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Pelhívás ctkkíróinkíoz 

Több szerkesztö kartárs részéről felvetődött 
az a javaslat, lÍogy a különnyomatokat cikk
íróink közvetlenül a nyomdából rendelhessélc 
meg 

Vállalatunk foglalkozott ezzel a kérdéssel és 
megállapította, hogy a kiadón keresztüli leülön
Jenyomat rendelés túl bürokratikus és annak 
árát is megdrágítja Ennek tudatában a követ
kező határozatot fogadták el : 

>>A jövőben hozzájárulunk ahhoz, hogy cikk
íróink különlenyomat igénylésüket közvetlenül 
az előállító nyomdához küldjék be. Az elkészült 
nyomtatványt a nyomda közvetlenül a cikk meg
rendelőjének szállítja le és számlázza. í< 

Ezzel elkerüljük a különlenyomatok büro
kratikus dupla adminisztrációját 

Kérjük tehát cikkíróinkat, a jövőben köz
vetlenül az előállító nyomdához forduljanak külön
lenyomat rendeléseikkel 

A nyomdák tervszerű munkájának bizto
sitása érdekében kérjük a megrendelést lehetőleg 
a hasáblevonat visszaküldésével, de legkésőbb 
a lap megjelenésétől számított 6 napon belül a 
nyomdához eljuttatni szíveskedjenek 

A lap teljes anyagának együttes tovább
nyomásos megrendelését a szerkesztöségtöl to-· 
vábbra is a kiadó vállalja 

T udománjws Folyóiratkiadó 
NV Termelési F őosztálya 

__________________________ _. ______ _ 
SCHIMMEL ÉS TÁRSA R. T. 
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Készítményei .. rum- és likőtessenciák szappan- és 
parfömkompozíciók, természetes és szintétikus 

illóolajak, rumv és gyümölcséter stb 
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eremar tartari stb. 

MÁJGYULLADÁS 
MÁJRESISTENS PERNICIOSA 
IERHESS];:GI HANYÁS 

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

ÚJ GYOGYSZER 
a struma gyógyítására 

megnevezés alatt forgalomba került a 
Népjóléti Minisztérium által engedélyezett 
sóshartyáni természetes jódos gyógyvíz, 

Jódtartalma 
1 literben 93'5 milligram. 

Golyvás esetekben lefolytatott kezelések 
rendkívül kedvező eredménnyel jártak 

Forgalomba kerül 1 literes palackokban. 
Az OTI terhére rendelhető! 
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ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI SZAKSZERVEZET 

G Y Ó G Y S Z E R T Á R l D O L G O Z Ó'K H l V A T A L O S L A P J A 

V. ÉVFOLYAM 1950 AUGUSZTUS 1. 13 

Az Amylenum hydratumtól az Evipánig 
(Az altató- és csillapítószerek szerkezeti felépítése) 

Az altatászerek és idegmegnyugtatószerek 
népes csoportja sokféle vegyülettípusból toborzó
dik Tekintsük át ezt a területet is az egyszerűbb 
szerkezetből az összetettebb felé haladva. 

Az altatászerek között legegyszerűbb szerke·
zettel bizonyos alkoholok1 bírnak !gy például az 
»Amylenum hydratum<<, illetve a halogénezett alko
holok, mint az Averlin, Jzopral, Chioreton (utóbbi 
ma is használatos) 

CH 3 

l 
CH, CH, C-OH 

l 
CH, 

CBr, 
l 
CH20H 

CC l 3 

l 
CHOH 
l 
CH 3 

Amylenum hydratum Avertin, N arcolanum Izopral 
terc izoamilalkohol tribrom--etilalkohol triklor-ízo-

CH3 

l 
CH., 
l . 
CH 2 

l 
CH, 

CH3 

l 
CH,-- CH 

i 
CH, 

bután izobután 

CH, 

l 
CH 3-C-OH 

l 
CH 3 

terc izobutil-alkohol 

25 

propil- al
kohol 

CH 3 

l 
CH.,-. C-

• l 
CH3 

terc izobutn·gy'ök 

CC I 3 

l 
CH,-- C-OH 

l 
CH, 

Chloreton, acetonklorojorm1 

terc. triklorizobu_til-alkohol 

Írta : Végh Antal dr .. 
' 

Az aldehidek' csoportjából a Paraldehid, a 
klórozott aldehidek közül pedig a Kloral, a Kloral
hidrát, illetve Butilkiora/hidrát emlitendők meg,. 

Az etilalkoholból keletkező aldehid az acetal
dehid. Hái om molekula acetaldehid egymással Par
a dehiddé egyesül (polimerizálódás) .. Ha az acetal
dehidben a metilcsoport (-CH3) hidrogénjeit klór
ral cseréljük ki, a Klorál képletéhez jutunk Az 
olajszerű állományú klorál 12% víz hozzáadására 
kristályosan megdermed, mert vízfelvétellel Kloral
hidrát lesz belőle 

1 Az alkoholokról lásd: )>A Gyógyszerész<~ f.. évi 9. sz. 
196 old 

2 Az aldehidek a primer alkoholok enyhe oxidációjának 
termékei: · 

H f H j H 

R-C/H + ,O'-. l R-C/OH 1··· - "'R-C"' O 

"oH l "oH) ~H,O 
prim. alkohol a idehid 

Az aldehid további ,oxidációjának eredménye a 
karboxil-csoport keletkezésével a karbonsav -

o 
f' 

R--C-H + ,o· ~ __ .,.R-C 

o 
,f' 

' OH 
karbonsav 
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CH" 

(CH3 CHO), 

CH 3 

l 
CH 

l H / " o o 
L/ 
c 

"" o 

l l 
CH,~CH CH~CH, 

" / o 
Acetaldehid Paraldehid 

CCL,. CHO 
Kloral 

CCL, .. CH(OH)2 

Kl oralhidrát 

Külön keLL említenünk a butiLaLkohoLbóL leve
zethető butilkLoráLhidrátot 

69 [CH, CHCL .. CCL 2 .. CH (OH).] 

meLynek a piramidonnaL aLkotott moLekuLavegyüLete 
a széLes körben eLterjedt Ttigemin 

A ketonok' közüL taLán az Acetotenon-t (metiL
fenilketon: CH, .. CO .. C6H5) Lehetne megemlíteni ; 
néhoL gLicerinneL kombináLva Hypnon néven hasz-
náLják · 

FeLsoroLásunkban a diszuLforiok' (szuLfonáLok) 
következnek Az eLőáLLítási egyenLeteikbőL világo
san Látnánk, hogy ketonbóL keLetkeznek, tehát itt a 
heLyük· 

A diszuLfonokban a metán (CH,) négy hidro
génje közüL kettőt vaLameLy egyszerű organikus 
gyök heLyettesít (R1 és R2), míg a másik két hidra
gént oLyan két szuLfon-csoport, ameLynek a másik 
vegyértékén egyszerű organikus gyök van 

(-SO, .. R', iLLetve -S02R'). 
R' S02 .·R' CH, S02 C,H, 

"c/ 
/ '" "c/ 

/ " R' SO, R' CH, SO,· C2H5 

Diszulfonok 
általános képlete 

Szalfondi 
(Dietilszulfon-dirnetilmetán) 

CH, SOt C2 H5 

"c/ 
/ " CH, CH, S0 2. C, H, 

Triondi ( Metilszulfondl) 
dietilszulfon-meti!etilmetán 

:: A szekunder alkoholok oxidációs termékei a ketonok 

R1 H +,O'.,.R1 OH R' 

"· / " / " c c __ _,. c= o 
/" /" / 

R2 OH R' OH -H20 R' 
szekunder alkohol keton 

A ketonokban tehát egy karbonil (=C=O) csoporton 
át kapcsolódik egymáshoz két szerves gyök 

4 A szulfon-gyök (=SOJ. a kénsavnak a savgyöke, 
tehát utóbbiból két hidroxil elhagyásával vezethető le 
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O= s-OH 
0= .-OH 

kénsav 

0:-s·-
0= -

szulfon-gyök 

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

A vaLériana gyökér idegcsilLapító anyaga izo. 
vaLeriánsavészter. EbbőL kiinduLva eLőállították az 
izovaleriánsav különböző észtereit is. Igy péLdáuL a 
menthoLLaL (a menthol, mint azt egyszer később 
látni fogjuk :. aLko)1ol) aLkotott észtere Validol 
néven került forgalomba. Sőt a heLyiérzésteLenítők
néL már megismert [-N(C,H,),] dietilamino-gyökkel 
is összekombináLták a vaLeriánsavat, ilLetve ennek 
savgyőkét Az izovaLerianildietiLamid Valyl néven 
voLt gyógyszer. Ezen a nyomon .eLinduLva vonuLt 
be ezután gyógyszérkincsünkbe a brórnozott izo- . 
vaLeriánsav karbamid származéka : a Bromur aL. 
Mielőtt azonban errőL kezdenénk beszéLni, eLevenít
sünk feL előbb egy'két al<ipisrneretet. . 

InduLjunk ki ismét a szénsav (H2C03 ) képLeté
bőL hjuk feL a beLőLe Levezethető vaLamennyi 
gyököt: 

OH 
/ 

O=C 
'-OH 

H 2CO; 
Szénsav 

OH 
/ 

O=C "O-
HCO,"" 

Hidrokarbonát 
gyök 

/ 
O=C 

"· -COOH 

OH 

=C= O 

o c 

co. 

O
/ 

"O-
Karbonát 

gyök 

Karboxil-gyök Karbonil-gyök 

A hidrokarbonát- és karbonát-gyökök szabad 
vegyértéke fémmeL heLyettesíthető (NaHCO, nát
riumhidrokarbonát, Na2C03 nátriumkarbonát), 
mert a szénsavban ezek a vegyértékek eredetiLeg 
hi drogént tartottak Lekötve. EzzeL szemben a szén
sav hidroxiljai részben vagy teLjesen negatív gyök
keL cseréLhetök Le, mint példáuL az arnina (-NH 2) 

gyökkeL v. kLón aL 

O=C 

OH 
/ 

" OH 
H2 CO, 

Szénsav 

OH 
/ 

O=C 

" NH, 
H2N. CO OH 

Karbaminsav 

CI 
/ 

O=C 

" CI 
COCL2 

Foszgén 

O= C 

NH2 

/ 

" NH2 
CO(NH,)2 

Karbamid 

A foszgén tuLajdonképpen a szénsav sav
kloridjának is feLfogható. .JóL emLékszünk még : 
úgy tanultuk, hogy az aLtatáshoz vaLó kloroform 
veszedeLmes szennyezése Lehet Gyógyszerköny
vünk azt a tulajdonságát használja feL kimutatá
sára, hogy víz hatására benne a kLórok ismét 
hidroxiLokkaL cserélődnek ki A kLoroformot vízzeL 
rázzuk össze 

(COCL 2 + 2H-OH --+ H2C02 + 2HCL) 

s a keLetkezett sósavat részben kémhatása aLapján, 
részben AgCL reakcióvaL identifikáLjuk A foszgént 
különben a szerves szintézisben aLkalmazzák és 
számos gyógyszerünk (pL. guajaciLkarbonát, szatol 
stb ) eLőáLLításánáL van szerepe. 

A karbamid' az ernber és a húsevő áLLato L< (emLő
sök) vizeLetének Lényeges aLkotórésze. A fehérjv
iebontás végső anyagcsereterméke. Az eLhasznáLt 
fehér j e főként kar b amid aLakj ában távozik a szer
vezet bőL. (A feLnőtt ember 28-30 g karbarnidot 
ürít ki naponta.) A Latin neve: Ureum, Urea, ezek 
után érthető .. Természetesen a gyógyászatban az 
Urea pura néven hasznáLt karbamid szintetikus 
termék. Azt is tudjuk, hogy a Hyperol-tablettában a 
hidrogénhiperoxid a karbamiddal van összekrista: 
Lyosítva 

A karbaminsav szabad álLapotban '!'lern isme
retes vegyüLet Bomlékony ammóniumsója az 
ammóniumkarbohát aLkotórésze.' JóL ismert gyógy
szer azonban az észter e, vagyis az oLyanszármazéka, 
meLyben a hidroxiLjának a hidrogénjét nem fém 
(mint pL. az ammoniumkarbaminátban az ammo
nium-gyök), hanem vaLameLy aikiL-gyök heLyette .. 
síti. 1 

A karbaminsav észtereket általában utetánok
nak szokás nevezni s ezek közüL ami szempontunk
bóL Legfontosabb az Etiluretán, meLyet egyszerűen 
csak Urethán-nak hívnak.' 

A karbaminsav-só és a karbaminsav-észter 
közti különbség viLágosan kitúnik, ha képLeteiket 
egymás meLié írjuk : 

/ 
O=C 

NH, 

O NH, 
Ammon ium
karbarninát 

NH, 
/ 

O=C 

" OL-l 
Karbaminsav 

'-., 
o .. c,H, 

Etiluretdn, karba·· 
minsavetilészter 

Az etilutetán gyógyászati páLyafutása érdekes. 
Mint aLtatószer kezdte és később pedig megLepő 
kombinációkban (pl kinin-uretán injekció) Lépett 
feL. (Utóbbiban tuLajdonkép oLdó szerepe voLt ; 
vizes oLdatában ugyanis sok olyan szerves anyag 
feloldódik, ameLy különben vízben oLdhatatlan) 

o Bármennyire is vázlatosa~ ez,ek ~ ~zerves vegyül~te~
r61 szál ó szemelvények, a karbamtdrol m:.gt~.me_g k~!l emhtem, 
hogy ez az a szerves vegyület, melyet eloszar stkerult meste_r
ségesen laboratori!.imban előállítani ,(1~28) ... A ~arba~td 
szintézise tehát a modern szerves keruta kundulo pontJa 

r. Az ammoniumkarboitát nem egységes vegyület. A?
ammoniumhidrokarbonát (H,N HC03) és az ammonium
karbaminát (H 2 N CO O NH4) keveréke 

' Az aikil-gyök az alkoholból kelet~ezik, ha abból 
elvesszük a hidroxilt, innen a név: )}alktk Pl. C2HsOH 

. etilalkoholnak megfelelő alkil .. gyök a~ ~til-~yök : .~C,H, 
Származtatható úgyis, hogy a nyilt szenianeu szenhtdrogen
ből elveszünk egy hidrogént, pl C2H;; etán és beléíle az -C2H5 

etil-gyök 
s Erre nem egy példát tudunk a kémiában, hogy valamely 

vegyületcsoport nevét ~asz~áljuk az !ll~~~ ssop?rt legáltalá
nosabban ismert vegyLiletenek megjelolesere ts. Igy pl. 
káliumaluminium-timsó helyett csak timsó, benzofenol 
helyett csak fenol, etilalkohol. helyett csa.k alkohol s ehhez 
hasonlóan az etiluretán helyet ts csak uretan 
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Legújabban pedig a fehérvérűség eLLen kezdték 
alkaLmazni 

Érdekes, hogy a kompLikáLtabb uretánok nem 
vaLtak be gyógyszerként. LegaLább is arr a kell 
következtetnünk, hogy a következő készítmények
nek már csak az emLéke kísért Voluntál, a .triklór
etiluretán (a trikLóretiL-gyök: CC!, . CH2-) és 
ennek a pi r amidonnaL aLkotott moLekuLa-vegyüLete 
a Campral is divatját múLta Szintén Lassan a muLtté 
a Hedonal(szekund. amil-uretan) is Aleildrin névre 
halLgatott valamikor a dikLórizopropiluretan De 
ez az ALeudrin csak átmenetiLeg voLt gyógyszer
kincsünk tagj a. 9 

Az igazi, időtálLó modern aLtatászerek (a sav
ureidek és a barbitursavszármatékok) azonba~ nem 
a karb aminsavból keletkeznek, hanem a karbamid
ból vezethetők Le, iLLetve áLlíthaták elő. 

A savureid keletkezését úgy kell eLképzelnünk, 
hogy a karbamid vízkilépés me!Lett egyesül egy 
savvaL A vízkilépés jelen esetben nem valameLy 
egyszerú semLegesítési reakció eredménye, hanem 
egy sokkaL rnélyebbre ható kapcsoLódásé, ami a 
reakció vázLatábóL is mindjárt kitűnik: 

H2N. CO. NH H + HO, OC R -"" 
karbamid szerves sav 

__ _,. H, N CO NH. OC R + H, O 
savur·eid 

A savuteidben tehát a karbamid egyik amino
csoportjának egy hidrogénjét vaLameLy savgyök 
heLyettesíti. 10 

A Ph. Hg. LV-ben két ilyen vegyület is hiva
taLos a >>Carbamidum bromaethyLaceticurn<< és a 
>>Carbamidum bromisovaLerianicurn« 

A Carbarnidum bromaethylaceticum (fantázia 
nevei : Somben, Adalin, Bromad~lum) kémiai 
neve: bromdietiLacetiLkarbarnid Képletének meg
értéséhez képzeljük csak, hogy az ecetsav 

(CH, COOH) 

metiL-csoportjának egy hidrogénjét brómmaL, 
két hidrogénjét pedig etiL-gyökkeL (-C,H,) 
heLyettesítjük Ez a brómdietiLecetsav EbbőL eL
hagyjuk a karboxiL hidroxiLját, előttünk a brom
dietilacetil-gyök, meLyet azután beilLesztünk a kar-

9 úgy látszik a forgalombahozó berlini Beckmann cég 
megszüntével az Aleudrin név szóvédjegyzettsége megszűnt, 
mert az ingelheimi Boehringer gyár Aleudrin néven hozo!t 
forgalomba egy hatástanilag és kémiailag is teljéser:t rnas 
vegyületet. A Boehringer-féle Aleudrin képlete ( dioxlfenol
etanolizopropilamin) az Adrenal-in képletéhez hasonlít, attól 
mindössze abban tér el, hogy a nitrogénhez nem metil, hanem 
izopropil gyök kapcsolódik (Az Adrenalin képletét a »Gyógy: 
szerész<~ f. év 9. számában a 198. oldalon ismertettük.) A mat 
Aleudrin kitünő- aszthma görcsoldószer, míg a régi enyhe 
altatószer volt 

10 A savgyök, melyben előző közleményünkben már· -"' 
szálottunk (lásd: '>A Gyógyszerész<< 10. szám 231. oldal) 
a savból a hidroxil elhagyásával keletkezik. Fentt egyen
letünkben HOOC R volt a sav általános képlete, ebből a 
savgyök általános képlete -OC. R félreértések elkerülése 

·~C-R 
végett a szerkezeti kip~ete: ll Savgyök pl az acetil

O 
gyök : -CO . CH3 
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bamid-molekula egyik amin-csoportjának egy hid
rogénje helyébe [ (C,H,), Br. C CO .. NH. CO. NH ,] 

CH3 CH, CH 3 CH, 
l l 

Br-C-COOH Br-C-CO-

l ""' - CH3 . CH~ CH, .. CH2 

bromdietilecetsav _bromdi etilacetil-gyök 

CH 3 CH, 
l 

Br -C--CO- NH CO NH2 

l 
CH3 CH, 

bromdietilacet ilkarbam id 

)ll Carbarnidum bromizovalerianicum (fantázia 
nevei: Albroman, Bromural, Bromisovalum) kémiai 
neve: alfa-brómizovaleriánilkarbamid. Tehát olyan 
izovaleriánsav--származék, amelyben a karboxiilal 
szomszédos szénatomon (alfa-helyzet) egy hidra
gént \ brom helyettesít Az izovaleriánsav képleté
hez az optikailag inaktív primér izoamilalkoholból 
jutunk,11 ha abban a prirrtér alkohol-csoportot 
karboxillá oxidáljuk Az alfa bormizovaleriánsav
ból kapjuk az alfa-bromizovalerianil-gyököt, melyet 
a karbamidba behelyettesítve (beszubsztituálva) 
előttünk áll a bromizovalerianilkarbamid képlete 
[(CH,), CH. CH Br CO NH CO. NH,] 

CH, --CH --CH, 
i 
CH, 
l 
CH, OH 

Op t inaktiv izoami!
alkohol, 2-metilbutanol--4 

CH3--CH-CH3 

. l ' 
CH B r 
l 
co 
l 

CH,- CH- CH, 
l 
CH, 
l 
COOH 

Izovaleriánsav 

CH3-CH-CH3 

l 
CH B r 
l 
co 
l 
NH-CO NH2 

Alfa -b rOm -izo-va le- Al fa-brom-izovalerial1il-
rianil-gyök karbamid 

A Sedormid · Allilizopropilacetil-karbamid " 
Ebbe a vegyületcsoportba tartozott még az Abasin 
is, amely a bromdietilacetilkarbamid acetil szárfna
zéka 

Amint láttuk, a karbamid és bizonyos savak 
kondenzációjából származó ureidek köztakadt egy-
két hasznos és időtálló gyógyszer. A következő 
lépésben nem egy-értékű, hanem két-értékű kar
bonsavval (tehát amelynek molekulájában két 
COOH-csoport van) kondenzálták a karbarnidot 
Ebből méginkább elterjedt gyógyszerek származ-
tak · 

u '>A Gyógyszerész,, f évi 10 sz 233 oldalán volt szó 
az izoamil -alkoholokról. 

12 Az allil gyök három szénatomos telítetlen gyök 1 

Egy kettős _kötés van benne s a szabad vegyértéke azon 
a szélső szénatomján van, amely egyes kötéssel kapcsolódik 
a középsőhöz. -CH 2-CH= CH 2 Az izopropil gyök öt a 
1>A GyógyszeréSZ<! f évi 9 számában a 19.5 oldalon ismer
tettük 
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A legegyszerűbb két-értékű sav képletéhez 
úgy jutunk, ha két karboxil-csoportot kapcsolunk 
össze egymássaL Ez az oxálsav képlete. Az oxálsav 
és _ karbamid egyesüléséből keletkező vegyület 
neve : parabansav. 

COOH HNH CO---N H 
l l + co co 
l ___ .._ 

l 
COOH HNH -2H20 CO---NH 
Oxalsav Karbamid Parabánsav 

Ha az oxálsav képletében a két karboxil közé 
egy metilen-gyököt (-CH2-) szorítunk be, a 
malonsav képletéhez jutunk. Utóbbinak a karba
middal alkotott _kondenzációs terméke a barbitur-

c-
sav. 

COOH HNH CO--N H 

l l ... l l 
CH, + co - 2H,O CH 2 co 

l 
HhH 

l ! 
COOH CO ---NH 

Malonsav Karbamid Barbitursav 

Mielőtt azonban a barbitursavról, illetőleg 
ennek származékairól szólnánk, vessünk egy pillan
tást a par abánsavr a. Itt is találunk valamit, ami 
minket a gyógyszerkémia szempontjából érdekel
het Ha a parabánsavat elektrolitosan redukáljuk, 
hidantain keletkezik 

N H-CO 
! +4 ,H' 

NH 
l 

co 
! 

co ------~---+ to 
l ' 
NH'- 'CH, 

l 
N H--CO 

-- H,O 

Parabansav Hidantain 

A hidantain és a barbitursav szerkezetének 
összehasonlításából láthatjuk, hogy a barbitursav 
képlete egy karbonil-gyökkel (=CO) más, mint a 
hidantain képlete. Hatszöges formában felírva még 
szembet '' öbb ez 

CO~-

~H 
" co 

CH, 
l 

NH 

tiidantoin 

CH, 
/ 

co 
l 

NH 

' co 

h H 

"" / co 
Barbitursav 

J o bban szemügyre véve a fenti képleteket, a 
hidantoinban az imidazol-vázat fedezhetjük fel, a 
barbitursavba viszont a pirimidinvázat E fogal
makról azonban majd egy más alkalommal 

A hidantain előfordul a természetben is (pl. 
cukorrépában) Gyógyászatban aikil-származékait 
enyhe altatószerül, illetve epilepsziás rohamoknál 
használják Ezek képletéhez úgy jutunk, hogy a 
hidántoin metilén csoportjának (5. sz. szénatom) 
hidrogénjeit szerves gyökökkel helyettesítjük 

NH-'----CO 
l l 
CO 1 CH, CH3 

l l/ 
NH-. --C 

""'/-"" ""'-/ 
N irvanal 

5-5-etilfenilhidantoin 

CH3-N~--CO 
l ' 
CO l CH, CH, 
l / 
N H-C 

""/- --""' 
""'-~_/ 

Sacerno, Mesentoin 
3--metil;.5,5'-fenil-etil-hidantoin 

NH---CO NH--CO 
l ! l l 
CO ~- / -, NaO--C 1 ,----, 

l ' ll l / ' 
NH--c/"_/ N-c/"_/ ""'/-"" ""'/-"" ""'-/ ""'-_/ 

Diphedan 
5-5-difenilhidantoin 

Dip/Íedan-Nátrium 
Antisacer 

A Dipheda~ tová_bbi fantázia nevei Phenytoin, 
E~anutm S~vr Jelleget,, me! y enolképződésen alap
szrk, a lovabbrak soran a barbitursavnál meg
értjük 

Hatástanilag ide sorolandó a Ptimal noha 
nem hidantoinszár mazék. Szerkezetének ~ egérté
séhez segítsenek a következő képletek : 

HC,--,CH N -- CH HN--CH, 
ll ll ll ll l l 

HC5 2CH HC CH H,C CH, ""'/ ,/ ""'/ 10 o o 
Furan 

H N-CO 

HJ to 
""' / o 

Oxazol!dínd!on 

Oxazol Oxazolid!n 

CH3 --N----CO 

CH3 l l 
' l 

)c co 

CH, ""' / o 
Ptimal 

T r lmetil-·oxazo li dindion 

(A furánból, a 4-es (=CH-) csoportot (=N-) 
atommal helyettesítve oxazol lesz .. Ebben a kettős 
kötéseket rnegszüntetve, az oxazolidinhez jutunk 
Utóbbi 2-es és 3-as metilen (-CH,-) csoportjait 
karboml ( · CO) csoporttal lecserélve érkezünk el 
az oxazolidindion képletéhez) 

A barbitursavszármazékok közül sok ismert 
gyógyszer volt már, mikor a hidantainakkal kezd-

tek kísérletezni, mégis előbb tárgyaltuk őket, arány
lag egyszerűbb szerkezetük miatt 

(Folytatj uk) 

* * * A »Helyi érzéstelenítők szerkezeti áttekintése<< 
elm ű cikkünkben (>>A Gyógyszerész<< !O .. szám) ma
radt értelemzavaró sajtóhibák javítása: 

232 .. oldal (bal hasáb) A Cikloform oldallánca : 
l /CH, 

COO-CH, . CH;_ 
'CHa 
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233.. old. (jobb hasáb) .. A Larwain oldallánca : 
CH, 

l l 
CO O--CH,. C .. CH, 

l 
CH3 

/
cH. 

N 
"cH, 

234. oldal (bal hasáb). A Nantocain szó helyére 
Novocilin írandó. 
Az . oldallánc képlete CO?-CH, .. CH, .. N fC, H,/" 
tehat dretrlamrnoetanol szarmazék · -

235 old. (bal hasáb). A kinoHngyűrű helyes 
képlete : · 

/""'/""' 
l l l 
""'/""'/ 

";- N 

235. old (jobb hasáb). A Ihiocain képlete és 
neve: 

NH, 
l 
(~ 
""'/ 

elo .. S. CH,. CH,. N/C,H5/ 2 

p-aminotiobenzoesav dietil-amino-etilésztere 

A ParaHinum liquidum vizsgálata 

Az Országos Közegészségügyi Intézet 9.133/ 
Pj1-3 Ch/1950 .. számú határozata. 

A 470/1943. M. E. számú rendeletben kapott 
felhatalmazás alapján tigy rendelkezem, hogy a 
IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv »Paraffinum 
liquidum << címszó alatti fejezete helyébe, további 
intézkedésig, a következő szöveg lép : 

Nyers kőolajból készült színtelen, átlátszó, 
sűrú, nem fluoreszkáló, szagtalan folyadék Sűrű

sége 0 .. 875-0.880. Forrni 360°-ot meghaladó hő
mérsékleten kezd. Vízben oldhatatlan.. Szeszben 
alig oldódik ; aetherrel, chloroformmal elegyít .. 
hető. 

+ !0° C-ra lehútve, folyós marad. 
Ha néhány gramm folyós paraflint kémlőcső

ben vele egyenlő térfogatú tömény kénsavval forró 
vízben rázogatás közben !O percig melegítesz, a 
paraffin színtelen maradjon, a kénsav pedig leg
feljebb a 0.01 n.-j.ódoldat színének megfelelően 

sárguihat meg .. Vele egyenlő térfogatti szesszel for
ralva aszeszes folyadék a kék lakmusz-papirost ne 
vörösítse meg .. 

Az Intézet vezetője helyett : 

V ast ag h Gábor 
igazgató. 
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A tapaszokról 

• 

·--~----

Kozlemeny az Eayetemi Gyógyszereszeli Intézetből. 
(Igazgató Mozso~yi Sándor dr. egyetemi ny. r tanár) 

Írta: Kádár Tibor dr, 

>>Keverj össze két font lythargyrumot, nagyon alkalmatlan lesz .. Az adeps suiilus és a növényi 
·könnyüt 4 font nem friss zsírral, egyharmad font olajok víztartalmúak, avasak, sőt sok esetben léch
idei jószagú, világos és édes olajjal, stb.« Igy nikailag szennyezettek lehetnek A víztartalom 
írta Ie Sergilius DemoJaates római orvos Galenus következtében az ólomoxidra eső zsiradék mennyi ... 
idejében az ólomtapasz készítési módját. Ez a sége kisebb (olaj helyett vizet mérünk), s így 
készítmény azóta is eredeti formájában, készítési készítményünk ·szilindabb lesz .. Az avas zsiradék
módjában időtállónak mutatkozott. ból bomlékony, kellemetlen szagú tapaszt nyerünk. 

Az cmplastrumok, magyarul tapaszak vagy A technikai szennyezést (papír, növényi, állati 
flastromok szabahőmérsékleten szilárd, egynemű, rostok stb.) az elszappanosodott anyagból nehéz 
de gyúrható állományúak, magasabb hőn1érsék- kiszűrni Célszerű tehát a zsiradékat felhasználás 
Ieten (70o C) meglágyulnak, majd megolvadnak előtt nátrium sulfuricum siccummal vagy hevítés
(90-1 ooo). Szövetre kenve sjmulékony réteget képez- sei vízteleníteni és melegíthető tölcsér ben fil
nek, mely a bőrre jól tapad, ahol helybeli hatást trálni 
fejtenek ki, esetleg sérült bőrfelületet fednek be, Az elszappanosítás több módon vihető keresz
s így védenek meg a külső behatásoktól Vízben tül. Legismertebb és legcélravezetőbb a hevítéses 
nem, organikus oldószerekben részben vagy telJ_esen eljárás, melynél a kész tapasz várható térfogatánál 
oldódnak A tapaszokat hengeres rúd- vagy tabla- legalább háromszor tágasabb réz- vagy zomán
alakban; cerátpapírba csomagolva szobahőmérsék- cozott fémüstöt használunk. Az ólomoxidat por
telen, száraz helyen tartjuk eL A tapaszokat cellánmozsárban jól eldörzsöljük, majd az V. sz. 
tartalmuk és készítési módjuk alapján két cso- szitán az üstbe szitáljuk . 
portba oszthatjuk Az egyszerű ólomtapasz, azaz A Ph. Hg. IV. ugyan a legfinomabb (VI.) 
ernpiastrum diachylon, más . néve!! ernpiastrum porítás! írja elő, de ez a gyakorlat~an igen körül: 
lythargyri, mely zsírsavaknak olomh~droxrdd_al val~ ményes, és sok esetben keresztul sem vrheto 
elszappanosításakor keletkezrk, ez es a kulonbozo (beletapad a szitába). Az ólomoxidat 1

/ 0 mennyiségű 
hatóanyagok hozzáadásával készülő származékai desztilláltvízzel jól elkeverjük, sertészsír és repce
alkotják az egyik csoportot. A másik csoportba olaj összeolvasztott, esetleg megszűrt elegyét, amdy 
a tapaszszerű készitmények sorolhatók, melyek a plumbumoxid kétszeres mennyisége legyen, adJUk 
tartalmuk alapján nem nevezhetők tapaszoknak, hozzá, majd folytonos keveré: és az elpárolgó ,víz 
csupán hasonló formájuk, halmazállapotuk es időnkénti pótlása mellett a teljeS elszappanosodasrg 
felhasználási módjuk rniatt tartoznak rde melegítjük 

A disznózsír és a növényi olajok (stearin-, 
Ernpiastrum diachylon és készítményei. palmitin-, olein- stb savas trigliceridek) r;rem 

A két éveztedes multr a visszatekintő ólom- egységes vegyület, melyben a zsírsavak százalekos 
· · ., ., A · 1 k · aránya ugyanazon z sir adék fajtában is eltérő lehet 

tapasz er eddi előirata ma _rs rdoszen~ Je ~n o_rr Stöhiometrikus arányban kiszámítva (pl 100 g 
gyógyszerkonyvekben az olomoxrd es a zsuadek stearinsavhoz 394 g ólomoxid) 100 g zsiradék 
aránya (l: 2) ugyanaz, miirt régen, csak az elszap- 0 1 , 
panosítandó zsiradék változik. A Ph Hg. 111. elszappanosításához kb 40--45 g Pb sz ü cseges .. 
sertészsírt és szezámolaj at, a Ph Hg. IV sertes- Az így nyert tapasz azonban túlságosan lágy lenne, 

. zsírt és repceolajat, a szovjet, csehszlovák gyógy- ezért a gyakorlat és tapasztalat alapján a zsiradék
szerkönyvek sertészsírt és. napraforgóolajat írnak hoz viszonyított fele mennyiségű ólomoxidat (100 
elő a készítésnél, valószínűleg a most készülő v. g-hoz 50 g PbO,t), magasabb szappanszámú olajok 
magyar gyógyszerkönyv is így fogja előállíttatni (kókusz, pálmaolaj) használatakor ennéL is többet 
(A nyugati államok hivatalos tapaszai olíva kell venni, hogy készítményünk megfelelő ál[o-
olajjal készülnek.) mányú legyen,. 

Leggyakoribb és legszebb példája a tapasz- A zsiradékkal elkevert ólomhidroxidot (PbO+ 
készítésnek ez a készítmény, ezért részletesen foglal- H20 = Pb[OH] 2) tartalmazó üstöt szabad lángon 
kozom vele Készítésekor első dolgunk legyen az vagy magasnyomású gőzzel melegíthetjük A gőz
alkotórészeket a gyógyszerkönyv szerint gondosan fűtés kényelmesebb, mivel. a tapasz túlhevítésének 
meavizsgálni A Plumbum oxydatumnál ügyelni veszélye kiesik, de nem áll minden gyógyszertár . 

:kell a hiperoxid- és karbonát-szennyezésekre Ha rendelkezésére, ezenkívül költségesebb is .. A szabad 
ugyanis szennyezett ólomoxidot használunk, úgy lángon l(özvetlenül történő készítési mód több 
az elszappanosodás nehezen indul meg, sokáig ·- gondosságot igényel, de ,egy kis gyako~,lat ,é:. az 
(néha 6-8 óráig is) tart, és készítményünk sok előiratok pontos betartasa mellett . cert er unk 
házisos zsírsavas ólmot fog tartalmazni, állománya A kb 110°-r a melegített anyagat állandóan fa
a szokásosnál keményebb, törékenyebb, nehezen pisztilussal kevergetjük, hogy a nehéz ólomoxid 
vagy egyáltalán nem kenhető, és így használatra ne ülepedjen le, és a zsír ne égjen le .. Ha az el-

294 

szappanosadás megindul, az anyag habzani kezd 
(ezért tágasabb üstöt használunk). Ha az ólom
oxid miniumot is tartalmaz, színe vörösessinga. 
Hevítés közben ügyelni kell arra, hogy elegendő 
vízzel pótoljuk a gyors párolgás! A víznek 
kettős szerepe van, részben az ólomoxid reagá
lásához szükséges, r észben a zs ir adékos elegy 
hőmérsékletét nem engedi á kívánatosnál maga
sabbra emelkedni Ezért fontos, hogy a víz ki ne 
fogyjon az elegybőL Ha tehát a tapaszkészítésben 
gyakorlatlan valaki, inkább több vizet (10 percen

. ként cea 10 cm3 l kg zsiradékraJ adjon apránként 
kevergetés közben az anyaghoz. A víz hiányát 
az jelzi, ha a hőmérséklet a 120" C-t meghaladja, 
ilyenkor a habzás megszúnik, az anyag erősen 
Iotyog, pattog, füstöL Elegendő víz jelenlétében 
pedig hólyagosan habzik, térfogata a habzás követ
keztében megnő, szagtalan vízgőz párolog el. 
Túlsok yizet se használjunk, mert akkor sokkal 
hosszabb ideig tart a készítés.. Gyenge -tűzön 
folytassuk a főzést, mert erősebb hevítéskor a 
zsiradék erősen felhabzik és könnyen kifuthat 
A hevítés közben a zsírsavas trigliceridek az ólom· 
hidroxiddal zsírsavas ólmot, pl a ,stearinsavastri
glicerid ólomstearinátot képez 2(C17H"C02),C3 H5 

+ 3Pb0+3H20 = 3(C"H"C02) 2Pb+2C3H,(OH), 
melléktermékként kb. 10%-nyi glicerin szabadul 
feL A reakció lezajlását a· vörösessárgás szín 
sárgásfehérré változása, a habzás csökkenése, 
esetleg teljes megszűnése jelzi, valamint az, hogy 
a kivett próba hideg vízben a kézhez már nem tapad 
A lúzhelyről félrehúzott edényben lévő tapaszt 
kissé hűlni hagyjuk (80°-ra), majd másik edényben 
lévő langyos (25°) vízhez szűrjük ritka vásznon 
(mullon) keresztüL Ha sz ű rt z sir adékkal dolgoz
tunk, akkor a tapasz szűrése - helyes készílés 
mellett -felesleges. A tapaszt két-három ízben jól 
átgyúrjuk, azaz a glicerint kimosstik belőle. A gli
cerin eltávolítása azért szükséges, hogy a kész 
tapasz ne legyen sikamlós felületű, a bőrhöz és 
vászonhoz tapadjon 

Kimosás után ismét üstbe helyezzük s újabb 
hevítéssei a felvett víztől mentesítjük, ügyelve 
arra, hogy a hőmérséklet a 100°-ot ne haladja meg 
Víztelenítés után hűlni hagyjuk és paraffinolajos 
vagy vizes kézzel nagy rudakba (250-500 g) 
malaxáljuk Ha jó a készítmény, akkor a malaxálás
kor a kézhez nem tapad:' Egyszerűbben, tetszető~ 
sebb készítményt állíthatunk elő, ha a víztelenítés
hez felmelegített, majd utána kb. 80°-ra lehűtött 
tapaszt formába öntjük (melegen a formáiJoz 
ragad és nehéz kivenni) vagy az iparban használt 
Liebau-féle tapaszpréssei hengeralakú formár a ki
nyomjuk és utána tetszés szerinti darabokra fel
vagdaljuk 

Ez a gép nem áll mindenhol mindenki rendel
kezésére; ezért egy igen egyszerű és olcsó módszert, 
eszközt ajánlok annak helyettesítésére. Veszünk 
egy 4 cm2 átmérőjű, 30 cm hosszú üvegesövet 
( üvegtechnikusnál 6--· Ft) .. Az üvegcsőhöz készí
tünk egy pontosan beleillő fallengert Megfelelő 
nagyságú pergament (cerát) papírt egyik oldalán 
paraffinolajjal kissé bezsírozunk és rácsavarjuk 
a fallengene úgy, hogy a henger végén a papir,os 
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egyik végét behajtogatva lezárhassuk és meg
Olvasztott szilárd paraffinolajba mártjuk Az üveg
hengert hideg- (jeges) vízzel telt edénnyel (üveg 
vagy fém) együtt mérlegre tesszük és letárátjuk 
A cerátpapírtokot az üvegcsőbe helyezzük, hogy 
a papír alja a víz felületén legyen és a megolvasz
tott tapaszból 250 g-ot belemérünk A tapasszal 
telt papírtok a csőben víz alá merül és hfmarosan 
megszilárdul A csőből kihúzzuk és a másik végét 
is lezárjuk, esetleg leparaffinozzuk. Teljesen síma 
felületű, hengeres, szürkéssárgaszínű, szép tapaszt 
kapunk, amelyet így könnyen raktározhatunk 

Tapaszt készíthetünk még digerálással, pálli
tással is. Ezen eljárás abban áll, hogy a zsir adékol 
vízfürdőn vagy ennél alacsonyabb hőfokon mele
gítjük a nehézfém oxidjával víz jelenlétében 
Előnye : a tapasz nem éghet oda, szép világos .. 
színű. Ezzel szemben hátrányos, hogy a készílés 
napokig elhúzódhat, ezalatt túlságosan sok bázisos 
só keletkezhet, s így. a tapasz túlkemény lesz. 

Zsírsavboi és fémhidroxidból is elóállít)1ató 
tapasz. A reakció szabahőmérsékleten vagy enyhe 
melegítéssel (<30-40°) lezajlik. Ha az alkotórészek 
(pL Hg). nem bírják a magasabb hőmérséklete!, 
vagy a digerálás hőmérséklete kevés, akkor alkal
mazzuk ezt a módszert, Zinkoleinátot, higanyolei
nátal szaktunk így előállítani 

A különböző hazai növényi olajok felhasznál
hatósága szempontjából végzett vizsgálataim során 
állítottam elő ólomtapaszt len-, repce-, ricinus-, 
napraforgóolaj és disznózsír keverékéből A len
olaj+disznózsírból és ricinusolaj+ disznózsírból ké
szült tapaszak teljes elszappanosodás után is igen 
erősen ragadnak Az oleum !init tartalmazó söté
tebb szürke, csaknem barnaszínű, lágyabb állo· 
rnányú, az oleum ricinit tartalmazó világossárga
színú, igen hamar megkeményedő készítmény, 
-· tapasznak egyik készítmény sem alkalmas 
A repceolaj+ disznózsír és napraforgóolaj +'disznó
zsírból készült tapaszak megfelelő állományúak 
A napraforgóolajból előállított tapasz világosabb 
színű, eltartás közben 111ég huzamosabb idő után 
is szilárd, de gyúrható állornányú. · 

A jó ólomtapasz nedvességtartalma legfeljebb 
5% lehet, amiről állandó_ súlyig való szárítás 
útján győződhetünk meg. Olomtartalrna 28-32% 
közölt legyen.. Az angol gyógyszer könyv ólom
meghatározását Molnár BertalalJ átdolgozta és 
az ő ólomtapaszra alkalmazott módszere szerint 
járhatunk el 

Az egyszerű ólomtapaszt a gyógyászatban 
legfeljebb a kézieladásban mint népies szert hasz
nálják, készítményei azonban igen elterjedtek és 
népszer űek. 

Az ernpiastrum diaehylon compasitum népies 
neve deáktapasz vagy deákflastrom, kelések érie
lésére elterjedten használt gyógyszer. Alapanyaga 
a megolvasztott ernpiastrum diachylon, melyhez 
gózfürdőn l órán át tömény szeszben melegített 
ammoniák gumiport, velencei terpentin! és külön 
megolvasztott hegedűgyantát és sárga viaszt keve· 
r ünk 

Az ernpiastrum saponatum és az emplastrum 
saponatum Si!lieylatum ólomtapaszan kívül fehér-
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viaszt, szappanport, kámforos olajat, ill. az előbbi. 
eken kívül szalicilsavat tartalmaz Bőrpuhító, 
húzó és fedőtapaszként használják.. Az ernpiast
rum hydrargyri, magyarul kénesőtapasz gyapjú
zsírral eldörzsölt higanyt tartjj_Jrnaz 20%-nyi rneny
nyiségben Alapanyaga az ólorntapasz.. Kékes
szürkeszínű, rnetszési felületén kéneső golyócskák 
ötszörös nagyítással se legyenek láthatók Fekélyek, 
daganatok kezelésére használják. 
· Az ernpiastrum rninii actustum vagy ernpiast

rum nigrum népies neve csodaflastrom Könnyen 
előállítható, sokszor akaratunkon kívül, gondatlan
ságból is elkészítjük Ha az ólomtapasz készítése 
során készítményünk víz hiányában feketésbarna 
színt öltve leég, azaz az ólomoxid a reakcióhoz 
szükséges vizet a zsírsavból és glicerinből veszi ki. 
·A megbarnult, 50-60°-ra lehűtött tapaszhoz meg
olvasztott sárgaviaszt (5%) és kámfort (2%) 
keverünk, malaxáljuk vagy formába öntjük. 

Az unguentum diachylon Hebraet egyszerűb
ben készíthetjük közvetlenül sertészsírból és repce
vagy napraforgóolajból, a kész tapasz megolvasz-

A kloromicetin 
Ir ta: Elykina E. 

Az antibiotikumok a korszerű gyógykezelés 
·legfontosabb problémái közé tartoznak Az utóbbi 
időben különféle megbetegedések gyógyítására ered
ményesen alkalmazzák a penicillint, gramicidint, 
sztniptomicint és egyéb antibiotikumokat A peni
cillin és a sztreptomicin egyes betegségeknél való
ban hatásos gyógyszernek bizonyult, a legtöbb 
fertőzés megszüntetésére alkalmas kemoterápiás 
szetekkel azonban még nem rendelkezünk Ez a 
szükségesség a kutatókat arra ösztönzi, hogy újabb 
an tibiatikurnak után kutassanak Azoknak az 
óriási eredményeknek hatására, amelyeket az anti
biotikumok alkalmazásával az orvostudomány el
ért, a tudományos munka ezen a téren rendkívül 
gyorsan halad.. · 

Az 1947 .. ben megjelent közlemények szerint a 
talajban élő penészgombák Streptomyces-törzséből 
egy új aktív antibiotikumot - a kloromicetint 
izolálták. A kloromicetint termelő Streptomyces
törzset Karakas (Venezuela) környékéről eredő 
ialajmintákból nyerték. Irodalmi adatok szerint a 
kloromicetin mélykultúrás eljárással többféle táp
talajon is termelhető Jó eredmények érhetők el 
olyan táptalajokkal, amelyek proteineket és zsíros 
anyagokat tartalmaznak, a szénhidrátok közül 
pedig Jegalkalmasabb a maltóz .. Ezeken kívül még a 
glicerin is különösen jól bevált, de használható a 
melasz és egyéb melléktermékek is. A folyékony 
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tása helyett A zsiradékokat elszappanosítjuk az 
ernpiastrum diachylonnál tárgyalt módon és a 
glicerin kimosása nélkül a tapasz 110 sr-hez 90 sr. 
sárga vazelint keverünk Kihűlés után 2 sr leven
dulaolajjal illatosítjuk A 110 g tapaszban kb. 
1 O g glicerin van. Ilyen módoil sok fáradságtól 
megkíméljük magunkat, friss, jó készítményt ka• 
punk s emellett takarékoskodunk is. A kenőcs 
nem avasodik meg s így nagyobb készlet is elké
szíthető egyszerre .. 

A felsorolt tapaszak alapanyaga az ólom tapasz, 
de vannak olyan tapaszalakú és állományú készít-· 
mények, melyek nem nehéz fémek zsírsavas sói, 
hanem viaszból, olajból, terpentinből és az elporí
tott hatóanyag (kőrisbogár, növényi porok, kivo
natok) összeolvasztásával, kihűlésig való keverésé
vel és kisodrással készülnek Használatuk egyre 
kisebb területre szarul, csupán a teljesség kedvéért 
említem fel. 

IRODALOM Ph. Hg. IV. Külföldi gyógyszer könyvek.
H ager.: Handb. d Pharm. Praxis.- V Svájci gyógyszerkönyv 
kommentárja 

táptalaj szűredékéből a kloromicetint különféle 
szerves oldószerekkel többszörös kivonassal nyerik 

A kr istályos kloromicetin hatásos úgy a gram
pozitív, mint a gram-negatív mikroorganizmusokra. 
Aktívitása tehát észlelhető a B abortus, B coli, 
B. pneumoniae, Staphylococcus aureus és a M .. 
tuberculosis-szal szemben. Különösen értékes a 
kloromicetinnek az a tulajdonsága, hogy olyan 
mikroorganizmusok fejlődését is gátolja, mint 
amilyenek a Rickettsia prowazeki, a Paradysen
teriae shigella, és egyéb rikétsziák. A felsoroltakon 
kívül azonban még a viruszak ellen is jelentős 
hatást fejt ki. 

A kristályos kloromicetint a táptalajból rend
szerint a következő illódon nyerik : Az antibio
tikus anyagat tartalmazó savanyú kémhatású vizes 
folyadékot ecetészterrel kivonják, majd a kivonó
szert vákuumban elpárologtatják, a maradékot 
pedig éterrel ismét kivonják. Az éteres oldatot 
alumíniumoxidat tartalmazó oszlopon keresztül
folyatják, amikor is a mellékanyagok adszorbeálód
nak, az antibiotikum pedig az éterben oldva marad. 
Ezután az étert elpároJogtatják, a maradékot víz
ben oldják és petróléterrel kivonják. A vizes-· 
oldatban maradt kloromicetin a víz elpárologtatása 
után kikristályosodik Szerves oldószerből való 
háromszori átkristályosítás után színtelen tűkristá
lyok vagy hosszúkás Jemezek képződnek, melyek
nek olvadáspontja !49 7-150 7°. 

A kloromi.cetin semleges kémhatású vegyület. 
Szénen, hidrogénen, oxigénen és nitrogénen kívül 

még nem ionizált klórt is tartalmaz. Optikailag 

aktív: (a) ~=--25 5° Vízben nehezen, szesz

ben és acetonban azonban jól oldódik. Molekulája 
sokkal stabilabb, mint a penicilliné, szobahőfokon 
nem bomlik. Állandóságát különböző pH-jú köze
gekben sem veszíti el, de vizes oldatban 5 órán 
keresztül forralva elbomlik. Fenikloriddal nem 
színeződik, a Sakagushi-, Molisch- és bimet-reakció
kat sem adja 

Biológiai vizsgálatok során kitűnt, hogy a 
kloromicetin egyes riketsziák és viruszakkal szem
ben erős kemoterápiás hatást fejt ki. Igy például 
eger eken végzett kísérleteken jelentős gyógyhatást 
mutatott a Psittacosis és a Lymphogranuloma vene
rum viruszmegbetegedéseknél 

Azokkal a kísérleteki(el, amelyeket a R prowa
zekinek hatnapos csirkeembrióra oltott tenyészeté
vel végeztek, bebizonyosodott, hogy a kristályos 
kloromicetim a kiütéses tífusz kórokozójával szem· 
ben sokkal hatásosabb, mint. az eddig használt 
szerek :. a sztreptomicin, a metilénkék és a para• 
aminobenzoesav. Kiütéses tífusszal fertőzött ege
rek gyógyításánál is kielégitő eredményeket adott a 
kloromicetin. 

A kloromicetin klinikai vizsgálatairól az utóbbi 
időben megjelent közlemények szerint, a kiütéses 
tífuszban megbetegedettek már háromnapos kezelés 
után meggyógyultak. A Rickettsia Tsutsugamushi 
által előidézett láznál is alkalmaztak, és per os éh
gyomorra adva már 6 g-nyi mennyisége is gyógyu
lást eredményezett 

A gram-negatív mikróbák közül, a hastifuszt 
előidéző csoporttal szemben, a sztreptomicin hatá
sát 7-36-szorosan felülmúlja Különös aktivitást 
tanusit a Sp recourrens-törzzsel szemben .. AS. para .. 
dysenteriae ellen ötvenszer hatásosabb, mint a 
sztreptomicin. Tuberkulózis-bacilusokkal in vitro 
végzett kísérletek azonban azt mutatták, hogy a 
kloromicetin gyengébb hatású a sztreptomicinnél. 
Emberi tbc -megbetegedést előidéző törzsek el
pusztításához 6·25-12 5 r/ml töménységű oldat 
szükséges Tbc.-vel fertőzött egereknek étellel be
adva azonban bakteriosztatikus hatást fejtett ki. 

Allatok a kloromicetint jól tűrik Vízben való 
csekély oldhatósága miatt propilénglikólban oldva 
szakták beadni. A gyomor- és a bél traktusból gyor
san felszívódik, de a szervezetből lassan ürül ki 
Egészséges embereknek intravénásan 10 mg(kg, 
per os pedig !5 mg(kg-os adagokban veszélytelen ül 
adagolható, a vérben és a vizeletben kimutatható .. 

Azáltal, hogy a kloromicetin toxicitása igen 
csekély, és a tápcsatornán keresztül is adagolható, 
remélhető, hogy a gyakorlatban jól be fog válni, 
annál is inkább, mert előnyös kemoterápiás hatása 
folytán szélesebb körben alkalmazható, mint a 
többi antibiotikumok 

Nagy eredményt mutat az a nemrég megjelent 
közlemény, mely szerint sikerült a kloromicetint 
szintetikusan is előállítani. Szerkezetét illetőleg 
(1)- <P -1-paranitrofenil-2-dikloracetamidopropán- 1-
3-diol ; képlete a következő : 

N0 2 

/"-
1 l 
''-./ 

CH-OH 
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l 
CH-NH-CO--CH. Cl, 
l 

CH2-0H 

Amint a képletből kitűnik, a kloromicetin két 
asszimetrikus szénatomot tartalmaz. Izomérjei 
közül az egyik, fizikai, kémiai és biológiai tulajdon
ságaiban teljesen megegyezik a mélykulturás el
járással nyert készítménnyeL A többi három 
izomérje biológiailag hatástalan. 

A szintetikus kloromicetin tökéletes analógiát 
mutat a fermentatív úton nyert kristályos készít
ménnyel, mivel ez'is igen jó eredménnyel alkalmaz
ható egyes riketsziák és viruszak által előidézett 
megbetegedéseknél 

Amennyiben gyári arányokban fogják gyártani, 
ez lesz az első a klinikai gyakorlatban nagymennyi· 
ségben használható szintetikus antibiotikum. 

(Medicinszkája promislyenoszt Sz. Sz. Sz .. R 
l 949. 4. sz .. 42. o . .) 

Ligeti Viktor 

"B" vitamin symposion 
A Gyógyszeripari Központ nemrég megalakult 

orvostudományi osztálya komoly és értékes fel
világosító munkába kezdett.. ' A közelmultban 
»Gyógyszereink<< címmel brosúra-sorozatot indí
tott el, - ebben igyekszik közvetlen kapcsolatot 
létesíteni az orvosi karral és így tájékoztat az álla .. 
mosított gyógyszervegyészeti ipar által előállított 
új gyógyszerekrőL Új abb kutatási eredményeket 
is közölnek, és a gyakorlatban előforduló kérdé
sekkel kisebb széljegyzetek formájában foglalkoz
nak. Az első füzetben nagyon érdekes cikk jelent 
meg Kína felszabadulás előtti egészségügyérőL 

Bízunk benne, hogy a GyiK orvostudományi 
osztálya a gyógyszer észekkel is megkeresi a kapcso
latot, és a gyógyszerésztovábbképzés munkájában 
hathatós segítséget nyujt.. Ennek első. jeleként 
üdvözöljük, hogy az 1950 június !8-án Miskolcon 
rendezett >>B<<-vitamin symposioora Miskolc váro
sának és a közelebbi, s távolabbi környékének 
gyógyszerészei is meghívást kaptak 

A symposiont az orvostudományi osztály az 
Orvosegészségügyi Szakszervezet miskolci csoport
jával és a Borsodmegyei OrvDs-Gyógyszerész Tu .. 
dományos Egyesülettel együtt rendezte 

Nagy számban jelentek meg a symposionon 
a miskolci és környékbeli orvosok és gyógyszerészek 
A távolabbi vidékek orvosait és gyógyszerészeit is 
megmozgatta ez a symposion, és Egerből mintegy 
35-en érkeztek külön autobuszon. Sok volt a fő
városi vendég is. Különböző intézmények kép-
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visertették magukat A symposiont kiállítással 
kapcsolták össze, amely' egészen új tudományos 
módszerrei kapcsolódott az előadások anyagához 
Az ülés kezdetéig a niiskolci városháza gyönyörűen 
dekorált nagytermébe mintegy 200 főnyi közönség 
gyűlt össze 

Az ülést az Orvosegészségügyi Szakszervezet 
miskolci csoportja nevében Nóti dr .. kórházi fő
orvos nyitotta meg és köszönetet mondott az 
orvostudományi osztálynak az első ·symp-osion 
rniskolci megrendezéséért és azért, hogy a miskolci 
és miskofc-környéki orvosok és gyógyszerészeknek 
modot adott arra, hogy szakmai tudásukat fej
leszthessék 

Ezután Naményi László dr elvtárs, az OT I 
igazgató-főorvosa a Magyar Dolgozók Pártja mis
kolci pártbizottsága nevében üdvözölte a sym
posion közönségét Rámutatott a mult és a mai 
egészségügyi politika közötti különbségre. Rá
mutatott ana, hogy ez a symposion az elmélet 
és gyakorlat szaros egybefonódását szaigál ja. Hivat
kozott ana, hogy Szaporozsav professzor meg
állapította, milyen hatalmas és milyen szép fel·· 
adatok várnak a magyar egészségügyi dolgozókra. 
Felszólalá>át a Magyar Dolgozók Pártja és Rákosi 
elvtárs éltetésével fejezte be 

Ezután Mészáros Ferenc dr. elvtárs, a GyiK 
vezérigazgatója üdvözölte a symposion hallgatóit 
Megvilágította, mekkor a a küiönbség az államosí
tott gyógyszervegyészeti ipar és a régi tőkés 
gyógyszervegyészeti gyárak tevékenysége közölt 
Az államosított gyógyszervegyészeti ipart a nép 
szolgálata és nem a profit hajhászása irányítja 
A magyar gyógyszervegyészeti ipar nemcsak tel
jesítette, de mcssze túlteljesítette a 3 éves tervet 
Régen túlhaladta a háború előtti szinvonalaf és 
az 5 éves terv során az a célkitűzése, hogy Európa 
vezető gyógyszeriparává váljék 

Ennek a célnak az elérésére kiépítjük a szerves 
vegyipar!, mint a gyógyszervegyészeti ipar ki
induló iparágát Ahhoz, hogy e célkitűzéseket 
meg lehessen valósítani, a vegyipari dolgozók és 
a tudományos kutatók közölti legszorosabb együtt
működésre, kollektív munkára van szükség Az 
egészségügyi dolgozóknak, orvosoknak, gyógy
szerészeknek pedig az a feladatuk, hogy a gyágy
szerek alkalmazása során szerzett tapasztalatukat 
közöljék a gyógyszeripari központtal, hogy ezeket 
a tapasztalatokat a tudományos kutatásban és 
a gyógyszerel< előállításában hasznosíthassák Élje
nek kritikával az egészségügyi dolgozók és ha vala
hol hibát vagy hiányosságat látnak, azt tárják 
fel A kritika előfeltétele a további jómunkának 

Ezután Fritz Gusztáv dr egyet tanár, az orvos
tudományi osztály vezetője, a symposion elméleti 
előadója tartotta meg előadását 

Bennünket gyógyszerészeket különösen Fritz 
professzor előadása érdekelt és arról igyekszünk 
valamivel részletesebben beszámolni 

Fritz professzor előadásában először arrol 
beszélt, hogy a köztudatban, még az orvosok nagy
része is, a vitaminokról azt tartják, hogy azok 
járulékos tápanyagok és ha ezek a táplálékokból 
hiányoznak, tápláltsági zavar keletkezik, amely 
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az egyes hiányzó vitaminokia jellemző tünec 
teket mutat Amióta a kémiai tudományok fejlő
dése lehetővé tette a vitaminok kémiai felépítésé
nek megismerését, azóta ez az álláspont tudomá
nyos relációban megváltozott A kémiai jelleg 
megismerése lehetövé tette az anyag nyomon
követését a szervezeten belül és azoknak a bio
kémiai folyamatoknak a megismerését is, amelyek 
a szervezetben a vitaminok hatására végbemennek 
A tudomány fejlődése kimutatta, hogy a vita
minos megbetegedések közül a legritkább eset 
az olyan, amely egyetlenegy vitaminhiányra 
volna visszavezethető Ha pedig hiányos táplál
kozás következtében lép fel a betegség, minden 
esetben több vitamin hiánya az előidéző ok. Ez 
azonban nem zárja ki, hogy egyetlenegy vitamin
féieség teljes hiányában ne állna elő klasszikus 
hiánybetegség 

Fritz professzor ezután felsorolta a "B<<-vita
min komplexum ezidőszetini ismert tagjait, ame
lyek a következők : 

Aneurin vagy B1 vitamin 
Lactoflavin vagy B, vitamin 
Nikotinsav vagy PP vitamin 
P an thatensav 
Pyridoxin vagy B,1 vitamin 
ChaJin · 
Biotin 
Inasital 
Par aaminobenzoesav 
Folsav 
BH 
Ezidőszerinti legjelentősebb >>B« vitamin forrá

sunk a rizskorpa, az élesztő és a tejíró A "B« 
vitamin komplexuru egyes tagjait sikerült szin
tetikusan előállítani 

Fritz professzor ezután egyenként ismertette 
a >>B<< vitamin komplexuru tagjainak kémiai és 
biológiai sajátosságait és terápiás alkalmazásának 
módjait. Röviden megemlítjük, hogy a B1 vitamin, 
vagyis az Aneurin szerepe a szervezetben a cukor- > 
anyagcsere szempontjából döntő. Igen nagy jelene 
tőségű a B, vitamin szerepe az idegfunkciók során 
is Az egészséges szervezet napi szükséglete 1 mg, 
amely növekedés, ter hess ég és szoptatás idején 
s káros állapotokban fokozódik Nagy adagja 
kifejezetten fájdalorncsillapító 

A Lactoflavin vagy B, vitarnint a tejíróból 
nyerik Az egészséges szervezet napi szükséglete 
2-3 mg .. 

A Nikotinsav a fej, a nyak és a törzs felső 
részének bőrereiben erős tágulást okoz, migrénes 
fejfájásoknál alkalmazzák Feltúnő kisér ő jelen
ség, hogy Nikotinsav hatására az arc erősen 
kipirul Ennek azonban nincs különösebb jelen
tősége és a tünet rövid idői-r belül eltúnik 

A Panthotensav és Pyridoxin (B,) szintézise 
csak a közelmult években siketült, amelyeknél 
hiánytünetet nem észleltek A Pyridoxin hiánya 
egyes állatoknál egészen pontosan körülírt tüne
teket mutat 

A Cholin a leeitbinek alkatrésze és a terrné-

szetes táplálékokban kellő mennyiségben fordul 
elő Az emb_er n!lpi szükséglete 500 mg. 

A . Brotm es Inositol gyógyászati szerepe 
kevésbbé tisztázott · 

A Paraaminobenzoesav a Folsav molekuláinak 
alkatrésze. 

A Folsavról már többet kell beszélnünk mert 
egy-két évvel ezelőtt mint a vészes vérszerrénység 
szuverén gyógyszerét üdvözölték Zöld levelek
ből, friss májból nyerhető Használata során 
b~b_i~?nyosodott, hoF a v~szes vérszegénység 
krsero Jelekent. fellepo neurologiás zavarokat nem 
küszöböli ki, sőt sok esetben fokozza 
. (' B" nagyjelentőségű felfedezés és úgy

latszrk, hogy ebben fogjuk megtalálni a vészes 
vérszegénység döntő gyógyszerét A B12 kobalt
tart~lmu, nagymolekulájú vegyület. Gyártása a 
magyar gyógyszeripar következő feladata. 
. F:,it~ professzor . előadását rendkívül nagy 
erdekiadessel hallgattak a megjelentek Előadása 
után a klinikusok léptek egymásután az· előadói 
emelvényre. 

Gáth Endre dr egyetemi magántanár kórházi 
fő_orvos, kiváló vitaminoiógus különösen a~t hang
sulyozta, hogy nagy veszedelmet jelent a vitamin
divat, az ú. n.. polipragmazia A polivitaminok 
forgalombahozatalának fontosságát hangsúlyozta és 
krfejlette, hogy egyetle;r ':itarninhiánynak meg
h~tarozas~ nagyo? nehez es ha egy vitamint a 
tobbr ravasar a tuladagol unk,. vitarnin-egyensúlyi 
zavar lép fel a szervezetben Nagyon érdekes 
volt Gót/z tanár arra vonatkató megállapítása, hogy 
a klrnrkar tapasztalat szerint felesleges 50 és 150 
rng-os B1 vit~minampulák gyártása, mert 10, 20 
mg-os adagolas elegendő. 

Kostyál László dr egyeterni magántanár, mis
kolci gyermekgyógyász-főorvos a "B<< vitamin
komplexumnak a gyermekgyógyászati alkalma-
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zásáról beszélt és beszámolt a Leiner-kórnál, ennél 
. a veszélyes bőrbetegségnél a B, vitaminnak sikeres 
alkalmazását óL 

·co Végül Bekény György dr idegklinikai tanár
segéd a >>B« vitaminkornplexum ideggyógyászati 
alkalmazásának kérdését elemezte ·--

Az . előadásokhoz a hallgatóság sor ából sok 
gyakorloorvos szolt hozzá. A hozzászólásokértékes 
gyakorlati tapasztalatokat tartalmaztak és ezek
n~k közlése tapasztalatcsere jellegű volt. A magas
dozrs~ B~ vrtamrn gyártásának kérdését a beteg
b!ztosrtasr gyakorlat szempontjából is megvitat-

. tak Az egyik felszálaló javasolta, hogy a régebben 
forgalombahozott Keptaminnak, ennek a kitűnő 
vrtammf?rrásnak a gyártását kezdjék el újból. 

Az ertekes, nagy érdeklődést kiváltó és hasz
nos eredményeket felmutató symposion Kostyál 
László dr .. zárószavaival ért véget . · 

_Mindannyian, akik a symposionon részf
vettunk, lat~uk, hogy helyes útra lépett a Gyógy
szerrparr Kozp9nt tudományos osztálya, amikor 
a .szaros. es kozvet~en kapcsolatot kiépítette az 
egeszsegugyr dolgozokkal, elsősorb.an a gyakorlé
o;vosokkal Várj~k a további hasonló rnegmozdu
lasokat, a~1:lyek rgen nagyjelentőségűek a magyar 
kozegeszsegugy szacialista fejlődésében 

Külön ki kell hangsúlyoznunk, mennyire 
nagyhordere.jú az a tény, hogy ezen a területen 
az orvosok és gyógyszerészek találkoztak, -- mert 
az ő közös munkájukkal szolgálhatjuk a legjobban 
a dolgozó nép egészségügyéL 

Végül .rr~e& kell ~nilítenem, hogy az anyag 
e~ybegyujlesenel es krdolgozásánál komoly segít
sege;nre _volt Nánássi László dt, a Gyógyszer
rpar_r Kozpont orvostudományi osztályának elő
adaja 

Far ag ó Sándor..._ 

Szakmai közlemények 

Egyre többen fordulnak hozzánk azzala kérés
sel, hogy »A Gyógyszerész« tudományos szlnvonala 
mégtartása mellett, foglalkozzék az idöszetű szak· 
niái kérdésekkel is. Termelési Bizottságunk meg
alakulása után adjunk hírt arról is, hogyan, milyen 
területen múködik ez a Bizottság és közöljük annak 
célkitúzéseit és erec!ményeit . Figyelmünket azon
ban elsősorban az Aliami Gyógyszertár N. V tudo
mányos és gyakorlati problémái felé fordítsuk Az 
egész kérdést pedig úgy határozták meg, hogy "A 
Gyógyszerész<<-nek közelebb kell kerülnie a gyógy
szertári dolgozók minden rétegéhez és tájékoz
tatnia kell őket a szakma minden jelentős meg
mozdulásáróL 

Ez természetesen csak úgy érhető el, ha ebben 
a munkában elsősorban maga a szakma, maguk a 
gyógyszertári dolgozók jönnek segítségünkre pro
blémáikkal, kérdéseikkel, sőt gyakorlati, gazda
sági, tudományos és szociális útmutatásaikkaL A 

meginduló rovat tehát csak úgy lesz a szakma 
valóban élő sajtója, ha azt az egész szakma együtt 
szerkeszti Országos Szerkesztőbizottság kialakulá

. sára gondolunk, amelynek tagja minden egyes, 
pályáját szetető gyógyszertári dolgozó 

Az Aliami Gyógyszertár N. V. új 
gyógys."ertárai · 

Az új gyógyszertárak csak az N. V keretében 
újak, mert eddig mint az Országos Társadalom
biztosító Intézet házi gyógyszertárai működtek 
Az utóbbi hetek kétségtelen szakmai eseménye az 
OT I tanácstermében június 24-én megtartott érte
kezlet, amelyen Kovács György igazgató elvtár
san és Ligeti Ferenc szakmai vezető elvtársan 
kívül jelen voltak az ország összes OT I gyógyszer
tárainak felelős vezetőL Ennek az értekezletnek 
valóban ünnepi jelleget az adott, hogy a miniszter-
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tanács határozata és a Népjóléti Minisztérium ren
delete értelm(ben, Kovács György igazgató élv
társ ott írta alá azt a szerződést, amellyel az OT I 
gyógyszertár ak közegészségügyileg és szervezetileg 
bekapcsolódnak az Állami Gyógyszertár N.. V. 
keretébe ' 

Kovács György igazgató elvtárs ez alkalommal 
rámutatott arra, hogy az N. V. és az OT! gazda
sági felépítése mennyire különböző Igy termé
szetesen mások lesznek a· feladatok az adminisztráció 
terén is. Hangsúlyozta továbbá az üTI-gyógyszer
tárak átvételének zökkenésmentességét Ennek az 
átvételnekúgy kell megtörténnie - mondotta -, 
hogy erről a betegek a gyógyszerellátás javulásából, 
az egyszerűbb hozzáférhetőségből szerezienek tudo
mást Ez pedig csak úgy történhetik meg, ha min
den egyes gyógyszertári dolgozó a legjobb, a leg
céltudatosabb munkával vesz részt az átvétel minél 
zavartalanabb lebonyolításában. A magasabb tel·· 
jesítmény elérése politikailag és gazdaságilag egy
ar án t nagyjelentőségű. 

Az N .. V igazgatója a végén felszólította a 
jelenlévő gyógyszerészeket, hogy mindeh észre
vételüket és általában mindent, ami zökkenés! 
idézhetne elő, azonnal jelentsenek és azt az N .. V a 
lehetőség szelint a legrövidebb idő alatt igyekszik 
orvosoini Általában hozzák ki a problémákat, láto
gassanak el az ország nagyobb N. V. gyógyszer
táraiba és figyeljék meg azok közegészségügyi és 
gazdasági működését 

Ligeti Ferenc elvtárs felszólalásában arról 
beszélt, hogy milyen rendkívüli fontosságú a sza-
cialista államban a beteg ember gyógyszerrel való 
ellátása A gyógyszertár közegészségügyi és csak 
azután kereskedelmi vállalkozás Az átvétel után 
most a legfőbb feladat a betegek gyógyszerrel való 
ellátása, ha lehet, még az eddiginél is jobban. Ezt 
csak úgy érhetjük el, ha együtt, egymást segítve 
dolgozunk. A gyógyszerhiány egyes készitmények
ben, természetesen nem r ajtunk múlik, de ezen túl 
semmiféle fennakadásnak nem szabad előfordulnia 
Fontosnak tartja, hogy kapcsolatunkat az orvosok
kal még jobban kiépítsüle Kijelenti Ligeti elvtárs, 
hogy bár az N. V keretében n!Índen gyógyszertár
nak egy bizonyos gazdasági kereten belül kell 
mozognia, a lényeg azonban nem lehet más, csak a 
közegészségügy érdeke A vita további során Ligeti 
elvtárs megállapította, hogy a legrosszabb seiejt az 
a gyógyszer, amit rosszul készítettek els éppen ezért 
nagyjelentőségű a gyógyszerész állandó tovább
képzésé és a gyógyszerek állandó ellenőrzése Az új 
kollektív szerződés nyilván a minősítési szemponto
kat is tekintetbe fogja venni 

Az értekezlet végén megvitatták a betegek 
gyógyszerellátásának megjavítása érdekébenamost 
bekapcsolódott és külső N. V. gyógyszertár ak 
közötti munkaverseny lehetőségeit 

Népünk egészségügyéért 
Az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet június 

23-i taggyűlésének csak gyakorlati és tudományos 
vonatkozásait emeljük ki. Ezt leginkább Róna 
Béláné titkár elvtársnő beszédéből érzékeltethetjük 
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Rónáné elvtárs ugyanis úgy értékelte ki Gerő Ernő 
miniszter elvt~rs pártvezetőségi beszámolóját, hogy 
párhuzamosan állandóan bekapcsolódott a gyógy
szergyártás, a gyógyszerfogyasztás és a gyógyszer
tárak üzemi életének problémaiba Kiemeljük ebből 
a heszédből a következő részeket : >>Gyógyszer·· 
táraink központi irodája kidolgozta a terveket a 
gyógyszertárak forgalmára, önköltség csökkenté
sére és forg<Ísi sebességére. A tervekben csak egyről 
feledkeztek meg : a gyógyszerekről tételenkint, 
a gyógyszerfogyasztásról Arról, hogy az előirány
zott forgalom keretén belül tervszerűen lerögzít
sék, miből adódik a gyógyszertár forgalma. Ez két 
nagy hibára vezetett: l. a tervkészítés papiros
ízű, mert a számok mögött nem volt meg a valódi 
érték ; 2. nem nyujt semmi adatot a gyógyszer
fogyasztásra, így a rendszertelen gyógyszervásár
Iásokkal gátolja gyáriparunk tervkészítését << 

Továbbiakban arról beszél, hogy meg kell 
javítani a tervezés munkáját és meg kell szilár
dítani a tervfegyelmet A gyógyszertári dolgozók is 
tanulják meg a tervfegyelmet Rámutat arra, hogy 
a március 6-i taggyűlés óta három kérdés állott a 
szakszervezeti munka előterében : l. a gyógyszer·· 
tárak i>Gyógyíts jobban<< mozgalma, illetve a gyógy
szertári dolgozók bevonása a munkaversenybe; 
2. a szakmai utánpótlás nevelése ; 3.. a termelési 
kérdések Megemlékezik arról, hogy folyamatos
nak tekinthető a gyógyszertárak bekapcsalódása a 
munka magasabb kultúrájáért indított mozga
Iomba. A laboránsképző tanfolyam hallgatói jó 
eredménnyel tanulnak. Az N. V. alapszervi párt
szervezetével együttműködve a fejlődésképes hall
gatőkat szakérettségi tanfolyamra küldi, hogy így 
szakmailag jól képzett munkás-káderekkel frissít
sék fel és biztosítsák a gyógyszerész-utánpótlást 

Elmondja, hogy a jól képzett technikai munka
erőre igen nagy szükség van a szocializált gyógy
szertár akban Azok munkakörének meghatározása 
és kibővítése céljából a termelési bizottság jog
szabálymódosító tervezetet dolgozott kj és nyuj
tott be a Népjóléti Minisitérium Törvényelőkészítő 
osztályához. A Termelési Bizottság ezenkívül hat 
javaslatot terjesztett az Országos Közegészségügyi 
Tanács elé, amelyek a gyógyszerellátás megjaví
tásár a, egységesítésére, a hatástani hibák kiküszö
bölésére vonatkoznak 

A hat javaslat a következő: a galenusi készít
ményekre vonatkozólag, a Gyógyszerkönyv és az 
OKI előiratainak egységesitése A Fo. No. egyes 
készítményei mennyiségi megváltoztatása Egyes, 
nem beszerezhető gyógyszer-alapanyagok helyet
tesítése azonos hatású gyógyszerekkel Egyes, a 
receptúrában előforduló hatástani ellentmondások 
kiküszöbölése 

Beszámol két jó gyógyszertári újításról : a 
Pallas Athené-ben felállított újrendszerű tárára 
felszereJt utántöltő büretta, Kun Ferenc elvtárs 
újítása, amely lehetövé teszi a gyorsabb, ponto
sabb és higiénikusabb munkát A szakmai tudo
mányos újításokat a Gyógyszerkönyv szerkesztő
bizottságának nyujtották be Ezek közül kiemel
kedik Ligeti Ferenc úJítása a Saponaria, !peca-

cuanha és Althaea dekoktumok és infuzumok 
helyett szeszes koncentrátumok készítése. 

Hangsúlyozza, hogy a Termelési Bizottság 
komoly propagandát folytat szaklapunk érdeké
ben és foglalkozik a szaklap tartalmának fel
frissítésével, valamint azzal, hogy a lapban a dol
gozókat közelebbről érdeklő cikkek is megjelenje
nek. Majd beszédét így fejezi be: >>Ki kell szélesí
tenünk a gyógyszertárak »Gyógyíts jobban<< moz
galmát, meg ke!! szüntetnünk a kampányszerűsé·· 
get és meg kell erősítenünk a gyógyszertárakban a 
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munkafegyelmet T JJdatositsuk dölgozóinkban, hogy 
minden egyes gyógyszertár, minden egyes köz
egészségügyi üzem népünk egészségügyének szal
gálatában álL Tudatosítsuk bennük Pártunk irá
nyító szerepét, mert feladatunkat hibátlanul és 
zökkenő nélkül, csak a Párt vezetésével oldhatjuk 
meg. Termelési Bizottságunk további célokat 
tűzött maga elé a gyógyszertári munka megjaví
tására, korszerűsítésére, újítások bevezetésére, és 
elsősorban a korszerű szavjet szakirodalom ismer
tetésére << 

Hyoscyamus és Digitalis gyógynövények vírusbetegségének 
hazai előfordulása 

A vírusbetegségek nemcsak a Iegkülönfélébb 
élelmiszer és ipari növényeinken okoznak többé
kevésbbé súlyos károkat, hanem mindazon növény
fajokon is, amelyeket hosszabb időn keresztiil gaz
dasági kultúrában tartunk: A gyomokat sem kerü
lik el, ahol azok kultúrnövényeink környezetében 
tenyésznek 

Gazdasági növényeinken kíV'ül a gyógynövények 
is sokat szenvednek a virusbetegségektől, különö
sen azok, amelyeket nem vadon gyújtenek be, 
hanem művelés alatt tartanak, olyan helyeken, ahol 
a termesztés éveken át folyik Nem meglepő jelen· 
ség ez, ha számbavesszük a kedvező átviteli adott
ságak mellett a virusok rendkíviil nagy fertőző
erejét. Ilyen körülmények között a betegség évről
évre szaporodik 

A mult évben egyik gyógynövény kisérleti 
kertben felhívták figyelmemet a Hyoscyamus és 
Digitalis egy nagyon súlyos betegségére, amely 
abban nyilvánult meg, hogy az egész táblán egy
öntetűen, a talaj táperejéhez képest, visszamaradt a 
növények növekedése. Az egyes növények rosszul 
és keveset kötöttek, a szár középső íészétől lefelé 
a levelek elszáradtak, a meglévők pedig' fodrosadtak 
és összeráncolódtak A közelebbről szemügyre vett 
leveleken az erek . mentén elhelyezkedő szabály
talan, sárguló foltokat Iehetett észlelni, amelyek 
közepén, többnyire az ictősebbeken, száradó fol
tocskák ültek Az egyes növények kórképe a kül
földön ismert Hyoscyamus vírus okozta kórképhez 
hasonlított leginkább, de erről nem nyugtatta meg 
teljesen a szemlélőt az a körülmény, hogy a Hyos

Ir ta: Szirmai Jáno~ dr. 

levelek kipréselt nedvéveL Tizennégy nap elteltével 
a fertőzött dohány próbanövények valamennyi pél
dányán mutatkoztak az eredmépyes fertőzés jelei. 
A levélerek felvilágosadtak és néhány nap mulva 
az erek két oldalán sötétzöld lefutású mezők kelet
keztek, amelyek a Hyoscyamus vírus kórképére jel
lenizőek A próbanövényeken kívül egészséges 
Hyoscyamus-r a is átvittem a vírust (lásd fénykép~ 
felvételt) A fiatal növényen ugyanolyan jelek mu
tatkoztak, mint a szabadföldi példányokon, vagyis 
a levélerek megvilágosodtak, majd fodrosadtak és 
sárga mozaikfoltok lepték el felületüket, az alsó 
levelek 2 hét mulva elhaltak és ahogyan a növény 
növekedett, úgy haltak el továbbra is a legalsó 
levelek 

cyamus- és Digitalis-tábla teljes egészében, egyön- A vírusbetegség megállapítása után hátra 
tetűen beteg képet mutatott, holott a vírusbeteg volt még, hogy magyarázalot keressek arr a a kér
növényzet áttekintésekor megszoktuk, hogy csa- désre, milyen módon terjedhetett el az említett 
portokban, vagy pedig elszórt állásban lehet mértékben a vírusbetegség mindkét gyógynövényen 
tapasztalni a súlyos kórjeleket viselő növényegye- A vírusbetegségek terjedésében két fő és két mellé
deket kesebb tényező játszik szerepet Az első kettő a 

A virusos kórokozó igazolására és pozitív eset- .. legáltalánosabb szakott lenni, ez a rovarok közre
ben a vírusféleség meghatározására fertőzési kisér- működése és az érintkezési fertőzés. A rovarok köziil 
leteket kellett végezni mindkét gyógynövénnyel. a szívó rovarok, nevezetesen a levéltetvek a fő 
Szokásos módon erre a célra megállapított próba- vírusterjesztők Szabadföldi vizsgálataim közben 
növényeket fertőztem a Hyoscyamus- és Digitalís- azt találtam, hogy mind a Hyoscyamuson, mind a 
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Digitalison, úgyszólván valamennyi novenyegye
den, a virágzati tengelyen nagyszámú levéltetű, az 
öszibarack-levéltetíí telepedett meg A virusbeteg·
ség egyenletes elterjedésének magyarázata tehát 
kézenfekvő : a levéltetvek növényről-növényre ván
dorolva és szívogatva terjesztették a vírusbeteg
séget A másik fő terjedési lehetőség a növényi ré
szek érintkezéséből előálló mechanikai fertőződés 
A szélverés vagy ápolási munkák rendkívül nagy·
számú fertőzés forrásai Az átvitel kérdésében két 
mellékesebb tényező is közrejátszhat, ez a virus
terjeGésnek ritkább módja, a mag- és talajalviteli 
lehetőségek. Mindkettőt csak különleges esetekben 
tekintjük gyakorlatilag jelentős átviteli módozat
nak, mert csupán néhány vírusféleséggel kapcsolat
ban bizonyultak határozottaknak A legtöbb eset
ben mindössze azt tudjuk, hogy nem tekinthetők 
kizártnak Mégis olyan helyeken, ahol állandóan 
saját magból gyújtik a vetőmagot (főkép, ha az 
anyanövények is fertőzöttek) és ugyanazon a tele
pen sztík vetésforgóban vetnek, minden gyanúok 
fennállhat arra, hogy az általános fertőzés kiindu
lásához a fertőzött növényről származó vetőmag 
és a fertőzött talaj is hozzájárul. A magátvitel lehe
tőségére idei kísérleteink fognak fényt deríteni Nem 
szabad arról sem elfelejtkezni, hogy a Hyoscyamns 
és Digitalis rokonai gyakran gyomnövények, 
amelyek közölt évelők is akadnak Ezeken a vadon 
élő növényeken is megtalálható q vírusbetegség és 
alkalomadtán a kiinduló fertőzés alanyai lehetnek 

Ami a vírusbetegségek elleni védekezést illeti, 
az ismertetett terjedési módok figyelerpbevételével, 
nem nehéz összeállítani Mindenekelőtt a vető
magot válogatottan egészséges növényekről kell 
begyüjteni, amelyeken a leírt tüneteknek legkisebb 
nyoma sem található. Ha a termesztési hely meg
választható, akkor távolodjunk el a burgonya- és 
tátogatófélék családjához. tartozó növények termő
helyétől, nehogy az átfertőzés könnyen végbe
mehessen. Ha ez nem lehetséges, akkor fokozottabb 
gonddal ügyeljünk a gyomok írtásár a. A vetésben 
feltünedező vitusgyanús növényt azonnal el kell 
távolítani. Állandóan vizsgáljuk a növényeket levél
telvekre és ha csak egyetlen egyet is találunk, rög
tön permetezzünk tetűirtó szerrel (O 2%-·oS szappa
nos nikotin). A permetezés! szükségszerint ismé
teljük meg Kerüljük a növények fölösleges fogdo
sását 

A vírusbetegségeknek a Hyoscyatnus-on és 
Digitalis-on talált terméscsökkentő és minőségrontó 

szerepén kívül van még egy másik, talán az előb·
bieknél jelentősebb és éppen a gyógynövényekre 
általánosabb kihatása is. Rá kell mutatni arra a kö
rülményre, hogy a virusbetegséglben szenvedő nö
vény életműködésében számbavehető zavarok ali
nak be, amelyek nem hagyják érintetlenül sem a 
sejt tartalmi részeinek normális képződését, sem az 
anyagcseretermékek zavartalan kialakulását Ese
tünkben felhívom a figyelmet an a az összefüggésre, 
amely a vírusbetegség jelenléte és az alkaloida
tartalom közölt fennállhat Sajnos, e téren hazar VIZ3-

gálatok teljesen hiányoznak, de ilyen irányb~n még 
külföldön sem történtek rendszeres vrzsgalatok 
Tudjuk, hogy a mozaikbeteg dohányban a nikotin
tartalom növekszik Más oldalról viszont a nem al
kaloida-természetü .l"nyagok köré1Jől véve példát, 
a fűszerpaprika C-vitamin tartalma a vírusbeteg 
paptikában jelentősen csökken (a szerző és a sze
gedi Paprikakisérleti Intézet vizsgálatai szerint). 
A liurgonya Ievélsodros vírusbetegsége gátolja a 
keményítő vándorlását a levélzetben és így to.rlódás 
következik be. Nem lehetetlen, hogy rlyen es ha
sonló rendellenességek a képződő alkaloidakat is 
bizonyos felhalmozódásra késztetik, ebben az eset-. 
ben pedig lehetőség nyílik an a, hogy a vrrusbeteg
ség okozta mennyiségi hanyatlás! a. növekvő 
alkaloida-tartalom ellensúlyozza Ha a vrzsgalatok 
folyamán kiderülne az alkaloida tartalom emelke
dése helyt lehetne adni annak az elgondolásnak, 
hogy egy enyhéb,b virust~rzzsel (amely menn~isé
gileg alig rontana a. termest), ~1este;sege~ ~ertozes 
útján magas alkalorda-tartalm~ gyog~nove.nyeket 
termesszünk. A gyakorlat szamara feltetlenul hasz
nos volna, ha e kérdéssel közelebbről megrsmer
kednénk 

Összefoglalás . 
A hosszabb időszakon át ugyanazon telepen 

termesztett Hyoscyamus- és Digitalis-gyógyrtbvé· 
nyeken egy vírusbetegség terjédt el, olyan nagy 
mértékben, hogy ez a levélzet 50%-át tönkretette. 
A tünetek abban nyilvánultak meg, hogy az alsó 
levelek elszáradtak, a !elsők az er ék mentén húzódó 
mozaikszerü foltokat viseltek Dohányr a és 
Hyoscyamusr a mechanikailag és levéltetű útján 
átvíve; a Hy.oscyamus-virusra jellemző tünetek fej
lődtek ki Szabadban a Myzus persicae terjesztette 
a vírust Mivel a virus befolyásolja az alkaloida~ 
tartalmat, felvetődött az a gondolat, hogy egy enyhe 
virustörzzsel végzett fertőzés útján nem lehetne-e 
mesterségesen emelni az alkaloida-tartalmat 

»Ha a kritika csak öt vagy tíz százalék igazságot is tartalmaz, úgy az ilyen 
kritikát is üdvözölni kell, meg kell figyelmesen hallgatni és ki kell hámozni belőle 
az egészséges magot Ellenkező esetben, ismétlem, odajutnánk, hogy befogják 
a száját az egyébként a szovjetek ügyével szemben teljesen odaadó emberek 
százainak és ezreinek, akik még nem eléggé gyakorlottak kritikai munkájukban, 
de akiknek a szájával szól maga az igazság.« 

Sztálin 
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A gyógyszertári segédmunkások 
munkaköre 

Az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet Gyógy
szerész Titkársága, Termelési Bizottságunk az 
alábbi javaslatot nyujtotta be a Népjóléti "Minisz
térium Törvényelőkészítő Osztályához: 

A gyógyszertári segédszemélyzet munkaköré
nek megállapítására az !948 .. XXX törvénycikk 
25. §-a a népjóléti miniszternek felhatalmazást ad 
Ezen felhatalmazás alapján javasoljuk: 

l a törvény 25. §-a (l) bekezdésének törvény
erejű rendelettel való módosítását; 

2. a 202 000/1948. N. M. sz. rendelet 16 § 
jelenlegi szövege helyett a későbbiekben részlete
zett szöveg beiktatásat 

A fentebb javasolt módosítások részletesen a 
következők lennének : 

A törvény 25. §-ának (l) bekezdése eredeti 
szövegéből : >>A gyógyszertárból gyógyszert stb.<< 
szöveg helyett a »gyógyszertár ból orvosi vagy állat
orvosi vényre gyógyszert stb << Szöveg további része 
változaHan 

A 202.000/1948 N. M .. sz. rendelet 16 §-a 
helyett a következő szöveget javasoljuk: 

A gyógyszertári alkalmazottak működési köt<;.. 
és felelőssége. 

16 .. §. (l) A T 25. §-ának (l) bekezdése értel
mében a közforgalmú és az intézeti gyógyszer
tár akban, úgyszintén az ezekkel összefüggő gyógy
szertári laboratóriumokban gyógyszerek készítését, 
valamint gyógyszereknek, sebészeli kötözőszerek
nek és gyógyítás céljára szolgáló más eszközöknek 
a közönség részére - orvosi vagy allatorvosi 
vényre - való kiszolgáltatását kizárólag csak 
gyógyszerészi képesítéssel rendelkező személyek 
(felelős vezető, okleveles gyógyszerész - a tovab
hiakban : gyógyszerész) végezhetik. A gyógy
szerészi képesítéssel még nem rendelkező gyógy
szerészi alkalmazottak (gyógyszerészjelölt, gyógy
szerészgyakornok) - továbbá a szaktanfolyamot 
végzett labotánsok és technikák - gyógyszerek 
készítésénél csak gyógyszerész felügyelete és irá
nyitása mellett segédkezhetnek 

(2) A segédszemélyzethez tartozó gyógyszer
tári alkalmazottak -a gyógyszertári szaktanfolya
mot végzett laboransok és techniká]): kivételével -
csak gyógyszerészi szaktudást nem igénylő munkát 
(osztatlan porok, teák, kenőcsök, gyógyszerkülön
legességek csomagolása stb.) végezhetnek A gyógy
szertári szaktanfolyamot végzett laboránsok és 
technikák, gyógyszerész felügyelete és irányítása 
mellett, a következő munkákat végezhetik : 

a) gyógyáruk és egyéb cikkek mennyiségi át
vétele 

b Kiszerelt gyógyszerek, kötözőszerek és gyó-
gyászati segédeszközök elraktározása. 

c) A gyógyszertári adminisztráció minden ága
zata (taxalás, számlázás, könyvvitel stb.), kivéve a 
méregkönyvbe való bejegyzés, B kábítószer-nyil
vántartás, a vizsgálati napló és laboratóriumi könyv 
vezetése. 
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d) A +-tel nem jelzett gyógyszereknek és egyéb 
cikkeknek a közönség részére ú. n. kézieladásban 
történő kiszolgáltatása, a gyógyszertár kiszolgál
tató helyiségében mtíködő gyógyszerész felügye
lete mellett 

e) Kézieladásban kiszolgáltatandó szerek le
mérése · 

f) Gyógyszerek készítésénél való segédkezés, 
gyógyszerész· irányítása mellett, kivéve a gyágy
szerek Jemérését és összemérését. A szaktanfolya
mot végzett laboráns és technika tehát keverhet 
osztatlan porokat, osztott porokat, teát, kenőesőt ; 
osztott porokat, kenőcsöket eloszthat Gyógysze
rész által összemér! anyagokbóllabdacsokat, kúpo
kat, comprimatumokat, injekciókat stb. készíthet 

g) Gyógyszerész jelenlétében és felügyelete 
alatt a gyógyszertári edényeket betöltheti (impleál
hat) 

A szakképzett technika és laboráns az aj-g) 
pontok alatt részletezett munkáját felelősség mel
lett végzí. Az elkészített gyógyszer címkéj<én a 
vényt elkészítő és kiszolgáltató gyógyszerész neve 
(kézjegye) mellett saját nevét (kézjegyét) i.s köteles 
feltüntetni Változatlanul fennállemellett annak a 
vényt elkészítő és kiszolgáltató gyógyszerésznek a 
felelőssége, kinek felügyelete és utasítása alapján a 
szakképzett technika és laboráns részmunkáját 
végzi. 

A szaktanfolyamot végzett technika és labo
ráns orvosi vagy állatorvosi vényre történő gyógy
szerkészítésnél sem egyszerú lemérést, sem össze
roérést nem eszközölhet, gyógyszert, sebészeli 
kötözőszert vagy más gyógyítás céljára szolgáló 
eszközt orvosi vagy állatorvosi rendeletre ki nem 
szolgáltathat. 

Indokolás 

A megváltoztatandó jogszabalyok megalkotá~ 
sának idejé\' még nem foglalkoztak rendszeresen 
szakképzett technikák és laboránsok kiképzésével, 
a közben eltelt két év alatt két szaktanfolyam 
zajlott le és a továbbiak során rendszeresen sor fog 
kerülni a szaktanfolyamok megtartására Ezeken 
a szaktanfolyamokon a technikák és laboránsok 
elsajátítják a javasolt munkakörhöz szükséges 
tudást és felelősségérzetet Az egyéni és megosztott 
felelősséget domborítja ki a javaslatnak az a része, 
amely szerint a szakképzett technika és laboráns 
az általa végzett munkáért személyében is felelős 

A javasolt változtatások egyúttal megszünte
tik"a gyógyszertár akon belül az egyes munkavál
lalók közölti megkülönböztetéseket, amelyeknek 
régen az volt a kifejezett céljuk, hogyaz egyes 
dolgozókat egymással szembeállítsák 

A gyógyszertár ak államosítása során meg
sztínik az olcsó rnunkaer&kkel történő visszaélések 
lehetősége és ugyancsak az államosítás következté
ben megs?űnt a gyógyszerészi munkanélküliség is, 
amely egyik előidézője volt a most kiküszöbölendő 
megkülönböztetéseknek A gyógyszertári üzemek 
racionalizálása, észszerüsítése szükségessé teszi a 
gyógyszerészi munka egy részének átadását a szak
képzett technikák, illetve laboránsok részére 
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Nitrogénmeghatározás a szerves vegyületekben 
-- Ismertető közlernény a budapesti Tudományegyetem Gyógyszereszefí Intézetéból -

Ír ta : Sze pe sy Angela dr. 

A szervesen kötött nitrogén meghatározása 
igen gyakran előforduló analitikai művelet. Azon 
szerves vegyületeknél, melyekre specifikusabb meg· 
határozás nincs, a szervesen kötött nitrogén meg
határozásából következtetünk az anyag mennyi· 
ség ére. Gyógyszer észdoktori disszertációm és labo· 
ratóriumi gyógyszervizsgálataim során többször 
végeztem szervesen kötött nitrogénmeghatározást 
úgy hiszem, hogy a gyakrabban használatos ilyen 
meghatározási módszerek összefoglaló ismertetése 
nem .)esz érdektelen kartársaim részére, akiket a 
gyógyszervizsgálat kérdései érdekelnek. 

Az újabban megjelent gyógyszerkönyvek majd
nem mindegyikében megtalálhatjuk a nitrogén
meghatározást A Vlll. Szovjet Gyógyszerkönyv 
0·2- O 3 g anyag ot méret le, a roncsolás! tömény 
kénsavval végezteti, katalizátorként pedig kupri
szulfát és káliumszulfát l : 3 arányú keverékét hasz
náltalj a .. 

é 

d 

a = gőzfejlesztő . 
b ~ 1\jeldahi-Iombik 
c = hűtő 
d ~ felfogóedény 

a 

Az ammonia ledesztillálására szolgáló készü
lékre szetelhető fel a KjeldahJcJombik. A nátron
Júgat tölcséren adagoljuk, és a hatására szabaddá 
váló ammoniát a gőzfejlesztő forralásakor keletkező 
vízgőzök juttatják el a szedőbe, ahol ismert, de 
fölös mennyiségű nj! O kénsavba fogjuk feL !5 perc
nyi desztillálás után a nj! O sav felesJegét nj! O lúg
gal visszamérjük. A többi gyógyszerkönyvek (dán, 
angol, amerikai stb) is hasonló eljárást írnak elő. 

A legrégebbi módszerek a szervesen kötött 
nitrogén meghatározására nehézkesek voltak A 
vizsgálandó anyago! ú .. n .. égetőkályhában eléget
ték és az így szabaddá vált nitrogéntkülönböző mó
dokon mérték A gázalakban szabaddá vált nitrogén 
mérésére szalgáltak az azométerek, melyeknél a 
nitrogéngáz mennyisége kcm-ekben volt leolvasható 
és ebből eg_y képlet segítségével lehetett kiszámí
tani a nitrogén súlyszerinti mennyiségét.. A legré
gebbi módszer volt a nitrogénnek gázalakban tör
ténő meghatározására Dumas módszere. A vizsgá
landó anyago! rézoxid és nátriumhidrokarbonát 
jelenlétében égették el, a szabaddá vált nitrogén 
egy beosztásos mérőedényben gyűlt össze és közvet-

lenülvolt leolvasható. Will és Warrentrap az anya
got nátronlúg jelenlétében égette el, a szabaddá 
vált ammonia pedig sósavas vízben ammonium
klorid alakjában kötődött meg. Az ehhez· adott 
platinkloriddal keletkezett ammoniumplatinklorid 
csapadék 100°-on állandó súlyig történt sziuítás 
után gravimetriásan volt mérhető. A meghatáro
zást olyinódon is ellehetett végezni, hogy az ammo
niumplatinklorid csapadékot elégették, a vissza
mar adó platinát mérték gravimetriásan, és ebből 
következtettek a nitrogén mennyiségér e 

Ezek az eljárások az anyag elégetése miatt 
hosszadalmasak és különleges berendezést igényel- -<-• 
nek. Ezért volt nagyjelentőségű Kjeldahl felfedezése 
1883-ban. ő forró töménykénsavval roncsalta a 
szervesanyagokat, miáltal azok nitrogéntartalma 
ammoniumszulfát alakjában megkötődött. Ezzel 
a hosszadalmaselégetési eljárás kiküszöbölődött és 
a meghatározás sokkal egyszerűbbé vált A szerves 
anyagok nitrogéntartalmának meghatározása 
bizonyos módosítások alkalmazásával ma is a 
Kjeldahl által bevezetett eljárással történik Már 
Kjeldahl észrevette ugyanis, hogy eljárásának az a 
hibája, hogy a kénsavval való főzés a szerves vegyü
leteket nagyon lassan roncsolja el, úgy hogy a teljes 
oxidálás sokszor félnapig is eltartott. Ezért olyan 
anyagokat keresett, amelyek a roncsolás! gyor
sítják Azóta számos ilyen anyago! próbáltak ki, és 
azt mondhatjuk, hogy a Kjeldahl-módszer tulajdon
képen csak katalizátoraiban változott 

A roncsalási folyamat gyorsítására Kjeldahl 
a forró kénsavba poralakú káliumhipermanganátot 
adagolt, de a nagyon ellenálló anyagoknál füstölgő 
kénsav és foszforpentoxid használatát is java
solta. 

Ulsch CuO-t és PtCJ4-et együtt alkalmazott, 
míg Jódbauer egyedül PtCJ4-ot. Arnold CuS04-t és 
Hg-t ajánlott, Gunning használt először a roncsolás
hoz K2S04-t. Soltys vörös foszfor és Hj együttes 
alkalmazását javasolta Ezzel kell főzni az anyago! 
félóráig, majd a jód nyomainak eltüntetése után a 
roncsolás! még félóráig kell folytatni higanyacetát 
és káliumszulfát jelenlétében. Andersen és Jensen a 
roncsoláshoz l kcm tömény kénsav és O 6 g olyan 
keveréket ajánlott, mely 100 g K,S04, 10 g CuSO., 
75 g HgS04 és O l g grafit keverékéből áll. H20 2 

hozzáadása elősegíti a rohcsolódást. Higanynak, 
mint katalizátornak a jelenléte feltétlenül szük
séges ott, ahol gyűrűsen kötött nitrogén meghatáro
zásáról van szó. Legújabban használt és igen jól 
bevált katalizátor a szelén. Ezt leginkább szelénes·· 
sav alakjában alkalmazzák higany mellett l kcm 
kénsavhoz általában 5 mg szelént adnak szelénes
sav alakjában .. Ennek a. katalizátornak a haszná
lata igen lecsökkenti a roncsalási időt. O l g 
K2S04, O Ol g C uS 0 4 I kcm tömény kénsav keveréke 

5 mg szeiéntartalommal 5 perc alatt teljes ron-
~olá~~. · 

Kjeldahl módszere : 1-2 g vizsgálandó anya
got 750-800 kcm-es Kjeldahl-Iombikban 25·-30 
kcm tömény kénsavval öntünk le úgy, . hogy az 
egész anyag átnedvesedjék. Egy csepp fémhigany 
hozzáadása után a lombikat ferde helyzetbe állítva 

l(jeldahl-Iombik 

fo- hevítjük A roncsolás ideje 2-3 óra. A roncsolás 
befejezését a lombikban lévő folyadék elszíntelene
dése jelzi. Lehűlés után a lombik tartalmát 200 
kcm vízzel óvatosan felhigítjuk és azután lakmusz
papír indikálása mellett kb 100---,200 kcm 30%-os 
nátronlúg?! adunk hozzá, hogy a folyadék lúgos 
kémhatasu legyen, majd azonnal 25 kcm 4%-os 
káliumszulfid-oldatot a higanyammoniumvegyüle·· 
tek elbontása végett, és a lombikat a desztilláló 
készülékkel kötjük össze. A szedőedénybe l 00 kcm 
nj!O sósavat vagy kénsavat teszünk Nátronlúg 
hatására az ammania felszabadul a sójából, és forra
lással űzzük át a hűtőn keresztül a szedőlombikban 
lévő ismert, de fölös mennyiségű n flO savba .. A desz .. 
tillálás befejezése után a sav felesJegét lúggal titrál
juk vissza. Az átdesztillálandó folyadék mennyi
sége kb. 200 kcm .. 

· Az ammania ledesztillálásához egyszerű Liebig· 
hűtő is jól használható. Ilyenkor azonban gondos-

,. kodn~ hll arról, hogy a dugók teljesen jól'zárjanak. 
Legcelszerűbb a dugók leparaffínozása: Azonkívül 
fontos, hogy a Liebig-hútő kivezető csöve a szedő
edénybe teljesen belemetüljön, mert így a Iedesz
tillálandó ammaniagáz a savban a megfelelő só 
alakjában azonnal rnegkötődik. Ellenkező esetben 
ammoniaveszteséggel kell számolni. 

Az ammónia desztillálásához külön erre a 
célra szolgáló készülékek is vannak A Kjeldahl-féle 
módszer aránylag nagymennyiségű anyagból végez
teti a meghatározást, de vizsgálható az mikro
méretben is.. Ekkor kb. 02-0·5 g anyagból kell 
kiindulni és ennek megfelelően kevesebb kénsavat, 
illetve katalizátor! is kell alkalmazni. Különösen 
fontos ez a mikrornódszer ott, ahol kismennyiségű 
anyag áll a vizsgáló rendelkezésére. Igy az orvos
laboratóriumi vizsgálatoknál, ahol vérsavó, vér
plazma, vizelet, stb. nitrogén, illetve fehérje
tartalmát kell'meghatározni. A meghatározás elve 
itt is azonos a már ismertetettel, de jóval kisebb 
mennyiségű anyagból indulunk ki. Pl. O l kcm vér
savát, vagy vérplazmát 2-3 csepp kupriszulfát
oldat és 1-2 kcm tömény kénsav jelenlétében 
roncsolunk el. A roncsolás elősegítésére az elszene
sedés .és kihűlés után néhány csepp tömény H20 2-t 
is használunk Az ammonia ilyen kismennyiség-
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ben történő meghatározása az ü. n .. mikrokjeldahl 
desztilláló készülékekhi lehetséges. Ezek közül 
legismertebbek a Pregl-Parnas-Wagner, Ba:zg
Michaelis-féJe készülékek. 

A legtöbb készüléknél magát a Kjeldahl
Iombikot erősítjük.a desztilláló készülékre. A lúgosí·· 
táshoz szükséges nátronlúgot a készülékre szerelt, 

Bang-Michaelis-készülék 

a = vízforraló-lombik 
b = desztHf.áló-lombik 
c = felfogóedény 

csappal gyorsan elzárható tőlcséren adagoljuk 
A vízforraló-lombikban keletkező gőzök juttatják 
el a szabaddá váló ammoniát a felfogó-edénybe. Az 
előre lemért sav mennyiségéből levonva a titrálási 
értéket, kapjuk meg az ammonia által lekötött sav 
mennyiségét Egy kcm n flO sav O 0014 g nitrogén·· 
nek felel meg. Ai így kapott érték 6 25-el, mínt 
fakton al megszorozva adj a a vizsgált anyag fehérje
tartal mát. 

Bygden is ismert, de fölös mennyiségű kén
savba desztillálta le az ammoniát, de a sav feles
Jegét nem acidimetriásan, hanem jodometriásan 
mérte vissza Kj és K.J03 jelenlétében njiO 
Na2S20 3--aL 

Winkler az ammania meghatározására közvet
Jen titrálási módot ajánlott. Az ammonia felfogá·· 
sár a hidegen telített borsavoldat is használható 
(40 g borsav l liter vízre), és így az ammonia 
metilvörös, vagy metilor an zs indikátor jelenlétében 
savval közvetlenül mérhető. 

Az ammonia mennyisége kolorimetriásan is 
meghatározható .. A roncsolás befejezése után vissza
maradt folyadék megfelelően higítva Nessler-rea
genssel sárga színeződést ad, rnely szín a kan
centrációval arányos.. Összehasonlító oldatul 
olyan NH4Cl-oldat használható, mely kcm-enként 
0·01 mg ammoniát tartalmaz. 

A Kjeldahl-féle eljárás számos szerves anyag
nál nem alkalmazható egyszer űen, hanem csak meg
felelő módosítással. A nitro, nitrozo, vagy azo
csoportot tartalmazó anyagokat először redukálni 
kelL Erre a célra sósav, alkoholos cinkklorid, 
vagy glükoze használható.. Ezeknél jobb a jód
hidrogénsav, mely hidrazin, dinitrohídrazin, osazon, 
oxim esetében is jól alkalmazható.. Diazoketonok 
jódhidrogénsav hatására már hidegen is hasadnak 
lllóanyagok esetében jódhidrogénsavval 2000con 
l ó r áig kell a melegítést végezni, míg szomszédos 
nitrogénatomokat gyűrűben tartalmazó vegyületek 
esetében 300°-ra kell melegíteni a folyadékot 
Húgysav származékok, kreatin, kreatinin, számos 
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aminosav és alkaloida esetében huzamosabb mele
gítés és KMn04-oldat hozzáadása ís szükséges a 
teljes fey,áráshoz Más oxidáló anyagok, mint 
káliumpirokromát, rézszulfát, natriumszuperoxid, 
vanadinsav stb, is jól használhaták Ekkert vizs
gálatai szerint aromás nitro- és nitroza-kötések 
esetében a következő módszer ad jó eredményt 
O 2-0 5 g anyago! O 4 g kénnel Kjeldahl-Jombikban 
rázogatva összekeverünk, majd 15-20 kcm olajat 
adva hozzá, forró vízfürdőn egy óráig melegítjük 
Ez idő alatt a redukció végbemegy, és a továbbiak
ban már az ismertetett módszer szerint i á runk el 
A Kjeldahl-módszer nem használható arany- és 
platinklórhidrogénsavas sóknál, mert itt klór hasad 
Ie és az ammania egyrészét ez nitrogénné alakítja. 
Nitrát jelenlétében az anyago! 2 kcm kénsavval 
először 30-40°-oh, majd 100°-on desztilláljuk 
A desztillátumban a nitrát meghatározható, mig a 
mar adékkal a Kjelda/zl-analízis vihető keresztül. 

A Kjelda/z/-meghatározásnál többféle hibalehe
tőség van A nagy lúgfelesleg miatt mechanikusan 
lúgos cseppek is juthatnak a szedőbe, a kémszerek, 
főleg a kénsav ammaniával lehet szennyezett, azon
kívül a jelenlévő széndioxid is hibát okozhat. 
Schu/ek egy olyan módszert dolgozott ki, melynél 
ezek a hibák kiküszöbölődnek és vele igen kis
mennyiségű (O 5 r) ammania még pontosan meg
határozható. A roncsolás! O 5-l kcm tömény kén, 
sav és 20-30 mg szelén jelenlétében kell végezni 
Fehérjék roncsolásához 20 perc elegendő, más 
anyagoknál azonban hosszabb idő szükséges Szén
savmentesítés végett előbb a savanyú oldatból desz
tillálunk le 3-4 keru-t, mely a szénsavat tartal
mazza. Ezután végezzük a Iúgosítást és a fel
szabaduló ammania ledesztillálását. Ene a célra a 
Schulek- Vastaglz-féle univerzális desztilláló-készü
lék használható 

Schulek-Vastagh-féle univer-zális 
desztilláló készülék 

IRODALOM. VIII Szavjet Gyógyszerkönyv.- Egyéb 
külföldi gyógyszerkönyvek - Schmidt Pharmazeutische, 
Chemie, 1901 - Sarudi Szervetlen mennyiségi análízis 
1947. _- Berl-Lange Chemisch-technische Untersuchungs
methoden. 1931..- Treadwell. Quantitative Analyse. 1946 
- Láng Orvoslaboratóriumi vizsgálatok -· Magyar Ké
mikusok Lapja 1950 7 sz - Magyar Kémiai folyóirat 
1943 

Gyógyszerészek 
a tervgazdálkodásban 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezető
ségének május 31-iki ülésén Gerő Ernő elvtárs fel
hívta figyelmünket a tervgazdálkodásban mutat
kozó lazaságokra és ezzel kapcsolatban a terv
készílés fontosságára. Ezt a kritikát mi, gyógyszer-
tári dolgozók is magunkévá tesszük ··"': 

A gyógyszerellátás megjavítása érdekében 
szükség van a gyógyszertárak bevanásár a is a terv
gazdáikadásba A gyógyszertár ak dolgozói segít
ségére kívánnak lenni a gyáripari dolgozóknak ter
vük elkészítésében Ezért a 15. sz. Viktória-gyógy
szertár dolgozói Fésüs elvtárs vezetésével vállalják, 
hogy 50 leggyakoribb gyógyszerkülönlegesség és 
alapanyag hat havi szükségletére tervet készítenek, 
havi részletekre pontosan beütemezve 

A gyógyszertár felhívja az ország valamennyi 
állami gyógyszertárát, hogy munkaversenyben 
készítsenek hasonló tervet. A 15 .. sz .. gyógyszertár 
dolgozói vállalják, hogy saját tervüket július 1- ére 
elkészítik 

A tervbe felvett gyógyszerek jegyzéke : 
Compr : Antiasthmatic, Azoff. Coff. Citr., Barbiletta, 

· P. A B. X., P. A. B XX., Cllinidin 10 xO 2, Ephedrin X, _, 
Ephedrin XX., Carb. Bromisovaler XX.,. Papaverin X., <J 
Papaverin XX., Papaverin comb., PhenylsaiLcyl, 'Theo
bromin jodati, Theobromin jodati c. pap., Amidazophen 
tO x O 3, Amidazophen 20 xO 3,Amidazophen 20 x O 1, Codein 
va1ia Acid. Diaethylbarb., Phenolphtalei.n 10 xO 5, Phenol
phta!éin 20 xO 2, Wenckebach. -Tabi.: Belloid, Bilagit, 
Oemalga n, Digitalis O 05, Digitalis O· 10, Epherit, Ovarium, 
Syntestrin, Sevenaletta, Sufaguanidin, Totamid X és XX., 
Vestin, Natr. Salicyl. Ent. X. és XX., Dithyrin, Acitophosan 
X. és XX., Kalmopyrin 2. X., XX, Ultraseptyl X, XXIV., 
Hydrocodin X, XX., Cadogel 10%, Cadogel 33%, Cado~el 
66%. - Sol.: Digiclarin, Ergam, Ergotin, Lanaclann, 
Aciigan, Myofort, Pulsoton, Tetracor - Germicid Baba-kúp 
- Chemikáliák: Acid. a cet. sal., Amidazophen, Phen
acaetin, Theobromin, Theabramin natr sal., Theophyllin, 
Kal jod .. , Ephedrin mur , Coffein, Pepsin, Natr. Brom., 
Codein mur.., Papaverin mur., Flos Chamomillae, ·Flos 
Tiliae, Rad Sapon., Adeps Lanae, Butyr cacao, Ol Paraf·· 
fini, Ol Ricini, Ung. Paraffini, Vasel fl. 

Ennél, a desztilláló lombik csiszolattai ellátott 
Kjeldalzl-lombik A hűtővel egybeépitett desztilláló . A Török Gyógyszertár N. V .. a versenyben 
feltélbe üvegcsappal ellátott olyan hossztiszárú töl- Gerő elvtárs, a Magyar Dolgozók Pártja Köz
csér van fortasztva, mely a desztilláló lombik ponti Vezetőségének !950 május 31-i ülésén elhang-, 
fenekéig ér. A készülék úgy van megszerkesztve, zott szavai megértették velünk, a 16, sz .. Török · 
hogy a Iedesztillált folyadék visszaszívása lehetet- Gyógyszertár N .. V dolgozóival, hogy tervlazítás 
len Az átdesztillált amrnoniát desztilláltvízbe fog- következtében súlyos kár ok érhetik népgazdasá- · 
juk fel, és közvetlen ül O 004 n., illetve 0'002 n. · gunkat. Ezen segíteni akarván, örömmel sietünk, . 
H
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génig) illetVe· métilvörös indikátor jelenlétében. ·. felhívásához csatlakozzunk 
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. Mi, a 16. sz .. T örök Gyógyszertár N .. V. dol
gozói felajánljuk, hogy ez év július !5-ére nemcsak a 
versenyfelhívásban felsorolt 50 kunens gyógyszer
ről, hanem a gyógyszertár forgalmába kerülő összes 
gyógyszerről és kemikálíáról, havonként részletezve, az 
elmúlt Irat hónap forgalmát kiérlékeljük és a határ
napra a központtal közöljük 

Az agar-agar 

Az utóbbi években ismét előtérbe lépett az 
agar gyógyászati alkalmazása. Európ'ában elszórtan 
már !885 óta alkalmazták Távolkeleten igen régi 
hivatalos és népies gyógyszer. Ha megnézzük az 
tijabb,_ korszerű gyógyszerkönyveket, - így első-
sorban a VIli Szavjet Gyógyszerkönyvet -
azt látjuk, hogy az agar több helyen ·hivatalos 
gyógyszer lett. Mint említettük, külföldön már 
több farmakópeában szerepel Irányt véve a 
Szovjetúnió élenjáró természettudománya felé, he
lyénvaló, hogy készülő gyógyszerkönyvünk is fel
vegye hivatalos gyógyszereink közé. 

Az ag art, melyet agar-agar-nak is neveznek, 
ami japán nyelven hideget (tisztát, időt, eget) jelent, 
kb 30-féle Rhodophycea (vörös maszat) szolgál
tatja. Főként Gelidium·fajok (Florideae), így a 
Gelidium Amansii Lamoureaux, G .. cartilagineurn 
(L. Gaill., G. corneuro Lamoureaux, G. Japonicurn 
(Harv .. ) O kan., G polyeladium Kütz és G. alegans 
Kütz, továbbá Oraciiiaria confervoides (L) Grev, 
Eucheuma és Ceramium-fajok A Szovjetúnióban 
már az Ahnfeltia plicata (Huds .. ), Fries és Gymno
gongrus{irifithiae (Turn.) Mast új tengeri mcszatok 
szerepelnek. Régebben egy Phyllophora-fajt dol
goztak fel e célból a Szovjetúnióban. Malajaban 
cejloni-agar néven Gracilaria lichenoides és Euche
uma spinosum roaszatok szerepeinek kiindulási 
anyagként Kaliforniában is foglalkoznak az agar 
előállításával 

Az agart szaigáitató roaszatok általában !0-40 
- ern nagyok, gazdagon elágazók, többé-kevésbbé 

ibolyavörös színűek. A GelidiuriJ-fajok finom, el
ágazó, fonalszerű részekből álló telepeket alkotnak. 
A Távolkeleti-, ilL japán-tengerben honosak, így 
a Gymnogognrus Grifithiae is, de a melegebb tenge
rekben is megtaláljuk képviselőjüke!, így pL a 
Fekete-tengerben, sőt a Földközi-tengerben is, 
az Ahnfeltia plicata a Fehér-tenger · lakója. 
A Szovjetúnió tudósai felkutatták az új abb nyers
anyag-forrásokat és nemcsak újabb algafajtákat 
kutattak fel a Távolkeleten, hanern a Fehér-ten
gerben és a Fekete-tengerben élő növényi kin
cseket is a dolgozó nép szolgálatába állították 
Ebből is láthatjuk, hogy a Szavjetunió e téren is 
példát mutat 

A drog szürkésfehér vagy barnássárga, esetleg 
tisztán barnás árnyalatú. O 1-0 3 mm vastag, 
4-6 mm széles és 20-50 cm . hosszú, sz.agtafan, 
íztelen, a toll belére emlékeztető hártyás szalagok
ból álló kötegekben kerül a kereskedelembe, ritkábban 
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Reméljük, hogy felajánlásunkkal gyáraink 
tervkészítéséhez segítséget nyujtunk és ezen keresz .. 
tül dolgozó népünk felemelkedését szalgáljuk 

Billner Emil dr 
versenyfelelős. 

hta: Halmai János dr. 

20-30 cm hosszú, 3-4 ern széles és vastag, könnyű, 
négyoldalú pálcikák alakjaban, melyek bőr- vagy 
levélszer ű szér kezetűek, vagy 3 cm széles, 30 cm 
vastag lemezek alakj ában, végül íztelen és szagtalan, 
csaknem tiszta fehér por alakjában is kerül piacra, 
titkábban pelyhekben is. 

jellemző tulajdonsága a drognak,hogy hideg 
vízben megduzzad, de csak 200 sr forró vízben ol
dódik fel csaknem teljesen. Oldala sűrű, nyálkás, 
majdnem színtelen, szagtalan és íztelen Kihűlés 
után kocsonyaszerűen megmerevedik, semleges 
vegyhatású, vagyis a lakmuszpapír színét nem vál
toztatja meg jódoldattól azonban megszínesedik 
éspedig a borvöröstől a vörösliláig. A színeződés 
árnyalata és erőssége az áru fajtáitól függ 

Az agar előállítása a következőképpen történik: 
A tengeri vörös moszatokat koronggal, lapáttal, 
húzóhálóval gyüjtik vagy a vízbe alá
bukva szedik japánban csak a téli hónapokban 
űzik a n(ivények szedését (erre utal a neve is). 

. A frissen szedett algákat a halászok kiválogatják, 
megtisztítják az idegen anyagoktól, majd édes
vízzel kimossák és a tenger fövényén gondosan 
megszárítják A mosás és száradás következtében 
a telepek már részben halványabb színűek lesznek. 
Azután gyár akba szállítják a nyersanyagot. Itt 
nagyobb kőedényekben, víz folytonos hozzáádása 
mellett apníbb szennyezésektől, pl. csigák, kagy
lók, homok stb. megszabadítják. Végül hámbuszból 
készült laza fonású kosarakban áramló vízbe helye
zik, hogy a végső tisztátalanságokat is eltávolítsák 
Ezután kiterítik, majd sűrű locsolás, átforgatás és 
szárítás után az anyag megfehéredik, ami jó idő
járás eselén rendszerint 24 órát vesz igénybe. Ez az 
előkészítés - most következik a feldolgozás, a 
kivonás (extrahálás) 

A szárított növényeket vízben felpuhítják, 
majd vagy szabad tűzön főzik 5-6 órán át, vagy 
hosszabb ideg vízgőzzel kezelik. Ezután meghatá
rozott rnennyiségű ecetsavat vagy kénsavat, esetleg 
kéndioxidat adnak hozzá. Sav hozzáadására a ké
szítményből a fehérjeanyagok kicsapódnak, leüle
pednek, majd friss vizet folyatnak rá .. újabb fel
főzés után félóra rnulva kész az agar-kocsonya. 
A még meleg, sűr ű, nyálkás folyadékot kenderből 
készült zacskóban vagy gyapotszöveten átpréselik 
és a maradékot újból feldolgozzák agar-rá. Az át
préselt anyago! vízszintesen elhelyezett fateknőbe 
vagy vályúba öntik, amikor az éjszakai hideg hatá- · 
sának kitévé; vagy mesterségesen hűlve, qéhány 
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nap mulva lassan, teljesen megszilárduL A formá·· 
ban megmerevedett kocsonyát közben kisebb töm
bökre vagy pálcikákr a is fel szokták vágni.. A több
szöri átfagyasztás alatt a víz, az elektrolitek, a 
fehérit kisebb-nagyobb kr istályok alakjában kivá
lik, ézáltal az áru porózus, lyukacsos lesz.. Ezt kö
vetően + !0° C hőmérséklet alatt az egészet fel· 
engedikés ekkor a víz és az elektrolitok eltávoznak 
A fagyasztás nélkül készített agar szaruszerű és 
vízben alig oldódik A korszerű üzemekben a jég
tömböket felengedés előtt apró darabkákra őrlik. 
A felengedett készítményt esetleg még dializissel 
tisztítják és a szabad levegőn vagy nagyobb üze·· 
mekben magasabb hőmérsékleten megszárítják 
A kész áru nagyobb részét K:ínába, Honkongba 
szállítják, kisebb része közvetlenül kerül Európába.· 

Az agar főként kocsonyásodó, polimer szén
hidrátból áll. Legnagyobb mennyiségben előfor
duló szénhidrátja a gelose, mely váltakozó össze
tételű Ezt a felhasznált algafajok különbözőségével 
és a váltakozó előállítási módokkal magyarázhat
juk. újabb vizsgálatok szerint hidrolizis-termékül 
galaktcse és kénsav áll elő. A főalkatrész láncszerű 
felépítésű molekula, melyben hidrált és hidroxíl
gyökökkel, továbbá egy metilgyökkel gazdagított 
pirangyűrűk kapcsolódnak egymáshoz Tulajdon
képpen egy poliszaccharid-kénsav-eszter, me ly kal
ciumhoz kötöttnek mutatkozik Hidegvízben az 
agar erős duzzadása következtében kocsonya kelet
kezik, ez főzéskor nyálkává oldódik, ami a molekula 
láncszerű szerkezetének következménye .. A mole
kulák rövidebb vagy hosszabb közökre terjedő 
párhuzamos kötegekké rendezödtek el és ez magya
rázza, hogy az irodalmi adatok igen különböző 
viszkozitásértéket mutatnak 

A tömb- és rúd-agar magasabb elektrolit- és 
fehérjetartalmú, mint a fonalas-agar 

A drog vizsgálatát a VIII Szovjet Gyógyszer
könyv szerint a következőképpen végezhetjük el : 
Az agar hideg vízben megduzzad, de nem oldódik ; 
200 sr forró vízben majdnem teljesen feloldódik, ez 
az oldat kihűlve semleges vegyhatású, alig színes, 
áttetsző kocsonya lesz.. Forrón egy csepp metil
vörös oldattól sárgaszínűvé válik, viszont egy csepp 
nj!O sósavtól rózsaszínt ölt, vagyis éppen a lúgos 
és savanyű kémhatás határán van. l : 10 arányban 
készült oldatához 0·5 kcm nj!O jódoldatot adva, az 
lilaszínű lesz .. A jó minőségű droggal is megesik, 
hogy barnássárga színt ad (ezt a színeződést az agar 
fő alkotórésze, a gelose idézi elő). A színeződés függ 
még a lehűlés mértékétől és a jódoldat hozzácsep
pentésének módjától is .. Ha az előbb említett oldat
ból (l: 200) 10 kern-t előzően kiveszünk, az legfel
jebb O Ol% nehézfémet tartalmazhat, ami a szovjet 
gyógyszerkönyv szerint 10 kcm mértékoldatnak 
felel meg .. 

·--·-·-------·---.. -~-

jük, majd kiizzítjuk, akkor a maradék ne legyen 
több, mint 8% A sósavban nem oldódó hamu a 
drog O 7%-a lehet A sósavban nem oldódó hamuból 
mikroszkópos készítményt vizsgálva, abban dia
torna héj akat, spongílatűket és igen apró homoksze
mecskéket láthatunk esetleg .. A gyengébb minőségű, 
így a nyersebb, kevésbbé tisztított agarbim termé
szetesen sokkal több ilyen maradékot kapunk 

Az agar hamutartalma erős ingadozásokat 
mutat : 3-20% közott mozog. Az irodalmi adatok 
közül Nagari és Marori eredményeit ismertetjük 
Adataik a légszáraz moszatokra.vonatkoznak és a 
vizsgált minták átlagban 9 8% nitrogent, 52 2% 
nitrogénmentes kivonatanyagot, 5% nyers rostot, 
18 5% vizet és 14 5% hamut tartalmaztak Az agar 
szénhidrátja, melyet gelcsenak neveznek, képezi 
a drog kocsonyásodó anyagát Ez az állati zsela
tintól abban különbözik, hogy csersav nem csapja 
ki. A karragen nyálkája nem kocsonyásodik meg, a 
gummi ar abicum pedig hideg vízben is oldódik, 
jód vörösibolyára festi.. Ennyit kell tudnunk a ha
misítások megkülönböztetéséhez Salétromsavval 
kezelve nyálkasav és sóskasav keletkezik jelentős 
alkotórésze a pararabin, mely vízben megduzzad 
és ellentétben az arabinsavval, nem savas tulajdon
ságú. Hosszabb alkálikus behatás után átalakul 
ar abinsavvá. A drog pentosant is tartalmaz 

Az agart erős duzzadó képességéért a gyógyá
szatban hashajtónak, továbbá szuppozitóriumok 
és hüvelygolyók alapanyagául, csúsztatószerül, 
végül emulgátorként is felhasználják A bakterio
logiai technoJogiában kiterjedten alkalmazzák álta
lános és különleges táptalajok készítéséré 

H alma i János dr 

Két tanfolyam 
július hónapban igen jó eredménnyel és ünne

pélyes külsőségek közölt beféjeződött az ú .. n. 
tanítógyógyszerészek továbbképzése és a gyógy
szertári segédmunkások tanfolyama, A két tan
folyam részletes eredményeivel és kiértékelésével 
csak szaklapunk legközelebbi számában foglalkoz
hatunk De már most elmondhatjuk, hogy tervünk 
szerint "A Gyógyszerész<<-ben a két tanfolyam min
den előadója közzéleszi tananyagának részletes 
ismertetését. Mert a laboránsképzőtanfolyam tan·· 
anyaga a Népjóléti Minisztérium támogatásával 
már eljutott ugyan vidékre is, de a gyógyszerészi 
továbbképzés a vidéki gyógyszerészek sz~mára 
csak szaklapunkon keresztül indulhat meg. Eppen 
ezért döntőfontosságúnak tekintjük, hogy szak
lapunk a jövőben egyre fokozottabban foglalkoz
zék a gyógyszerészi továbbképzéssel/ 

A VIII Szovjet Gyógyszerkönyv az agar eltar-
tására hűvös és száraz helyet ír elő .. Meghatározza 
egyes jellemző számszerű adatát is. Igy pL súly
vesztesége 17-22% között mozoghat, ha 100-
1050 C-on állandó súlyig szárítjuk Ha az így kiszá
rított drogot óvatosan elégetjük, ne árasszon szaru
szagot, ami zselatinnal történt hamisításta mutat 
Ha az óvatosan kiszárított drogot gondosan eléget-

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezető' 
sége Agitációs és Propaganda Osztálya kiadta 
füzetalakban a Párt Központi Vezetőségének június 
1-i ülésén hozott határozatait: a magyar nép
gazdaság fejlesztésének legközelebbi feladatairól és 
a klerikális reakció elleni harcról. A füzet tartal
mazza ezenkívül Gerő elvtárs és Révai elvtárs 
beszédeit. (A brosúra ára: 80 fillér .. ) 
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A GYÓGYSZERESZ 

Gyógyszerkönyvünk anyarozskivonatainak hiányosságai 

Orvosi kötökben ismételten teirnerült az a 
p~nasz, hogy a IV Magyar Gyógyszerkönyvben 
hrvatalos anyarozskivonatok nem mindig hatá
sosak. 

Tekin.tettel arr a, hogy ezek a készitmények 
gya~ran, el,etmentő s~erepet töltenek be és azok 
hatasossagara a. gY:ogysz~résznek. a legnagyobb 
go.ndot kell fordrtanra, ezert szükségesnek véljük. 
hogy szaktarsarnkat e kérdésben tájékoztassuk 

yalóba_n meg kell állapítanunk, hogy az !935-
ben eletbeleptetett gyogyszerkónyvünk előírásában 
a szobanlevő galenusi készitmények tekintetében 
sok a kívánnivaló. 

, .Ma~án a drogon kívül négy hivatalos anyarozs
keszrtmeny s_zerepel a GJ:ógyszerkönyvben éspedig: 
az extr.. secalrs cornutr flurdum, a- subspissum és a 
- srccum, továbbá a félsűr(í kivonatból előállított 
12% trikrezollallconzervált anyarozs-injekció. E ha: 
rom k1vonat kozul az extr secalis comuti fluidum 
az, . amely v.iszonylag a leghatásosabbnak mond
hato, - gyogyszertárban történő előállítás eselén 
IS - ha megfelelő drogból készült, a másik kettő 
azonban wk~~or hatástalannak bizonyul. 
. , De ;n!elo_tt ennek a kérdésnek részletes tagla· 

la sar a r ater_nenk, foglalkozzurik Kissé az anyarozs 
hatoanyagamak kémiájával és farmakologiájával 

Az any.arozs ~gyidőben nagymennyiségben 
termett hazank~a!' IS, de a vetésre kerülő magvak 
alapos megt1szt_rtasa, valamint az elmult néhány 
szokatlanul szaraz esztendő miatt mcstanában 
egyre kevesebb áll abból rendelkezésre. Ismeretes 
ho.gy a, hatóanyagtartalom tekintetében milye~ 
kul.~nbsegek mutatkoznak a különböző vidékeken 
gyujtott drogok közölt Az északkeleti hűvösebb 
hegyes vidékeken termett anyarozs' alkaloida: 
~art~! ma mes~~: .~!atta mar ad a dunántúli melegebb 
e&tapkon gyrqtott drogénak Ezek a szempontok 
kesz!ettek arra több kutatót (nálunk Békés it, Novák 
Ernot s~b ), hogy megkíséreljék a secale cornutum 
n;e~t~rs~ges ~ermelését, amivel egyik gyárunk meg
bizasaboi mar régebben is foglalkoztak 

A secale cornutumban az alkaloidák mennyisége 
az nodalm1 adatok szerint O 03-0 3o1- között 
mozog , o 

Ezek az alkaloidák a kővetkezőképpen cso
portosíthaták : 

Írta: Mozsonyi Sándor dr .. 

A _fenti alkaloidák közül a lizergsav sorozatba 
tartazok sokkal hatásosabbak, mint az izolizergsav
alkaloldak, a polipeptidcsoportba tartozók Iipol
dokban, a . savamid-szerűek vízben jobban oldód
nak. A~elobb1ek Ia,ssabban fejtik ki hatásukat, de 
az to;rabb tart, m1g az utóbbiak erős, de hamar 
elmulo hatast mutatnak, mert gyorsabban szívód
nak fel és stabilabbak, mint a pol'peptidcsoportba 
tartozol< -

. A for~alo!ilban lévő hazai és külfőldi hatásos 
gl:'ar; kesz1tm~nyek főleg izolált ergotamintartarát
bol es .~rgo!Jazi~ tartaratból állanak és per os, vagy 
1
1
nJekclok alakJaban használatosak, 1 cm'··ben kb .. 
!i-l mg, hatoanyagat tartalmaznak. 
. Az alkalo!dák rendkí'_'ül érzékenyek hővel, 

fennyel, ox1gennel, levegovel és nedvességgel 
szemben 

. Ki k,ell e111elnünk a készitmények nőgyógyá
szatr es fo leg szulesz:t1 alkalm.azásának fontosságát. 
Utobbiesetben a k1faradt meh1zomzat erőteljes és 
tart_os osszehúzódását váltják ki és így a sokszor 
halalos elvérzést megszüntetik 

. Az előrebocsátottak után most már az alábbiak
boi nyilvánvalóvá válik, hogy a gyógyszerkönyvi 
anyarozskivonataink miért esnek többrendbeli ki
fogás alá. A gyó&yszerkönyv nem írja elő az anya
rozs _hatoany~ga,mak megh~táro~ását, ami pedig 
d_onto fontossagu, JC:nnek h1anyaban ugyanis ha·· 
tastalan drog IS kerulhet forgalomba, illetőleg fel·· 
dolgozásr a, ami . bizonyos esetekben katasztrófát 
Jelenthet a szülőnőre 

.. . E tekintetben már javaslatot tettünk a >>gyógy
noyenyek normalizálására« e Iap 1950 I. 15-iki szá
maban, amell:' szerint előre meghatározott ható' 
anyagtart~l!ilu drogokat kellene a gyógyszertár ak 
rendelkezesere bocsátani. Ez különösen az anyarozs 
ese~eben f~ntos, amelynek hatóanyag-tartalmát a 
gyogyszertarban rendelkezésre álló eszközökkel 
ne111 lehet megha~ároz~i, de .sokszor szükség van 
belole. gyogl:'sz.ertan kesz1tmenyek produkciójára. 
A teljeS hatasertékú drogot megfelelő módon kell 
ta:oim, , m~rt nedvesség. jelenl§té?en, hatóanyag
csokkenes ali be. A sz~b~lyszer,u tarolas módja az, 
ho~y her111ehkusan zaro tartalyban kalcmmoxid 
folott tartjuk el a dr ogot, megfelelő mennyiségű 

A POLYPEPTID EK 

l Er gatamin csoport: 2. Ergotoxin csoport : 

Lysergsav-smozat: Isolysergsav-sorozat: Lysergsav-sorozat: Isolysergsav-sorozat: 
Ergoiamin Ergotaminin Ergocristin Ergocristinin 
Ergosin Ergosi!lin Ergokryptin Ergokryptinin 

Ergocornin Ergocorninin 

B SAVAMIDOK 
3. Ergobasin csoport : 

Lysergsav-sorozat: Isolysergsav.;.sorozat: 
Ergobasin Ergobasinin 

Aminoalkohol 
1-2-Aminopropanol (l) 

Egyéb aminosavak: 

1-Phenylalanin 
1-Leucin 
l-Valin 
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kloroform elpárologtatásával (a rovarok elpusztí-
tása végett). . . .. 

Valószínűleg az említett oko~-ptszott~k kozre 
abban, hogy a 10.140/12-7/1950. N M. szamu ren
delet az extr. secal. com fluid. helyett az Ergarn 
és a Secoin forte gyári készitmények kiadását enge
délyezte, igen helyesen E .k~s~~tményéke~ ugyams 
szigorú ellenőrzés mellett allrtjak elo es rgy teljeS 
hatásértékűek . .. 

Szükség eselén azonban gyógysze~tárban rs elo
állíthatunk teljes értékű anyarozsklvona~okat a 
megfelelő drogból miként ezt Kedvessy mar !939-
ben javasolta a kÖvetkező módon , A hat~sértékére 
nézve megvizsgált, kifogástalan, zsrrt~lamtott dro&
ból ·J% borkösavat ta~talmazó ?O terfogatszazale
kos szesszel a per ko!acw szabalya sze n nt ~lurd
extractumot készítünk, kétszeres menrtyrsegu kr
vorrófolyadékkal, amelyet semmiféle. bepárolog~a
tásnak, vagyis hőhatá~nak ~er71 teszunk kr Az rgy 
előállított készítmény rgen ertekes lesz, rrrert a bor
kősav jelenlétében és a viszonylag maga~ ~zes~
koncentráció folytán az anyarozs al~alordar JOl 
kioldódnak és hatásosak rrraradnak, k~lonosen ha 
kisebb, színültig töltött üvegekbe fejljuk le a kr-
~~~. . o· 

· Igen figyelemreméltó a V III. SzovJet yogy· 
szerkönyv előírása, amely a fentr fontos szempon
tokat teljességgel figyelembe veszr. Ezt a f~j~~etet 
Kun Ferenc fordításában az alábbrakban kozoljuk. 

Extractum secalis comutr flurdum. Frrssen fel
aprított anyarozs durva porát, amely legke.ve.sebb 
0·04o/c alkaloidát tartalmazzon, hengeralaku uveg
vagy 

0
keramit-perkolátorba h~Iyezve, 40-50o for~ 

ráspontú petroléterrel perkola!Juk, anug a_ lefolyo 
folyadék szűrőpapiroson elpárologtat~a olaJOS nyo
mot már nem hagy. Ezután a perkolatorbol krvett 
drogport levegőn megszárítjuk, majd sósavval meg
savanyított kb 50 térfogatszázalékos szesszel ~e;
kolátorban kivonjuk úgy, hogy a dr o&. m~nnyrs~&e
nek 85%-át kitevő, először l~csepego reszt kul?n 
fogjuk fel és hlívös helyen tartJuk, majd a. krvor;ast 
a drog teljes kimerítéséig folytatva, az utobbr reszt 
vákuumban 45°-ot meg nem haladó hőmé!séklete~ 
!5 súlyrésznyite bepárologtatjuk és feloldjuk ~ ki
vonat első 85 súlyrészében. A ~yogyszerkony.v 
nemcsak azonossági, hanem mennyrleges megh.ata
rozást is végeztet a készítménnyel, amelyet sz!n~g
töltött, kisebb, jólzáró, sárga üvegekben, _huvos, 
fénytől védett helyen tartat el, de, l~g:e!Jebb .6 
hónapig engedi meg annak felhasznalm:t A ke: 
szítmény alkaloida-tartalma O 036-0.040 Yo., pH J~-
4-5 közölt van. Ezen előírás alappn lehat val~
ban kifogástalan, hatásos készítmér;y nyer~eto, 
nem úgy, mint a IV Magyar Gyogysze_rk.?nyv 
alapján, amely szerint gyógyszertar~ ~szko~okk~l 
teljes hatásértékű készitmények nem allrthatok eh 
Különösen vonatkozik ez az extr secalrs cor.nutr 
spiss. és ~icc -ra Az előbbi, kloro:or:,nos vr.zes ~zta
tással készül, szesz és borkosav nelkul, lehat m~r az 
alkaloidák kivonása sem lehet teljes, :,nert a lrp?r· 
dokban oldódok nem kerülnek elegendo mennyrse~
ben a ki vonatba Az áztatast követő. besűr_ítes 
gyógyszertárban csak víztűrdön törté~h.etrk, amr)':or 
is a 45°-on felül gyorsan bomló alkalordak nagyresze 
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elpusztuL E készítménnyel kapcsolatb~n'.a JlYógy
szerkönyv azt íqa, hogy: "Egy sulyr_;sz~krv?nat, 
6 súlyrész anyarozs vízb.en oldhato t aikatr eszert 
tartalmazza <<Az orvos lehat abban a tud~ban ren, 
deli ezt a gyógyszert, pl akkor, ha a folyékony 
kivonattal nem ér el eredményt, hogy rtt hatszoro? 
rnennyiségű hatóanyaggal van dolga, amr persze 
nem á í! fenn Még nagyobb a hiba a száraz anya·· 
rozskivonat esetében, ahol a félsrirű kivonalot még 
további hőhatásnak kell kitenni 

A készülőben levő V Magyar Gyógyszer könyv 
bízónyár a figyelembe fogja venni a fentelmondot
takat és így teljes hatásértékű anyaroz;;kivo~atok 
fognak az arra szarul ó betegek rendelkezesere allam 

Ime, mennyi a tudniv.aló csak egy ké~~ítr!lény
nyel kapcsolatban is, de barmelyrk szemelol levesz· 
tése vagy elmulasztása súlyos következn;ények~el 
járhat a betegre. Ha tehát a gyakorlo-gyogyszeresz 
hivat-ása magaslatán akar állani, ha nemes felad~
tának célkitűzései értelmében a beteg ,dolgozo~ 
egészségének helyr eállításá~an tény leg. szamotte.:'o 
módon akar tevékenykednr, akkor mrnd~nekelott 
jól kell isme~nie .a szak:.nájá~.raz. egyes gyogyszerek 
fizikai kémrar es egyeb sajalsagart s nem utoiso 
sorba~ azok hatástanát Mindezen ismeretek egy?e .. 
vetésével kell előállítani a gyógyszereket. Ha rgy 
jár el, értékes mrmkát fgg vége.zni,:' de e)1~ez sok 
tudásr a szakismeretének'állando fejlesztesere van 
szükség~, amit ha elmulaszt, hibát követ el önmaga 
és dolgozó népünk ellen. . 

IRODALÓM VIII. Szovjet SJyógyszerkönyv; - V 
Svájci Gyógyszerkönyv KommentarJa.----;- Halmaz Jano.s dr ... 
1>Az. anyarozs kutatásról. <~ A Gyógyszeresz .l 950. Ill. l. sz~ 
_ Kedves sy György dr · l>Adatok ,a folyekony anyar9zs. 
kivonat előállításához <( A Magya! Gyógyszerésztudomany~ 
Társaság Értesítőjének 1940. ev1 4. szama - Moeller · 
Pharmokologie 1947 - Mozsonyi .Sándor dr.: )>:Javaslat a 
gyógynövények normalizálására << )}A Gyógyszeresz<< 1950 
I 15·-ild I sz 

A Winilin-balzsamról 
Az östeneichische Apotheker-Zeitung jún~us 

Il-i száma egy új szavjet gyógyszerről, a Wr.mlrn
balzsarnról.számol be A Szovjetúnió Tudomanyos 
Akadémiájának szerve s kémiai intézdeb_e~ ~z 
Egészségügyi Minisztérium Orvostudomanyi Tana
csával való szaros együttmlí~ö~ésbe?. Dr ~osta
' k .. M p kérnikus vezetesevel UJ szrntetrkus ,wvsz lJ ·· w· -1· b 1 arn 
balzsamot állítottak elő, an;eiJ:el . 1~ 1 ~n; a zs .. 
nak neveztek el A klimkar krprobalasa ered-
ményre vezetett . , 

Sostakovszkij már évek ót~. foly~a~ott krserlete
ket olyan hazai gyógyszer eloallrtasara, amely a 
drága és külföldről importált perubalzsamot. helyet
tesíthetné Mát az első kísérletek, amelyek~ el ezt az 
ú' készítményt alkalmazták, azt .rnutatt~k, hoF 
a~nak gyógyhatása azresetek egesz soraban ~ul: 
haladja a perubalzsam hatását A Nagy Honved,.o 
Háborúban Rufanov, az Orvostudomanyok Akade-

---. -.-. -· ,---. -~=---.-... 

miájának tagja, és az evakúált kórházak és klinikák 
katonai bizottsága, számos kísérletet folytatott le 
az új készítménnyel Ezeknél a kísérleteknél Sosta
kovszkij katonaorvosnak vezető szerepe volt. Ezek a 
kísérletek végérvényesen azt eredrnényezték, hogy 
az új balzsamot nagyban előállítsák és az orvosi 
gyakorlatba bevezessék 

-·Kü.lönösen jó hatásúnak bizonyult a Winilin, 
lőtt, égési és fagyási sebeknéL A legeredményesebb 
kezelési rnód, ha tisztán, közvetlen a sebre helyezik 
vagy mull-pólyán juttatják a gyulladásos izornra 
A Winilin érzéstelenítő és fájdalomcsillapító hatású, 
elősegíti a granuláció! és a gyors epitélképződést 
A Winilin baktericid hatást fejt ki, a sebváladék 
jellegél megváltoztatja, a polikokkuszokat rnono
kokkuszokká. változtatja, és steriiizálja a sebet 
Egyúttal kiküszöböli a sebek okozta kellemetlen 
rothadásszagot · 

A megfigyelések alapján a készítmény egyéb 
alkalmazása is lehetséges.. Megállapították, hogy a 
Winilin sebtisztító hatása mellett a szövet újra
képződését is elősegíti, miközben a második gyó
gyulási periódusban aktiv epitélképződés !~p fel 
Ugyancsak kedvező eredményt értek el a lágy 
szövetek traumás ártalmaináL Nagy előnye, hogy a 
Winilin-kötések könnyen eltávolíthatók, az eltávo
lítás nem okoz fájdalmat és nem sérül meg a granu
lálódó epitélfelület. A bőrbetegségeknél a Winiiin 
nem okoz a perubalzsarnra jellemző kellemetlen 
melléktünetet, és nem fordulnak elő toxikus jelen, 
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ség ek, bármilyen nagy mennyiségben is alkalmaz
zák A megfigyelések azt eredményeztek, hogy a 
bőr minden sebfolyamatánál, továbbá karbun
kulusoknál és furunkulusoknál, sőt részben szká
biesznél is jó eredménnyel alkalmazható Áz Orvosi 
Továbbképzés Központi Intézetének mikrobiológiai 
osztályán folytatott kísérletek azt rnutatják, hogy a 
Winilinnek baktericid hatása is van. A kísérletek 
alápján a Szovjetúnió EgészSégügyi Minisztériumá
nak Orvostudományi Tanácsa elrendelte, hogy az 
új készítmény klinikai vizsgálatait lezártnak tekint
sék és célszerűnek találta, hogy a készítményt 
Sos/akovszkij-balzsam néven az orvosi gyakorlatban 
minél szélesebb körben bevezessék Az rij készít
mény gyári méretekben történő előállítása meg
ke.zdődött és farmakológiai leírása is elkészült. 
Megállapítást nyert, hogy a Sostakovszkij-balzsam 
egyes olyan esetekben is kedvező gyógyítóhatást 
fejtett ki, ahol a penicillinkezelés eredménytelennek 
inutatkozott. Igy azután világos, hogy mindenütt 
nagy érdeklődés\ keltettek a készítmény további, 
más területeken történő alkalmazásának érdekében 
folyó kísérletek 

Ezidőszelint Sostakovszkij M F., Kefe/i I I.. 
docens, Udinzowa professzor klinikáján, a gyomor
és bélfekélyeknél és a gyomor, béltraktus különböző 
gennyes megbetegedéseinél figyelik meg a balzsam 
felhasználását 

Faragó Sdndor .. 
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jones, H M. & Brady, S. E · Az N(2-piridil) 
szubsztitudlt antihisztamin gyógyszerek kolorimetrids 
meglzatdrozdsa J A Ph A Sc.. E. 38/1 L !949 
579-80 

A piridin-gyúrűt cianogén··bromiddal felnyit
ják, a keletkezett termékef anilinnel kapcsolva, · 
színes komplex keletkezik, ami Beer-törvényét kö
veti és 400--465 millimikron hullámhosszúságú 
szűrő mellett kol.orimetriásan mérhető .. A módszer 
mindazon antihisztamin-vegyületekre alkalmazható, 
melyek a piridin-gyűrűt tartalmazzák. 

Láng Béla dr 

Wokes F. és Klatzkin Ch · Protein a maidta
készitményekben The Journal of Pharmacy and 
Pharmacology .. l 949 I. kötet 12 .. sz. 

Malátakivonat össznitrogéntartalma O 2 és 
l 2% közölt van. Alacwny diasztatikus értékek 
rendesen alacsony össznitrogen értékkel párosulnak 
Kevésbbé oldódó (>)Iess soluble<<, növények 
strukturális proteinjében) nitrogéntartalom az 
össznitrogén l 8-10%-a Csecsemők maláta-, búza
és szájaliszt tápszerében a nyersanyagoktól szárma .. 
zólag elegendő an eur in és nikotinsav van, ha magas 

B-vitamin tartalmú malátakivonattal készül. Ha az 
étrend megfelelően van A-, C- és D-vitaminnal ki
egészítve, a növekedést előmozdító hatás a csecse
mőknél biztosítható az étrend protein értékével 

Oergelics józsef 

Ballock K, Keepe W. O. és Rarulins E A .· 
Bakter iumok életbenmaradása csekély nedvességet 
tartalmazó rendszerekben. L rész. A permetezéssel 
szárított porokban levő organizmusok felsorolása 
és osztályozása. The Journal of Pharmacy and 
Pharm.acology. 1949. L kötet. 12 .. sz. 

Szuszpenziókban vagy porokban kielégitő ered
ménnyel végezhető az életképes esirák számlálása 
a Bacillus subtilis spóráival 

Ha a Bacillus subtilis spóráinak egyenletes a 
szuszpenziója, az életképes esirák is egyenletesen 
oszlanak el a porban. Permetező eljárással szárított 
porok, melyek Bacillus subtilis spórákat tartalmaz
nak, igen alkalmasak aspórák fejlődési feltételeinek 
vizsgálatár a, ellenben a Bacterium lactis aerogenst 
tartalmazó porok nem, mivel ezek elpu~ztulási 
aránya a permetező szárítás alkalmával magasabb. 

Oergelics józsef 
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A gyógyszerész továbbképzése 
Levél a szerkesztőhöz 

A most múködő gyógyszerészek zöme még a 
régi, elavult, s nagyon is hiányos elméleti kikép
zésben részesült Az utóbbi évtizedekben a szer
veskémia mÚföldeket tett meg fejlődésében, s 
ennek következtében .. a dolgozó gyógyszerész a 
szerves és gyógyszerül . alkalmazott vegyületek 
valóságos dzsungeljében barangol hivatása közben. 
Teljesen új irányban fejlődött a gyógyszerek elő
állítása más a gyógyszerészi technológia is Új 
szempo~tok érvényes~lnek a ~yógy~zeiísmeret kö
rében ahol komoly buvarkodas folyrk, hogy akul
földi 'drogokat ugyanolyan értéke~, .sőt sok~zor 
értékesebb hazai drogokkal helyettesttsuk A gyogy
szerésznek a továbbiak során egyre fokozottabban 
kell foglalkoznia a gyógyszerhatástan~al_ is.. A 
különböző vitaminok, hormonok, antrbrotrkumok 
korában fontos hivatást tölt be a >>Gyógyszerész<<, 
amikor különböző tárgyú érdekes és nivós cikkeivel 
elégiti ki a haladni vágyó kartársak tudásszomját, 
s ébresztgeti azok lelkiismeretét is, akiket a maradi
ság már hatalmába keritett Különös~n értékes a 
szaklap a falun dolgozó kartarsak szamara, akik
nek még arra sincs lehet~sé~~k, hogy mu_nkáj~k 
közben felmerült problemajukat megvrtassak, 
hiszen évenkint csak 1'--2-szer jöhetnek össze a 
szomszéd falun vagy városban dolgozó kartár
sakkaL Ott, ah~! nincs alkalom továbbképző elő
adások hallgatására, ahol nincs szakkönyvtár, csak 
az a néhány könyv, amelyet a gyógyszerész keser-
vesen meg tudott vásárolni 

örvendetes éppen ezért az Orvos Egészségügyi 
Szakszervezet Gyógyszerész-Titkárságának az Or
szágos Gyógyszerész Egyesülettel karöltve elindí
tott szaklapterjesztő propagandája, melynek soran 

SCHIMMEL ÉS TÁRSA R. T. 
a SzoVjetúnió tulajdonáhail 

Bu.dapest-Rálwsja.lva .. 'l'el.. : 29ö-2:N 

ESSENCIA· ÉS ILLÓOLAJGYÁR 
XIV .. , Vértes-utca 6-8 

Készítményei rum- és likőressenciák, szappa1~- és 
parfőmkompozíciók, természetes és szmtéttkus 

illÓolajak, rum- és gyümölcséterek sth 

VEGYÉSZEll GYÁR 
X., SomJa-utca 10 

Készítményei.· kénéter, oldószer·ek, acetátok t.ech
nikai és vegytiszta minős~J?ben chlorcalcmm, 

· cremor tartan stb 

'Ismét flaph.ató l 

Gyártja és forgalo:llba hozza: 

Magyar Pharma Ciyósyáru Rt. 
Budapest, XIV ker, Telepes"utca 53 

r em élhetjük, hogy tovább gyarapszik a .. »Gyógy
szerész« olvasóinak tábora, és ezzel egyutt egyre 
emelkedik a gyógyszerészi tevékenység tudományos 
színvonála Engedje még meg, Szerkesztő Kartár-
sam hoay elmondjam, milyen kív~nságom lenne a 
»GyÓgysterész<<-szel szemben Szeret~ém elsősorban 
is ha hetilappá alakulna A mult evben tervezett 
tdvábbképzés egyelőre még nem jutott el a !neg
valósulás állapotába. Addig is azonban a legkrsebl:l 
költséggel és a gyógyszertári dolgozók széles· rétegei 
bevonásával, a szaklapon keresztul folyhatna a 
továbbképzés. Előnye az ilyen úton történő to
vábbképzésnek, hogy mindenki résztvehet bynne, 
s az anyag rögtön nyomtatásban is megj.elenik. Ez 
a továbbképzés a lap hetenkénti megjelenése esetén 
az eddiginél bőségesebb és még tökéletesebb lehetne. 

Komoly szükség volna olyan rendszeres be
számolóra - amelyben a Gyógyszenpan Kozpont 
Orvostudományi Osztálya ismerteti a forgalomba 
kerülő új gyógyszereket. Azok összetételét, tulaj
donságát hatását Gyakorta előfordul ugyanrs, 
hogy az dr vos olyan új szert ír tel, amelyről. a gy~gy
szerész méa nem is hallott, es az OKI altalrdő
közönkint közölt néhány soros hivatalos jelentésen 
kívül semmiféle felvilágosítással nem tud szol
gáli1i, ez azonban csak a szer összetételére vonat
kozik. Sőt az is előfordul, hogy a beteg a napr-
lapokban olvas egy új magyar gyógyszer beveze
téséről, s a gyógyszerész irodalom hiányáb~n _nerjl 
adhat bővebb felvilágosítást Mindezek krkuszo
l:lölődnének, ha a >>Gyógyszerész<< hasábjain rend
szeres ismertetés indulna meg a Magyarországon 
újabban forgalombahozott gyógyszerekről, táp-
szerekről 

Horváth Dénes dr 
gyógyszerész, Lövő 

Szerkesztöség: V., Nádor~utca 26 .. I el: 127-752, 124-072 

Kiadja: a Iudományos Folyóiratkiadó N" y, 
V., Szalay-u .. 4· TeL : II 2-674, II2-:68I, 122-299, 312-545 

Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 936515 
Felelős szerkesztő: Székely Jenő" 

Felelős kiadó : 
A I'udományos Folyóiratkiadó N. V. vezérigazgatója 

370{505400. Altilenae um Nyomda NV. (Fv.: Soprorú Béla~ 

Alkaloida·· 
me n tes 
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GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK HIVATALOS LAPJA 

V. ÉVFOLYAM 1950 SZEPTEMBER 1. 14. SZÁM 

A gyógyszertárak .államosítása 

»A közforgainni gyógyszertárak államosításá
val a dolgozók egészségügyi ellátásának egyik 
régen vajúdó kérdése oldódik meg. Közforgalmú 
gyógyszertáraink nagy többsége rnind a mai 
napig magánkézben volt. Mintegy két évvel ezelőtt 
megalakult Állami Kezelésbe Vett Gyógyszertárak 
NV 320 gyógyszertárat kezelt, a tböbi közforgalmú 
gyógyszertár, számszerint csaknem 7200, továbbra is 
magántulajdonban maradt A tőkés gyógyszertár
tulajdonos egyéni érdekeinek szemelőtt tartásával 
igyekezett kivonni tókéjét gyógyszertárábóL Főleg 
a legkeresettebb és legjövedelnrezőbb gyógyszere
ket és cikkeket tartották raktáron, de csak olyan 
mennyiségben, hogy a gyógyszertár napi for gal
mát előreláthatólag el tudják látni. Igy történt, 
hogy a magángyógyszertárakban egy-egy gyógy
szer gyakran kifogyott, a titkábban keresett 
gyógyszereket pedig egyáltalában nem tudták 
kiszolgáltatni 

A dolgozók gyógyszerellátásának megjavítása 
érdekében létesítette a népjóléti kormányzat két 
évvel ezelőtt az Állami Kezelésbe Vett Gyógy
szertárak NV-t Ezeket a gyógyszertárakat bősé
gesen ellátták gyógyszerekkel A dolgozók érde
keinek megfelelően szabályozták a gyógyszertári 
ügyeletet Oj gyógyszertára/wt állitottak fel azokon 
a helyeken, a/zol a lakosság· gyógyszerellátása szem
pontjából erre a legnagyobb szükség volt, hogy pó
tolják azokat a hiányokat, amelyeket a magán
gyógyszertáraknak a jólfizető polgári lakónegye
dekbe való tömörülése okozott A dolgozók bizalma 
és az állami kezelésbe vett gyógyszertárak jobb 
munkája nyilvánult meg abban, hogy ezekr.ek a 
gyógyszertáraknak a forgalma rövid idő alatt meg·· 
háromszorozódott 

27 

A gyógyszerellátásnak eddigi rendezetlensége 
nemcsak egészségügyi szempontból volt kifogásol
ható. A magángyógyszertár akat nagy számuk 
miatt be kellett kapcsalni a biztositottak gyógy
szerellátásába és a közgyogyszerellátásba.. lgy a 
szacialista termelésből eredő és éppen a dolgozók 
szociális biztosítását szolgáló jelentős összegek 
jutottak a gyógyszertártulajdonosoknak Csak az 
OT I-betegek gyógyszerszükségletének költsége 
évente több rnint l 00 millió forint volt 

Szociaiista egészségügyünk folyamatos kiala
kítása, az egységes betegellátás és egészségvédelem 
követelményei szükségessé tették a dolgozók gyógy
szerellátásának egységes és minden tekintetben 
kielégitő rendezését, amelynek feltételét valósítja 
meg a Népköztársaság Elnöki Tanácsának ren
delete.<< 

Ezt a leközölt részletet a Szabad Nép július 
29-i közleményéből vettük át 

Amióta körülbelül másfél évvel ezelőtt a 
gyógyszertár ak részleges államosítása megtörtént, 
tudtuk, hogy a egész szakma érdeke, hogy a 
teljes államosítás is minél előbb bekövetkezzék 
Azóta a közegészségügy egész területén bebizo
nyosodott, a magángyógyszertárakkal szemben, az 
állami gyógyszertáraknak szociális, közegészségügyi 
és gazdasági példarnutalása 

»A GyógyszeréSZ<<, a szakszervezet lapja, kö
vetkezetesen harcolt azért, hogy a gyógyszer
tárakat ne egyes személyek kapják meg, hanern 
a közösség, az állam kezébe kerüljenek Harcolt 
elsősorban a jobboldali szociáldemokr a ták ellen, 
akik még közvetlenül az államosilás előt1 is, 
nyilt taggyúlésen akarták eldönteni, hogy a tagsag 
a magántulajdon fenntartását kívánja-e vagy a 
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