok pusztításától, valamint . az . enzymhatás
következtében beálló hátrányos változásoktóL Nem
kellene azokat évenként cserélni, hanem több éven
át készletben lehetne tartani. Hogy ez anyagi szem·
pontból is milyen sokat jelent, elég csak arra gondolnunk, hogy a IV kiadású Magyar Gyógyszer..
könyv évenként megújíttat bizonyos drogrkat, ami
végeredményben érükes r.emzeti vagyon megsemmisitése, ez pedig ma, am kor mindenütt a termelékenység fokozására, a selejtc,ökkent(sre törek·
szünk, semm!kép~en sem engedhető meg
Mindezek a munkálatok könnyen elvégezhetők
volnának a Gyógynövénykisérleti Intézet, vagy a
GyógyáruértÉkesítő N . V keretében, amely utóbbinak, mint gyógyrö vénybeszerző és szétosztó centrumnak módjában áll, hogy az említettekkel kapcsolatos intézkedés révén racionalizálja az egész
gyógynövényellátást

Mozsonyi Sándor dr

A methylsalicylatról
A methylsalicylatot (a kö1etkezőkben M.-mel
rövidítjük), a vegyiparban nagyüzemi arányokban
gyártják, mert olcsósága, kö.myű előállíthatósága,
k zkedveltsége, stb . folytán a legfontosabb mesterséges, modern illatanyagok kölé sorolható. Alkalmazási területe szinte átláthatatlan . Csak néhány
fontosabb felhasználását mutatjuk be és ragadjuk
ki, külfökö 1 a kÖLÖJéS elleni, a száj- és gégefertőtlenítő cukorkákat, rágógumit, szappanokat,
WC-ket, stb illatosítják vele, Európában azonban
általában csak fertőtlenítő és gyógyszeres alkalmazása ismert. A gyógyszerészetben (mint majd
látjuk) szám os kenőcsnek, ' Iinimentumnak,' bedörzsölőszernek, stb. az alapanyaga, a szájápüJ.ásban pedig a szájvizek és fogpépek előállításár a

használják, nemcsak mint illatosítót, hanem mint
hatóanyagat is. Mint már említettük, a szappanok
iiiatosítására is nagyon szeretik alkalmazni, miután
mint illatanyag olcsó, nagyon kiadós és még
hosszú állás után sem festi az eredetitől eltérő
színűre a szappan!
A M a természetben nagyon elterjedt, csak
néhány ismertebb előfordulását említjük: így a
Gaultheria procumbens, a Betula Ienta, az Adromeda Leschenaultii, a Benzcin odoriferum, a Polygaia vulgaris, a Viola tricolor, a kínai tea, a Senegagyökér, stb., jellegzetes szagát . egészben vagy
részben is a M. okozza. A 90-es évek eleién mutatták ki, hogy a cocalevél illóolajában is· megtalálható a M A Gois és Ch Vischniac szerint a \L
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a Viola odorata, az illatos ibolya gyökerében fordul
elő, ahol valószínűleg glycosíd kötésben található
Desmoulieres szerint a Viola tricolor jellegzetes
illatát is a M. okozza Augusztin Béla megfigyelése
szerint a Senega-g) ökér jellegzetes illata is a N\ -tól
származik
Az irodalom adatai szerint a természetben,
a r: ö ;ény ek illóolajaiban a leggyaki abban elő
forduló eszter, a 1Vl Mindnyájan emlékezünk még
arra, hogy a szerveskémiai oktatas alkalmával
úgy a methylalkoholnál, mint a szalicylsavnál hallottunk el!IJl a vegyületről, mint a természetben
kiterjedten megtalálható eszterről A Gaultheria
rcö ;ényről kapta a természetes olaj is a gyógyszerészetben ismert nevét, az Oleum Gaultheriaet
Az '11 mint említettük, nagyon keresett cikk,
ezért a természetben előforduló mennyiségek még
iö edékükben sem elegendők az ipai szükségletének
ellátására, ezért mesterségesen állítják elő
Előzőleg beszéljük meg a természetes nyersanyagokból tö·ténő előálrítását, majd mesterséges gyártását, sajátságait, alkalmazását, stb
Az M nevét a Gaultlreria procumbens (Ericaceae
család) r ö ;ényről kapta, melynek leveleiből állították régebben elő. A M. természetes nyersanyaga a Gaultherin nevú glycosid, amely a levelekben ugyancsak megtalálható Gaultherase enzim
hatására, M-re és szőlőcukorr a bomlik Másszóval
az illóolaj aM, a Gaultheria leveleiben nem szabad
alakban fordul elő, hanem glycosid kötésben,
a glycosidból a r ö ;ény ben ugyancsak megtalálható
erlZrmek és a víz hatására aM képződik. Ezt azért
bocsátottuk előre, mert csak így érthetjük meg,
hogyan gyáriják a Gaultheria-Ievelekből a M-et.
A leveleket ugyanis 40-50 fokos vízzel Ieö.1tik,
meleg helyen 24 óráig állni ha5yják, ezalatt az idd
alatt a víz és az enzim hatására a glycosid bomlása
befejezőcö:t Másnap azután a képződött M-et
vízgőzzel lehajtják A Gaultheria-levélből általában
O 5--0 8%-os hozammal nyerik a Gaultheria olajat,
amely annak dacára, hogy 99% M-ből áll, mégis
részben eltérő sajátságú A Gaultheria-olaj színe
sárgás, vagy gyengén vő ö;es, fajsúlya l 1801.193, optikailag gyengén aktív, rendesen - l fok
a forgatása, tő ·ésmutatója l 536, ÖlSZetétel szem-pontjából 96--99% M-ből áll. A néhány '/'0 -nyi
idegenanyag elkü:öaítése és meghatározása nehéz,
ezért az még ma sem ismeretes p·ontosan. Annyit
tudunk, hogy találtak benne a M-on kívül egy
aldehydet, egy keton!, egy kö.,elebbről nem ismert
alkoho:t és savat
Az irodalomban tö:)bféle Gaultheria lepárlás!
írnak le, így a Gaultheria punctata, egy jávában
előforduló féleség, illóolajának fajsúlya 1.187, töiésmutatója l 5364, forgatása O, eszterszáma 364 9,
ami 99% methylsalicylatnak fe:el meg
Puram Singh, a Gaultheria fragrantissima
lepárlását írja le, ez a r ö ;ény Assarnban található,
a megszárított r ö ré ny vízgőzzel Iepároiva I· 2%
iiióolajat ad. A másik r ö 1ény, melynek kérgében
a. M. nagy tö.negében előfordul a Betu la lenta,
egy a Betulaceae családba tartozó nyírféleség
kérge. A Betula Ienta kérgéből az illóolajat hasonló
rnódon állítják elő, mint a Gaultheiia-levélből

A lényeges eltérés az, hogy a kérget először alaposan felaprítják, majd azután 24 órán át 40--50
fok hőmérsékletű vízzel Ieöntve meleg helyen hagyják állani, amikoris a Gaultheria glycosid, mint azt
a Gaultheria-.levélnél leíttuk, illóolajra és szőlő··
cukon a bomlik A >>Gyógyszerész« ezévi 9. számában a 245. oldalon Ieirtuk, hogy az illóólajokat
fermentativ bontással is elő lehet allítani, itt err·e
a bontásta gyakorlati p·éldát is bemutatunk
Az állás és a bontás befejeztekor a képződött illóolajat vízgőzzel átpárolják, a hozam O 2-0 6%
kö .. ött van Ennek a nyírfakéregolajnak a színe
sárga, vagy gyengén \Örö;es, fajsúlya l 180-1183, optikailag inaktív, 5-8 trt 70%-os alkoholban oldódik, forrpontja 218-221 fok kiztt van,
főt megében 97-99%-ban M-ből álL A kisérő
idegenanyagok egy közelebbről nem ismert alkohol
és egy ugyancsak ismeretlen sav esztere. Nagyon
érdekes, hogy a Betula Ienta olaját csak kis arányokban alkalmazták gyógyászati készitmények
elöállítására, inkább a technikai zsírok denaturálására használták Azért mutattuk be részletesebben
aM . talán két legfontosabb természetes előfordulási,
előállítási módját, hogy abb51 a szükséges hö ;etkeztetéseket levonhassuk, illetve megérthessük : ha
Oleum Gaultheriae-t rendelünk, m ért írják utána
Betula lentából előállítva Most már' megértjük,
hogy elős'ö Gaultheria-levélből nyerték az olajat,
később rá,öctek, hogy a Betula lentában (ö)b van,
egyszer úbb az előállítása, de a régi nevét meg-hagyták
A M tekintve, hogy igen keresett vegyipari
cikk, a természetes úton nyert mennyiségek igen
csekélyek a szükséglethez képest, ezért nagyiRarilag
gyártják Az egyik leírás szerint két rész salicylsavat feloldanak ugyanannyi vízmentes methylalkoholban, majd hOzzáadnak vizelvonószerként
l tész tömény kénsavai és visszafolyó hűtőn át
24 óráig melegítik.. A fö ö; methylalkohol lepárJása
után a sava! semlegesítik és vízgőzzel hajtják át
az esztert Aki ezt az előírást megpróbálja végre ..
hajtani, az szomorúan tapasztalja, hogy az alkalmazott salicylsavnak legjobb esetben csak a fele
alakul át eszterré, míg a másik része változatlanul
visszamarad, ami más szóval annyit jelent, hogy
a termelés, a hozam nagyon gyenge Más irodalmi
adatok ezért azt ajánlják, hogy nem a salycilsavat,
hanem annak chloridját kell reagáitatni n;ethylalkohollal, a termelés emelésére. A fö Öl methylalkohol lepárJása fs a sav semlegesítése után az
esztert ennél az eljárásnál is vízgőzlepárlással kapják meg A M. ezek szerint a salicylsav methylestere, a kereskedelemben mesterséges Gaultheria
olaj (Oleum Gaultheriae aitefact um) néven ismerik
A M. színtelen, kü:ö. ö len a mesterséges, míg
a természetes olajok sárgás vagy \-ö.ö:;e.s színűek,
illatuk édeskés, jellegzetesen arómás,.~ ízük csípős
Forráspontja 219 és :!24 között van, de ezen a hő
mérsékleten lepárolva már bomlás áll be, ezért a
M-ot mindig vízgőzzel tisztítják és sohasem kö .. önséges nyomáson törtÉnő lepárlással
M.E. Putnam szabadalma szerint a tisztítás
kö:wyű művelet, amennyiben a tisztítandó M-et
-l fokra kell lehűteni és amikor az anyag ezt

a hőmérséklete! felvette, akkor tiszta; Iehtitött
M--kristállyal oltjuk be, a kristályosodás mégindulása után pedig szúrjük le, vagy centrifugáljuk
A M. a V I I. Szavjet gyógyszerkönyvben a 334
cikk alatt szerepel, mint fzivatalos gvógyszer. Leírja
képletét, megadja molekulasúlyát, mely !52 06 ...
Sajátságait is részletesen leírja, így súae: színtelen
sárgás vagy vö:ö ;es folyadék, melynek szaga jellegzetesen arómás Fajsúlya l 18:!-1 189, forráspontja 219 és 224 fok kö.ött van. Oldékonyságánál
megemlíti, hogy vízben <!Iig, alkoholban és éterben
jól oldódik. Kiemeli, hogy zsíros és illóolajokkal is
kitűnőerr keveredik Vizsgálatát a következőkben
adja meg · L csepp M-et ö;szerázunk 5 ml vízzel,
az elegyben egy c :e pp ferrichlorid--oldat hozzáadására mélylila színeződés áll elő. Ez a reakció
mint a M. azorrossági kémlélése ismeretes. 2. Gon~osan vizsgáltat szabad salicylsavr a is, még pedig
ugy, hogy l : 10 alkoholos oldala a kék lakmuszpapírt c~ak alig pirosítja meg Mint az alább'akban
kimutatjuk, a M.. egyik fertőzése a gondatlan
gyártásból keletkező salicylsav lehet Ha pedig
jelentékeny mennyiségű salicylsav van jelen, akkor
a kék lakmuszpap-ír azonnal erősen megpirosodik
3 . Növényi vagy ásványi olajokra a hö vetkező igen
szellemes módon vizsgáltat : ha l ml Mcot nagyobb
kémcsőben ö;szerázunk 10 ml híg kálilúggal,
akkor trszta, aLg zavaros oldatot kell kapni
Sem a folyadék felületén, sem a kémcső fenekén
ne legyenek oldhatatlan zsírcseppek Ennek a kémlésnek az a célja, hogyha az M-ot hamisították,
akár . r ö !ényi, akár ásványi olaj okkal, ezek híg
kalrlugban oldhatatlanok, azzal összerázva, mint
oldhatatlan (zsíros) anyagok kiesnek 4. Tartalmi
n~eghatározását a következőképpen végezteti el 2 g-nyi,
krs Iombrkb~!' .. pontosan !em út mennyiségeket
v.s;zafolyo h uton, 50 ml. n/2 alkoholos kálilúggal
2 órán át forrásban lévő vízfürdőben forralunk
A lehűlés után hozzáadunk néhány csepp phenolphtalein-oldatot, majd a lúg felesJegét n/2 HCI
oldattal visszatitráljuk A sósavból 24 2 rnl-nél
ne fogyjon löJb, ami 98%-os M-tartalomnak
felel meg. Egy ml n/2 alkoholos KOHoldat ugyanis
O 07603 g M-o.t mért . Az eltartásáról is úgy intéz·
kedrk, hogy JOl bedugaszolt üvegben tegyük el.
Vízben a M gyengén oldódik, telített vizes
oldala mint Aqua Gaultheriae is használatos
ízjavítóként. Tekintve, hogy a M, olcsó könnyet;
beszerezhető és előállítható anyag, megfonto/ds tárgydvá
kellene tenm, !zagy nem velzetnők-e fel nálunk is
készülő új V. Gyógyszer kbnyvünkbe A qua MethylÚ
salley/w néven anna/c ízjavítókénti alfcalmazását.
A M. trf. 70%-os alkoholban feloldódik,
Hi n ény ecetsavban is jól oldódik. Az irodalomban
a fajsúlyára vonatkozólag küiö:1tö'ő adatokat ..
találunk, a mesterséges ·M.. fajsúlyát l 1801185 kö ött, a Gaultheria olajét, mint alsó határt
~z ~ !76-ot,_? Betu la lent a olajnál pedig az l !82-es
erteket adjak meg alsó határként Az optikai

forgatás a mesterséges M-nél és a Betula lenta
olajánál inaktív, a Gaultheria olajáé pedig gyengén
balraforgató és legfeljebb ~r 5 fok A tö ·ésm~tató
az illóolajoknál egy szokásb:ll megadott érték,
az azonossag támogatására szolgál, így a M--nél
is megadják a tö.ésmutatót, mely l 5350 és I 5380
kö_ött legyen A 1\1 azonassági reakcioját majdnem
mmden gyógyszerhö.1yvben megtaláljuk, amely
a kö ;etkezőképpen kivitelezhető: egy csepp M-et
5 ml vízzel rázva hozzáadunk egy csepp fenichlorisJ oldatot, amikoris mély ibolya-szineződés áll
elő Erdekes, hogy ez az iboiya-színeződés éter,
vagy benzin hozzáadására eltűn'k Ha már most
feltesszük a kérdést, melyik szemzyeződes lephet fel,
található meg leggyakrabban a r\1-nél, úgy a választ
itt is, t;l'nt az összes többi vegyi készítménynél
megkapJUk, ha ar előállítását figyelemrnel kísérjük
és gondolkodunk azon A M-et rnint leírtuk,
rtlest er :égesen salicylsavból, methylalkoholból gyártjak, tö n ény kénsav, mint vízelvonószer jelenlétében Ott is már rnegemlítetiük, hogy a salicylsav a gyártás folyamán nem alakul át tö céletesen
M-é, Jgy a salie)_'lsav lesz a Ill. leggyakoribb szenynyezese. A salrcylsav krrnutatása úgy történik,
hogy egyszerű úton felöldjuk a M-et 70%-os
szeszben és megnézzük, hogy a szeszes oldatnak
sem'eges-e a kémhatása. Ha mennyiségi értékeket
akarunk kapni, akkor úgy járhatunk el, hogy
5 ml M-et 25 ml deszt vizzel összerázunk, a vizes
oldatot nedves szűrőpapíron át megszűrjük és
megnézzük, mennyi n/10 NaOH-t fogyaszt az a
semlegesítésre, phenolphtaleint használva indiká-tornak
A gyógys~erkö~yvek általában megkö ;et e lik,
hogy kemhatasa semleges legyen, megengedik
a~op~an, hog~ 5 ml M vizes 1ázadikának a sem! ege-srtesere legfeljebb O 45 ml n/10 Na OH fogyjon.
A M tartalim megizatározás át a gyógyszerhö 1yvek
eszterszám meghatározás alakjában írják elő.. Ez
a meghatározás, mint ismeretes úgy tö ténik,
h~gy ...a po~tosan bem3rt mennyiségú esztert
fe.oldjak sem.eges alkoholban, esetleg meghatároztatjak ugyanabban a bemérésben a savszámot,
a hidegen való semlegesítés után hozzátesznek
fö,öl, pontosan ismert mennyiségű n/2 alkoholos
kalrumhydroxrdot Két órán át Visszafolyó hűtőn
fon aiják, Iehiités után phenolphathlein jelenlétében
a lúg feleslegél n/2 sósavval visszamirik. Minden
ml n/2 alkoholos káliumhydroxyd 76 07 mg M-et
jelez. IV. Gyógyszerkö 1yvünket talán egyik cikknél sem érte annyi küléö di irodalmi támadás,
mint éppen a M-nél. Azt írták a bírálók, hogy
a M egy eszter, melynek eszterszáma és ezze! azonossága igen l ö myen, egyszerűen határozható
meg, a M pedig úgyszólván m'nden gyógyszerk? JYV~en hivatalos, és. talán a mi gyógyszerko1yvunk volt az egyedulr, amely az elszappanosítást
és így ezzel a tartalmi meghatá1ozást nem írta elő
(Folytatjuk)
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szarnil r·endebte egres gyóm·sz2reknek a gl'Ó{Jl-sze-l''w
tárakban }{ötelező tartása tárgJáball. ·
(Közigazgatási rendszám: 3 .. 130 . )
Az ország lakossága gyógyszerellátásának fokozottabb
az 1948: XXX. tv. 3. §-ának (l) bekezdeseben es 43 §-aban foglalt felhatalmazás alapján - a 2
§·-t illetően a földmívelésügyi miníszterre! egyetértve - a
következőket rendelem :
·
\
l §. (l) A közforgalmti gyógyszertár vezetője (enge~é!J:CS, f~lelő~ vezető,. ~a~zonbé~}ő,, hatósági vezető) az 1950.
ev1 Januar ho 10. napJaiül kezdodóleg köteles- a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jelen rendelet 1 számú mellék-letében felsorolt gyógyszereket és kötszereket a mellékletben
m~gállapított me:myiségben a gyógyszertárban állandóan
·
keszletben tartam
(2) Az ( 1) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása
szempontjából a nehézipari minisztérium X I I L f6osztálva
·
által a zárolt gyógyszeranyagok kiutalása tekintetében:
a) az I. és JI kategóriába sorolt gyógyszertarak I csoportba;
b) a III-VI kategóriába sorolt gyógyszertárak a ll
csoportba;
c) a VI l-X kategóriába sorolt gyógyszertárak a III
csoportba tartoznak
·
(3) Ha a nehézipari minisztérium XIII főosztálya valamely zárolt gyógyszerből a jelen rendelet l szdmú mellékletében meghatározott mennyiségnél kevesebbet utal ki a
gyógyszertár vezetője csak az igazoltan kiutal t mennyisé~et
köteles készletben tartani.
(4) Ha a gyógyszertár felelős vezetője indokolt esetben
a~ (l) bekez~és alapján készletben tartandó mennyiségből
k~nytelen gyogyszert (kötözőszert) kiszolgáltatni, a hiányt
koteles Nagy-Budapest területén és olyan vidéki városban
ah.?i .. a Gyó~yáruértékesítő Newzeti Vállalatnak fiókjaÍ
mukodnek, haram nap alatt, az ország többi területén pedig
hét nap alatt pótolni.
v
2. §. (l) A közforgalmú gyógyszertár vezetője (engedélye~, fele! ő? . veze; tő, , haszonb~rl~, hatósági vezető) köteles
az 19!j0., evt ;~nuat: ho 10. nap;átol kezdődőleg a jelen rendelet
2. szamu nzellelcleteben felsorolt állatgyógyászati készítménye~
k~t a m;IIékle_tben ~~egállapított menpyiségben a gyógyszert~r~an allandoan keszl~t~en tartani es azok esetleges pótlá-·
sat ol az l §(4) bekezdeseben foglalt rendelkezésszerint gondoskodni. Ez a rendelkezés Budapest I-XIV kerületek terü.:.
!etén levő gyógyszertárakra nem vonatkozik.
(2) A jelen rendelet hatálybalépése napjától számított
egy év elt,elte u~~n a_~ok a., gyó~yszertárak, amelyeknél az
(l), bek~zd~s ~lapJ an kotelezoen kcszletben tartandó állatgyó~;ry~s~atJ. ~cszttm.eny:eket nem rendelik rendszeresen, a népJOietJ m1mszte1 tól reszleges vagy teljes felmentést kérhetnek
a 2. számú mellékletben felsorolt állatgyógyászati készitmé·
nyek tartása alól.
· 3. §. (l) Amennyiben a cselekmény stHvosabb büntető
~endel~.ezés, a!á nem.. esik, kih_~gást köve~. el és két hónapig terJedheto elzarassal huntetendo annak a kozforgalmú gyógyszertárnak vezetőle (engedélyes, felelős vezető, haszonbérlő hatósági vezető), aki a jelen rendelet rendelkezéseit m~gszegí
vagy kijátssza.
(2) A pénzbüntetés tekintetében az 1928: X. tv. és az ezt
módo?ító és kiegészítő jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3} A kihágás miatt az eljárás a közigazgatásai ható~ság-·
nak, mmt rendőri büntetőbiróságnak a hatáskörébe tartozik.
Az !929: XXX. tv. 59 . §-a (l) bekezdése 3 pontjának alkalmazasa szempontjából szakminiszternek a népjóléti minisz··
tert kell tekinteni.
Budapest, 1949. évi december hó 13-án
Ratkó Anna s. k.
népjóléti miniszter
A rendelet ezután felsorolja a 3 csoportba osztott
gyógyszerek mennyiségét és gyógyszerkülönlegességek számát
b~z~osítás_a ér~deké~en
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»A G! ógyszerész« elííiizetési ára szakszer-·
vezeti tagoknak 6 forint havonként, intézmények-·
nek, közületeknek és gyógyszertáraknak 12 forint
havonként
\-ezérfonal a győg,·sierészet g~akodati ok ..
tatáslroz., Most kezdjük meg annak a vezérfonalnak
közlését, melyet szaklapunk mult számában Csipke
Zoltán dr professzor bejelentett Ezek a folytatólagos, tudományos és gyakorlati síkon mozgó köz..
lemények elsősorban a tanító-gyógyszerészek részére készültek -- a hathónapos gyógyszerészi
továbbképzőtanfolyam anyagából
Első eset nálunk, hogy ilyen komoly szakmai jelentőségli mun-·
kát nem egy ember ír, nem is egyes gyógyszerészek
jegyzik, hanem egy öttagú munkaközösség dolgozza ki és adja közzé Ennek a munkaközösségnek
tagjai: Csipke Zoltán dr professzor, az Egyetemi
Gyógyszertár vezetője, Rózsa Pál dr. egészségügyi
felügyelő és három kiválóarr képzett gyakorló,
gyógyszerész, Kún Ferenc, Ligeti Ferenc és' Ligeti
Viktor szaktársak Ezt a folytatólagos továbbképző
anyagat >>A Gyógyszerész<<-ben mindig a középső
négy oldalon helyezzük el, azzal a céllal, hogy ezt a
tanfolyamon részvevő tanító gyógyszerészek a szaklap megbolygatása nélkül kíemelhessék és összefúzzék
Eule~·-Gmz Tilwr rit. kinnczésr,. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a minisztertanács elnöke útján
tett előter jesztésére Erdey-Oruz Tibor dr. egyetemi
nyilvános rendkívüli tanárt, a Budapesti Tudományegyetem Fizika-Kémiai Intézetének igazgatójává. egyetemi nyilvános rendes tanárrá kinevezte
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A gyógynövényügy útja a Szovjetúnióban
(A Moszkvai Természetkutatci Társaság elnökének, N. D. Zelinszkij akadémikusnak '!949ben megjelent »A Szovjetúnió gycigynövényei<< címu
műve nyomán)
Az emberi kulttira kezdetéről fennmaradó
írások, emlékiratok már megemlítik a gyógynövényeket. Az ókori ember számos növényt ismert és
használt gyógyszérként
Többek között Oroszországban is-- bár sokkal
l
későbbi történelmi adatokból tudjuk - a gyógy. > növények begyűjtése, felhasználása és termesztése
ismeretes volt
Igy a XVL sz. végén kiadják az első orosz
»Ftivészkönyv,<-et, létrehozzák, illetőleg megteremtik a >>Zöld-fű<< veteményes kertészetet és később a
specialis »Gyógyszerészeti füvészkert«-et
Oro>Zországban !630-ban szervezték be először
külön gyógyszerészi hivatal segitségével, helyi állami alkalmazottak ellenőrzése mellett a gyógynövények begyüjtését Ezeket az ellenőrzéseket speciális szaktudással rendelkező személyek, »fűvé
szek<< végezték A gyüjtés munkájába bevonták az
önként jelentkező parasztságot is
A XV lll században a gyógynövénygyíi jt és
nagy lendületet vett. Ekkor állítják fel a speciális
állami gyógyszertárakat és létesítik a gyogyszerészi
fűvészkerteket. Igy 1706-ban Moszkvában, l 713-ban
Pétervárott, 1720-ban Astrachánban, majd később
más városokban is. Ezek a gyógyszertárak foglalkoztak a nélkülözhetetlen gyógynövények termesztésével és megszervezték a vadontermő gyógynövények gyűjtését
Azonban a kapitalizmus előretörésével az
állami vállalkozásokat lassan felszámolták !809-ben
Del j provizor Lugnában magángyógyszertár at állitott fel, összevásároita a gyüjtőktől a vadontermő

gyógynövényeket Az így felvásárolt árut idegen
városból jövő vevöknek és a külföldnek adta el.
Azonban a magas kiviteli illeték és a sok közvetitési díj a Delj-Beljavszkij gyógyszertárat arra
kényszerítették, hogy a vadontermő gyógynövények gyüjtése lrclyett gyógynövények termesztésére térjen át O lett megalapozója és kiaknázója
Oroszország gazdag flórájának
A későbbi időben cégek alakulnak a gyógynövények beszerzésére és eladására Ezek között
a legnagyobb volt Sznapira és Kremencsug. A cég
a XX-ik sz. kezdetéig nagy tételekben exportálla
az Oroszországban gyüjtött tételeket és az előállí
tott drogokat, továbbá importálla a gyáriparnak
szükséges növényi nyersanyagokat is. Az importált
árut azután a vegyészeti gyár ak dolgozták fel
galenikus és phytochemiai készítményekké
A cári Oroszországban a begyüjtés lebonyolítására rajonírozták a területeke!, a forradalomig
négy rajon volt: központi, ukrajnai, urali és csimkendszki Két ukrajnai központ a lubni és keremncsugi bonyolították le főként a gyüjtést és eladás!
!916-ban 5 körzet létesült, melyek közül a keletkaukázusi főleg Datura, Belladonna, Valeriana,
Absinth és Salep gyüjtésével, illetőleg termesztésével foglalkozott ; a második a Fekete-tenger
partvidéki Valeriimával, Belladonnával, Scopoliával ; a 3-ik, a kr im i Belladonuával ; a 4-ik, a~
urali, Adonissal, Valeriánával. Digitalis-sal; az
5-ik, a semirecsenszki kerület pedig Aconitummal.
1916-ban mindössze !918 tonn át termeltek l ,560.000
rubel értékben
Az ország belső részeiben a fogyasztás hiánya,
a gyógyszer és vegyipar lassú fejlődése, a gyüjtés
rendszertelensége, a külföldtől való állandó függés
megbénították a gyógynövény~ügyet és a vele
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