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Élenjáró tudomány 
- l.. V Sztálin 7927. október 17-i beszédéból -

, ... az Októberi Forradalom ,azzal, hogy az 
imperializmust megingatta, az első proletárdiktatú
rával egyszersmind megteremtette a világ forra
dalmi mozgalmának hatalmas és nyílt bázisát, 
amilyen"'bázisa azelőtt sohas~m volt s amelyre most 
támaszkodhatik Megteremtette a nemzetközi for
ractalmi mozgalom ama hatalmas és nyílt központ ját, 
amilyen központj a azelőtt sohasem volt és amely körül 
most tömörülhet, szervezve minden ország proletár
jainak és elnyomott népeinek forradalmi egység
frontját az imperializmus ellen. 

Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy az Októberi 
Forradalom a világkapitalizmusan halálos _sebet 

' ejtett, melyet az soha többé ki nem hever .. Eppen 
ezért a kapitalizmus soha többé vissza nem szerzi 
azt az •>egyensúlyt«, azt a "stabilitást«, amellyel 
Október előtt rendelkezett A kapitalizmus részlege
sell stabilizálódhat, termeléséf r acianalizálhatj a, 
átadhatja a fasizmusnak az órszág kormányzását, 
ideiglenesen lebéklyózhatja a munkásosztályt, de 
soha többé vissza nem szerzi magának azt a myu
galmat<< és azt a •>biztonságot«, azt az •>egyensúlyt<< 
és azt a "stabilitást«, amellyel azelőtt kérkedett, 
mert a világkapitalizmus válsága a fejlődés olyan 
fokát érte el, hogy a forradalom lángjainak okvet
lenül fel kell lobogniuk, hol az imperializmus· köz
pont jaiban, hol perifériáján, semmivé téve a'kapi
talista foltozgatás!, s nap-nap után közelebb hozva 
a kapitalizmus bukását.. Pontról-pontra úgy, mint 
az ismert mesében : •>Kihúzta a farkát, ben tr agad t 
az orra, kihúzta az orrát, bentragadt a farka.« 

Ez,. másodszor azt jelenti, hogy az Októberi 
Forradalom bizonyos magasságra emelte az egész 
világ elnyomott osztályainak erejét és súlyát, 
bátorságát és harckészségét, s az uralkodó osztályo·
kat arr a kényszerítette, hogy velük, mint új, komoly 
tényezővel számolj anak. Most már nem lehet a világ 
dolgozó tömegeit sötétben botorkáló, perspektíva 
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nélküli wak tömegnek<< tekinteni, mert az Októberí 
Forradalom számukr a világítótornyot emelt, amely 
az útjukat megvilágítja és perspektívákat nyujt 
Míg azelőtt nem volt az egész világ előtt nyílt fórum, 
ahonnan demonstrálni és kifejezni lehetett volna az 
elnyomott osztályok reményeit és törekvéseit, addig 
most az első proletárdiktatúra megadja ezt a fóru
mot Aligha lehet kételkedni abban, hogy e fórum 
megsemmisítése hosszú időre a korlátlan fekete 
reakció sötétjébe borítaná a •>haladott országok<< 
társadalmi és politikai életét Tagadhatatlan, hogy 
a "bolsevik állam<<létének puszta ténye is megzabo
lázza a reakció fekete erőit és megkönnyíti az elnyo
mott osztályok szabadságharcát Tulajdonképpen 
ez a magyarázata annak az állati gyűlöletnek, 
amelyet minden ország kizsákmányoló! a bolse
vikokkal szemben táplálnak: A történelem meg
isinétlödik, bár. új alapon. Ahogy azelőtt, a feuda .. 
/izmus bukásának idején, a •>jakobinus« szó minden 
ország arisztokratálban rémületet keltett, akként 
most, a kapitalizmus bukása idején, a >>bolsevik« 
szó rémületet és borzadályt keltett a burzsoáziá
ban És megfordítva, .ahogy azelőtt Párizs volt a 
felemelkedő burzsoázia forradalmi képviselőinek 
menedéke és iskolája, akként most Moszkva mene
déke és iskolája a felemelkedő proletariátus forra
dalmi képviselőinek A jakobinus-gyűlölet nem 
mentette meg a feudalizmus! az összeomlástóL 
Kétséges-e, hogy a bolsevik--gyűlölet nem menti 
meg a kapitalizmus! az elkerülhetetlen puszJu
lástól? 

Elmúlt a kapitalizmus "stabilitásának« kor
szaka és magával vitte a burzsoa rend megingat
hatatlanságának legendáját 

Eljött a kapitalizmus összeomlásának kor .. 
u~a · 

I. V Sztálin .: •>A leninizmus kérdései'' 221-
223. o 
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Gyógyszerkészítmények analízise 
- ,, Alkaloidák és az alkaloidákhoz hasonló vegyületek<< dmű fejezet P er e l j ma n 
és B r o ds z ki j könyvéből -

(6 .. közlemény) 

Papaverinum hydrochloricum 

CH, N 
·L /-~,_ 

/ .... / 
,/- --,,, / ' 
·, / ". / 

l ,-[ 
OCH3 OCH, OCH, o'CH2 

C20H210 4N ··H Cl 
(mal ··súly 375,84) 

Azonosítás 

HCI 

l. A készítmény 0,01-0,02 g-ját l ml vízben 
feloldjuk s az oldathoz néhány csepp nátrium
acetát-oldatot csepegtetünk. A leszűrt csapadék 
a papaverin színreakcióit adja (Lásd a »A Gyógy
szerész<< 1951 6 sz 130 o )1 

2 Ha a salétromsavval megsavanyított olda
tához ezüstnitrát-oldatot csépegtetünk, fehér, túrós 
csapadék· keletkezi_k 

Meghatározás 

l. Kiszorításos módszer. A készítmény O, l
O, 15 g-ját 10 ml víz és 5 ml semlegesített szesz 
elegyében feloldjuk és fenolftalein-indikátor jelen
létében O, l n nátronlúggal megtitráljuk 

l ml O, l n nátronlúg 0,03758 g sósavas papa
verint jelez. 

Narcein 2 

C23H270 8 N 3H20 
(mal -súly 499,25) 

Azonosítás 

l Ha néhány kristálykát tömény kénsavban 
feloldunk, sárgásbarna oldatot kapunk, amely 
melegítve vérvörösre változik 

2 Frőhde-reagenssel először kékes-zöldre, majd 
zöldre, végül barnára színeződik 

3. Ha néhány kristalyka narceint óraüvegen 
1-2 csepp telített vizes jód--oldattal (káliumjodid 
nélkül) megnedvesítünk, ké~re színeződik 

1 Az árubeli papaverin tulajdonképpen a csekély 
mennyiséga kriptopin-szennyezés miatt adja a felsorolt 
reakciókat: A teljesen tiszta készítmény nem reagál 

2 CH2 Hasábalakú tűkristályOk 3 
A/" mal kristályvízzel. Olv. pontja 

H ,.../Oj j ! 170-1710. A kristályvízmentes 
'.:-\0\/'-. IN(CH3) 2 bázis olv -pontja !45°. Hideg vfz. 
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1 
ben és a szokásos oldószerekben 

CH alig oldódik Igen gyenge har-
l 2 madrendü bázis. Optikailag in-
CO aktfv 

AicooH 
'-.)OCH, 

OCH, 

Meghatározás 

J N Rozenblum szerint a narcein-klórhidrát 
az alábbi módszerekkel határozható meg: 

l. Közvetlen titrálás.. 30---40 mg sósavas 
narceint !5 ml forró vízben feloldunk. A lombik 
falát 5 ml vízzel leöblítjük, majd l csepp metil
vörös hozzáadása után O, l n nátronlúggal mikro
bürettából megtitráljuk 

l ml O, l n nátronhig 0,04817 g vízmentes 
narcein-klórhidrátot (C23H210 8N .. HCI) jelez. 

2. Argentometriás meghatározás .. 3Q-40 mg 
sós<!vas narceint 50 ml-es mérőlombikban: 25 ml 
vízben melegítéssel feloldunk Kihülés után l ml 
hígított salétromsavval megsavanyítjuk, hozzá
adunk 20-25 ml 0,01 n ezüstnitrát-oldatot, 
majd a jelzésig vízzel kiegészítjük. A csapadék 
leülepedése után az oldatot száraz, redős szűrő
papíron megszűrjük. A szűredék első 10-15 ml-ét 
elvetjük. További 25 ml-ében az ezüstnitrát fölös
Jegét O Ol n ammóniumrodaniddal visszamérji,ik 
Ha a 0,01 n rodanid-oldat fogyását megkétszerezzük 
és .a 0,01 n ezüstnitrát-oldat vett mennyiségéből 
(20--25 ml) levonjuk, megkapjuk a bemért vizsgá' 
landó anyag narceintartalmát. 

l ml 0,01 n ezüstnitrát-oldat 0,004817 g 
vízmentes sósavas narceint jelez 

Morphinum hydrochloricum 3 

(C11 H170N(OHJ. H Cl· 3H20 
(moL súly 375,7) 

Azonosilás 

l Ha a készítmény 0,001-0,002 g-jához 
l csepp formaldehid -kénsavat (Marquis-reagens) 
adunk, vörösesliiára színeződik, de később kékre 
változik 

2. Frőhde-reagenssel először vörösesliJár a, majd 
kékre színeződik (a morfinra azonban csak az 
először keletkezett lila szín jellemző) 

3. Igen híg ferriklorid és káliumferricianid 
oldatok elegyével sósavas közegben kék színeződés 
keletkezik, nagyobb töménységnél pedig kék csapa
dék (lásd a kolorimetriás meghatározást). 

4 Ha a· marfiu oldatát jódassavval hozzuk 
össze, a morfin redukáló hatása folytán szábad jód 
válik ki 

NCH3 A morfinbázis I mol.. kris-
CH IICH2 tályvizet tartalmazó, rombusz-
/~ , alakú tá6Iákban kristályosodik. 

p---""'--- -/-~1 _ '\: A -vízmentes bázis olv.-pontja 
-~CH, 247-249°.(a)0 ~-140°(CH30H) dH~< / l(özönséges szerves oldószerekben 

"'- / CHOH nehezen oldódik Friss'én kicsa·· 
0 patt, amorf állapotban jobban 

oldódik, mint kristályos alakban 
A martinbázis .1ikáli-lúgokban könnyen, ammónia- és alkáli
karbonátok oldataiban azonban nehezebben oldódik Arány
lag könnyen feloldódik meleg kloroformban és szeszes 
kloroformos elegyben. 

5 Oldatából a legtöbb alkaloidakicsapórea
gens, mint pl. a jódos káliumjodid (Wagner
reagens), Hgj2 . 2KJ (Mayer-reagens), kálium
bizmutjodid, foszformolibdénsav, foszforwolfrám
sav stb , csapadékkiválást okoz 

Meghatározás 

l. Meghatározás a szabad bázis alapj-án. 
Mivel a morfin szerves oldószerekben nehezen 
oldódik, receptórai ellenőrzéseknél a közönséges 
kivonásos módszer alig jöhet számífásba. Sokkal 
gyorsabb és eredményesebb Schu/ek és Szeghó 
módszere 

l ml 0,02 n kénsav 0,0057 g vízmentes 
vagy 0,00751 g három molekula kristályvizet 
tartalmazó sósayas morfint jelez. . 

2. Kis mennyiségekben, mint ahogy rendsze
rint rendelni szekták, a Szmirnova által módo
sított Ginzberg-féle kolorimetriás módszerrel hatá
rozható meg.. Ez a módszer azon alapszik, hogy 
a morfin káliumfenicianid és feniklorid hatására 
oxidimorfinná alakul, miközben a keletkezett 
káliumferrocianid a fenikloriddal berlinikéket ad : 

4C17 H19N03 + 4K3Fe(CN)6 -->-
->- 2C34H36N20 6 + 3K4Fe(CN)6 + H4Fe(CN)6 ; 

3K4 Fe(CN)6 + 4FeCI, = 
= Fe4[Fe(CN)6] 3 + 12KCI 

Kis mennyiségú morfin jelenlétében az" oldat 
kékre színezi'dik 

A meghatározáshoz az alábbi reagensek szüksé
gesek : 

l. O, l g FeCI, 6H20 ol data 50 ml vízben + 
2,0 ml 25%-os sósav ; 

2. O, l g K,Fe(CN)6 ol data 50 ml vizben 
A reagenst úgy készítjük, hogy az első és a 

második oldat 2--2 ml-ét 96 ml vízzel elegyítjük 
A meghatározást a következő iliódon végezzük: 

0,015--0,025 g sósavas morfint tartalmazó port 
25ml-es mérőlombikban feloldunk A jeiig feltöltött 
oldatból 5 ml-t másik 25 ml-es mérőlombikba 
viszünk, hozzáadunk 18 ml reagenst és a jelzésig 
kiegészítjük. Egyben ugyanilyen töménységű 
standard morfin-oldatot is készítünk. Az oldatokat 
!5 perc mulva küvettákba töltjük és Dubosque
féle ]{oloriméterben összehasonlítjuk A leolvasás! 
különböző rétegmagasságokban négyszer végezzük, 
m.ajd a küvettákat egymással felcseréljük és ismét 
leolvassuk. Eredménynek a nyolc leolvasás közép
értékét tekintjük 

3. A jodometriás meghatározás azon alapszik, 
hogy Morfin HJ J, összetételű polijodid keletkezik 
Az ekvivalens-súly a malekolasúly egyharmada 
Tiszta morfin-oldatoknál a hibalehetőség l ,5% 
Ez a módszer receptúrai ellenőrzéseknél is alkal
mazható. 

4. V ájszberg, F ialkov és Chrizmcin fotokolori
metriás módszerének lényege a morfin sziliko
molibdénsavval (H8Si(Mo20 7) 6 nH20) történő 
oxidálása és az ammóniával telített reakcióelegy 
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standard oldattal való összehasonlítása. Biionyos 
határokon belül a kodein, koffein, szalipirin, tej
cukor, káliumbromid, káliumjodid stb a meg
határozást nem zavarja. 

5. A sósavas morfin közvetlen titrálása A 
morfinsó 50 rng-nyi mennyiségét üvegdugós lom
bikban 10 ml vízben feloldjuk Az oldathoz 2 
csepp l %--os fenolftalein--oldatot adunk, majd 
mikrobürettából O, l n nátronlúggal addig ti tr á! juk, 
amíg az oldat rózsaszín e már nem tűnik eL Titrálás 
közben az elegyet erősen kell rázogatni 

jelez,. 
l ml O, l n nátronlúg 0,03757 g sósavas morfint 

6 p 1 um 

Azonosítás 
l. O,Ol-0,02 g ópiumport 1 ml vízzel rázo

gatunk, majd megszűrjük Ha a szűredékhez 
l csepp híg 'ferr ik! oridet adunk, vörösre színeződik 
(a mekonsav - C7H40 7 3H20 -- reakciója) 
A színeződés sem sósavtól, sem melegítéstől nem 
tűnik el 

Meghatározás 
Morfintartalmának meghatározását a Szmir-

nova által módosított Ginzberg-féle kolorimetriás 
eljárás szelint végezhetjük. A meghatározás menetc 
a következő : 

Kb. 0,01 g ópiumport és 0,3 g ólomoxidat 
vízzel alaposan eldörzsölünk A pépes masszál 
megszárítjuk és lombikba helyezve hozzáöntünk 
15--20-ml, egyenlő térfogat-mennyiségű kloroform
ból és amilalkoholból készült elegyeL A lombik 
tartalmát vízfürdőn visszafolyóhűtőt alkalmazva 
kétszer egymásután kivonjuk, majd a kihült 
oldatokat óvatosan szűrőpapírra öntjük . 

Az egyesített kivonatokat· bepárologtatjuk, 
a maradékhoz 1-2 csepp hígított sósavat cseppen
tünk és szárazr a párologtatjuk Az így nyert 
sósavas morfint vízben feloldjuk és a morfinnál 
leírt módon kolorimetriásan meghatározzuk Ösz
sehasonlításként megfelelő töménységű morfin-
oldatot készítünk, figyelembe véve, hogy a gyógy
szerkönyvi ópium 10% morfint tartalmaz. 

Pantopon 

Azonosítás 
l 0;01-0,02 g pantopont 0,8-1 ml vízben 

feloldunk Ha az oldathoz néhány csepp nátrium
acetát-oldatot cseppentünk, csapadék keletkezik 
(narkotin válik ki). · 

2 .. 0,01 g pantopont 1--2 ml vízben feloldunk 
Ha az oldathoz néhány csepp káliumfenicianid
oldatot és l csepp híg ferriklorid-oldatot cseppen
tünk, az oldat kékre színeződik, vagy berlinikék 
csapadék válik ki belőle (morfin--reakció) 

Meghatározás 
Lásd a morfin kolorimetriás meghatározását. 

(Folytatjuk) 
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A mikroszublimáció 
frta: Halmai János dr .. 

A szerkesztés alatt álló és rövidesen meg.
jelenő V. Magyar Gyógyszerkönyv a drogok vizsgála
tára sokkal nagyobb súlyt helyez, mínt az érvény
ben levő Gyógyszerkönyv.' Több új vízsgáló
módszert vesz fel eljárásai közé .. Ezek között szere
pel a drogok míkroszublímációs vizsgálata is. 

Az új gyógyszerkönyv szövege az egész drogo! 
ismerteti, de közli a porított drog míkroszkópos 
vizsgálatát is .. Mind a tára mellett, mínd pedig a 
laboratóriumban dolgozó gyógyszerész ma már 
ritkán találkozik egész drogokkal Gyakrabban hasz
nálja fel a porított drogokat a receptek készítése
kor .. A kézíeladásban, teakeverékek készítésekor és 
galenikumok előállításakor vágott drogokkal dol
gozik, rítkábban durván, esetleg fínoman porított 
droggal is 

mikroszkóppal vizsgáljuk Azután a szublimátum 
kémiai reakcióit ugyancsak a tárgylemezen végez
zük el, de szükség esefén a reakció során bekövet
kezett változásokat nagyobb nagyítással is vizs
gáljuk, míután a készítményt előbb fedőlemezzel 
lefedtük 

Ezek a tények is szükségessé teszik, hogy a 
gyógyszerész nagyobb gondot fordítsan az anyag
ismeretre, továbbá az anyag gyors felismerésére, 
azonosítására és elbírálására.: Ennek megfelelően az 
új gyógyszerkönyv alkalmazkodik a gyakorlati élet 
korszerű követelményeihez és ézért vesz fel több 
olyan vizsgáló eljárást -- így a míkroszublimácíót 
is - amellyel lehetőleg kevés anyagból, egyszer ú 
módon és gyorsan jó eredményeket kaphatunk az 
alapányag elbírálásábalj,. 

A vágott és porított drogok vizsgálatakor sok 
esetben nagy segítséget nyujt a míkroszublímácíó, 
mert kevés drogból - míndössze 2-10 ctg-nyi 
mennyíségből -- aránylag egyszerű felszereléssel-
háromláb, azbesztlap, tárgylemez, üvegpálcika vagy 
üvegkarika - néhány perc alatt míkroszublimátot 
kaphatunk, amínek különböző míkro-· és makro
reakcióját vagy míkroszkópos vizsgálatát elvé
gezve, a drog azonosságát, jóságát, esetleg bízonyos 
szennyezését azonnal megállapíthatjuk. 

A míkroszublímáció r:észben görög, részben 
latin eredetű szó, jelentése kicsiben való szállasztás. 
Értelemszerűen egész kevés anyagat szállasztunk, 
vagyis szílárd halmazállapotból ismét szílárd hal
mazállapotú terméket állítunk elő melegítéssel 

A mikroszublímációt a Gyógyszerkönyv alap
jáll a következőképpen végezzük : A porított drog 
O 02 g-jából tárgylemez közepén 1--,-2 mm vastag 
réteget készítünk és a tárgylemezt azbesztes drót
hálóra helyezzük A tárgylemez fölé derékszögben 
másik tárgylemezt helyezünk el olyképpen, hogy a 
tárgylemez egyik vége az azbesztlapon, másik vége 
pedig 4--5 mm vastag azbesztszalagon vagy üveg
lemezen nyugszik A két lemez közölt 1-2 mm-es 
szublímációs tér marad .. (A kép 7. ábrája.) Ezután 
az azbesztlapot gázégő kis lángjával melegítjük. 
Először a drog nedvességtartalmából származó 
vízgőz csapódik le a ferdén keresztbe helyezett 
tárgylemezre. A vízgőz hamarosan eltűník. Amíkor 
a felfogó tárgylemezen a képződött homály m<ír 
állandó, akkor veszí kezdetét a míkroszublímácíó. 
A szublimáció menetét kézinagyítóval figyeljük 
és a felfogó tárgylemezt időnként cseréljük. A szubli
mátumot előbb kis nagyítással, fedőüveg nélkül, · 
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A mikroszublimácíó elvégzésére más eljárások 
is vannak. Igy 7 unmann a szublimátumot felfogó 
lemez alátámasztására kis üvegpálcikadat abkát 
hasznáL (Kép l. ábrája.) A mikroszublimációt 
azbeszt dobozban, zárt térben is alkalmazta .. llyen
kőr hőmérőt is helyezett a dobozba és így a szubli-
mációs hőmérséklete! is megfigyelhette Molisch 
kis üvegkarikában helyezi el a drogport, erre teszi a 

1 felfogó tárgylemezt (recipiens) Ilymódon zárt 
míkroszublimációs teret kap, amí igen előnyös, mert 
függetleníti az eljárást a sokszor váratlanul jövő és 
elkerülhetetlen levegőmozgástól, mely esetleg érté
kes szublimátum lerakódását gátolja meg .. (A kép 2 
ábrája.) Rosentha/er és a svájci gyógyszerkönyv 
fémlemezt használ a drogpor elhelyezésére, melynek 
derékszögben felhajló egyik oldalaszolgála recipiens 
alátámasztására. (A kép 3. ábrája.) Lipták platina, 
Korányi porcelántégelyt alkalmazott. (A kép 4 .. 
ábrája .. ) Mások mélyített lemezt, vízcseppes hűtést 
stb .. is használtak (kép 5 .. és 6. ábrája), sőt egyesek 
légüres vagy ritkított térben végeztek mikro
szublímációs vizsgálatokat 

A míkroszublimátumon értékes megfigyelé
seket tehetünk. Igy elsősorban meghatározzuk a 
szublímátum olvadáspontj át, amíből az anyag tisz-
tas.ágára következtethetünk egyrészt, másrészt, ha 
nem ismerjük a míkroszublímátum kristályos anya-
gát, úgy az olvadáspont megállapításával, esetleg 
még szükséges egy-két kémiai vizsgálattal hamaro
san diagnosztizálhatjuk az any'<lgot Sok esetben 
már a krístály alakjából is következtethetünk a 
készítmény azonosságára. Ezt azután igazolhatjuk 
az olvadáspont megállapításával A míkroszublímá
tum azonosságát gyakran egyszerűbb módon álla
píthatjuk meg. El)nek. egyik lehetősége az, hogy 
valamely kémszeroldatot cseppentünk hozzá és a 
létrejövő elszíneződésről következtetünk a ·mikro
szublimátum, ebből pedig a drog azonosságát a vagy 
tisztaságát a A mikroszublimátum oldódásából, 
esetleg a hozzácseppentett kémszenel képződött 
csapadékból, végül ennek oldódásából is értékes 
adatokat kaphatunk a fenti kérdések megoldására 
Nemcsak a drog azohosságát tudjuk ilyen módon 
megállapítani, amíkor a drog egyik jellemző ható
anyaga vagy tartalmi része, pL coffein, ernadin stb. 
szublimál, hanem más a.<etekben is, ha a droghoz 
keveredett idegen anyag tartalmi része szublimál 
és így a drog szennyezettségét mutathatjuk ki 

Az elmondottakat gyakorlati példával is iga
zolni kívánom E célból az V. kiadású Magyar 
Gyógyszerkönyvből idézek néhány sort. 

A »Frangulae cor/eX<< cikkelynek az azonassági 
vizfgálat k) pontja (emodín) így hangzik: >>A drog 
porából készített mikroszublímátumban sárgás-·, 

színű, szálkaalakú krístályokat látunk, melyek egy 
csepp R-nátronlúgban piros színnel oldódnak<< 

Jellemző az ernadinokra (frangula kéreg, 
>>rheum<< gyökértörzs, szeanalevél alae-gyanta és 
más antraglukozida-tartalmú drogok hatóanya
gára), hogy sárgásszínű, szálka vagy keskeny, két 
végén kihegyezett tű alakjában szublimálnak. 
(A kép 8 .. ábrája.) A túk olykor rövidebbek, máskor 
hosszabbak, esetleg egymáson keresztben fekszenek, 
vagy egészen laza, néhány ágból álló pamatokat 
alkotnak Másik jellemző tulaj-donságukat a Boru
trager-kémlés mutatja: híg lúgos közegben cse
resznyepiros színnel oldódnak. Ez a színeződés rend
kívül jellemző és kolorímetriás értékmeghatározá
sukra is felhasználható. Az emodínok kémiai szem
pontból tríoxí-metil-antrakinonok és antraglukozí-
dák hasadásakor keletkező aglikonok .. 

A frangulakéreg esetében a míkroszublimátum 
vizsgálatával azonosítjuk a drogot. 

llifrmvb1!475tid! óei'Rnatú'úK il dlí!mwJiil!ltitum. _ 
f.lull/llfl!M ÓR/.RIIÚCU.J.&. 2. 1/tJ/iJclt i{,;z-tile/re.. .J.: l?p!tll/JQ/N (R!Wltli'.tll: 
tP.. ~i ;pl (lit. f(oNIJ.fi F.JLkoZ'l'. .5 Vf.{llú!áe.r ef;úfl.r~. ó K&! Iletfen ola: 
lomo.rzloli rfttJ!It?ll.S. l C;;typlfl!'kQI{ffl. óPJ'RiliRZtJJ J' f'mqibiJ Kní-

lol§tJ/1 t1 llll/(rtJ uu!Jiti!Hilt//IJ..Ód/1. 

A »Gentianae radix« cikkely azonassági vizsgá
latának d) pontja (gentízín) a' következőképpen 
szál: >>Ü Ol-O 02 g tárnicsgyökér-port tárgyleme
zen óvatosan szublímálunk A szublímátumot 
míkroszkóppal 300-szoros nagyítással vizsgáljuk. 
Színtelen krístályok mel!ett világossárga, 10-50 f'
hosszú, tűalakú vagy végükön kissé meggörbült 
kristályokat is láthatunk, melyek gyakran halma
zokat alkotnak (gentízín). A krístályok vízben, 
alkoholban és éterben oldhatatlanok, de klorálhid
rátban oldódnak. A kristályok egy-két csepp hígí
tott nátronlúgban sárgaszínnel oldódnak<< A mínő
ségí kvalitatív vizsgálat f) pontjának (Rumex
fajok) L bekezdése ezt mondja : >>Ha a b) pont sze
r int készített kristályokat R-nátronlúgbán feloldj uk, 
a folyadék nem lehet vörös.<< 

A gentíanágyökér esetében tehát a míkro
szublímátumot a drog azonosságának megállapítá
sár a (gentízín kristályok hosszú, tűalakúak vagy 
végükön meggörbültek, vízben, alkoholban, éterben 
nem oldódnak, klorálhidrátban oldódnak és hígított 
nátronlúgban sárga .színnel .oldódnak), továbbá 
idegen anyag kimutatására (Rumex-fajok antrag
lukozida-tartalmából lehasadó emodín szublímál 
és adja a Borntrager-kémlést, vagyis lúgban piros 
színnel oldódik) is egyidőben felhasználjuk. 

A mikroszublimációs vízsgálómódszert nem
csak a farmakognóziában, hanem bűnügyí esetek, 
kémiai anyagok, gyógyszer ek, élelmiszerek és élvezet i 
szerek vizsgálatában ís alkalrhaizák. 1856·ban Ottó 
arzénessav hevítésekor kémcsőben arzéntükörből 
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arzénessavat szublímált, Guy !861-ben kis kémcső 
felett tárgylemezre szublimálta az arzénessavat 
Anövénymikrokémíában Helwig alkalmazta először 
a mikroszublimációt 1864-ben alkaloida kimuta·
tására. A farmakognozíaívizsgálatok közölt először 
Flückiger alkalmazta 1867--ben a tolubalzsam vizs
gálatakor. A nagy orosz fítokémikus, Borodin 
1884-ben színtén alkalmazta a mikroszublimácíót 

A míkroszublimáció nagy előnyei mellett 
(kevés vizsgálandó anyag, csekély felszerelés, rövid 
időtartam, megbízhatóság) természetesen meg
felelő gyakorlatot is megkíván Ez a gyakorlat 
azonban szakszerű útniutatás mel!eít rövid idő 
alatt - pL továbbképző tanfolyam keretében -
aránylag könnyen elsajátítható, és a gyógyszer
tári vizsgálatok között jól értékesíthető 

Súlyponti kérdésünk az anyagta.karékosság. 
A vizsgálati anyag mennyiségének csökkentésével 
lényeges megtakarítás érhető eL Ezt a célt szolgálja 
a míkroszublimácíó és ez a cél vezette a Gyógy
szerkönyv szerkesztőbizottságát is abban, hogy 
vizsgáló eljárásai közé felvegye. E téren számos 
kíváló példát látunk magunk előtt, így különösen 
az élenjáró szovjet természettudományok kiváló 
művelői között.. 

Koreman 1947-ben megjelent Míkrokristallo·· 
gráfia 'ímű könyvében számos adatot találunk a 
míkroszublimációr a vonatkozóan .. lvanov 1946-ban 
megjelent Növényfizíologíaí és biológiai módszerek 
című munkája is alkalmazza a míkroszublimációt, 
Ruszkin a Míkroszkopizálás technikája című !947-
ben megjelent könyve is _ismerteti ezt az eljárást. 
A V lll.. Szavjet Gyógyszer könyv például a »Gen ti ana<< 
cikkelyében színtén ezt írja elő. 

Pereljman és Brodgkij ismeretes gyógyszerészi 
szakkönyvükben egész sorozat míkroszublímátum 
képét közlík. Pereljman egyébként továbbfejlesz
tette és tökéletesítette Rosent/zater módszerét 
Ismeretlen gyógyszer anyagok vizsgálatában nagy 
szerepet juttatott a míkroszublimációs módszer
nek. A míkroszublímátumokat kémlőszerekkel 
kezelve eljárast dolgozott ki az ismeretlen anyagok 
gyors, egyszerű és bíztos felismerésére. 

Míndezek azt bizonyítják, hogy a mikro
szublimácíó módszerének elsajátításával és beveze-
tésével az anyag és idő, továbbá eszköz megtaka
rítása terén a gyógyszerek vizsgálatában lényeges 
eredményeket fogunk elérni. 

Hozzász6lál§ a vidéki gyógyszerészek 
továbbképzéséhez 

Az V Magyar Gyógyszerkönyv küszöbön álíó meg· 
jelenése erősen sürgeti a gyógyszerészek továbbképzésének 
mielőbbi megszervezését. Véleményem szerint az új gyógy
szerkönyv tanulmányozásához csak akkor foghatunk 
hozzá, ha előzőleg felfrissítjük tudásunkat.. Sürgősen sz:ük
ségesnek tartom tehát megfelelő továbbképző-tanfolyamok 
rendezését. Annak a nagy többségnek pedig, akiknek nem 
lesz módjukban ilyen tanfolyamon résztvenni, azt ajánlom, 
hogy mielőbb szedjék elő régi jegyzeteiket, tankönyveiket, 
szakkönyveiket és kezdjenek neki a tanulásnak 

Ezzel kapcsolatban llély józsef kartársunk javaslatát 
oda módosítanárn, hogy küldjön rninden Vállalat 1~2 
gyógyszerészt az egyetemi városokban rendezendő tan
folyamokra, akik az ott szerzett elméleti tudásukat megyei 
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kartársaiknak továbbítanák részben előadások1 felolva~ 
sások megtartásával, másrészt oly mód0n, hogy a Válla~ 
latok útján házilag Svksz0rusítandó je,syzeteiket eljuttat
nák minden megyebeli gyógyszerésznek (1>Mit tanultarn 
a tanfulyarnc.n?<() 

Addig is azonban, amig a továbbképző-tanfolyam 
megindul és attól függetlenül is a következüket javasokm : 
Adjun ki 1>A Gyógyszerész<< minden számához csatolandó 
rne.Jlékletként egy-egy kis füzetet (8·-10 oldal) és közelje 
ezekben a Iegs~ükségesebb tudnivalókat, amelyek az 
új gyógyszerkönYv tanulmányozásához és megértéséhez 
okvetlenül és elsősJrban szükségesek. Ilyennek tartanám 
első számként 1>a kvalitativ analizis alapfcgálmai<~-t. A 
továbbiakban pedig kikérhetné 1>A Gyógyszerész<( a gyógy
szerkönyv szerkesztőbizottságának véleményét, vagy pedig 
az érdekelt gyógyszerészek kívánságára nézve intézne 

a lapban felhívást-, aminek eredményeképen a lap munka 
társai kidGlgc.znák a legf(,nü.sabbnak látszó kérdéseket 

.Javaslat(.m elfogadása esetén lehetövé válna nlinden 
gyógyszerész szakmai . továbbképzése egyéni útcn és az 
egyéní tanulás így közös nevezőre lenne hozható. Ezt 
a módját a továbbképzésnek kötelezővé is lehetne tenni 
és az eredményről a gyógyszerészfelügyelők útján állandóan 
tájékozódnának 

Ha 1>A Gyógyszerész<< olvasói között lesznek olyanok, 
akik javaslatumat kiegészítik, vagy tovább kívánják módo
sitani, közöljék azt mielőbb a szaklap szerkesztőségével, 
hogy ez a funtos kérdés a lehető legj0bb megoldást nyer
hesse és a szakmai továbbképző-tanfolyam a legtöbb 
eredményt biztosító módon mielőbb megindulhasson. 

Rétsag, !951 október- !O 
Bálint ]áno.s 

Az egészségügy egységesítése 
- Az új gy6gyszerésztovábbképzés -· 

Az egészségügy egysÉgesítésének szellemében 
ir.dul meg novw,ber elsején az elsö komolyan 
megszervezett és tudományos és gyakorlati síkon 
is megfelelten fel{ pitett gyógyszeresztovábbképző
tanfolyam. ·A tanfolyam kifejezett célja a gyógy
szerellátás minósigir,ek megjavítása .. A most meg
induló tanfolyarr,ból már elmarad minden eset
legesség és a teljes ~nyag a nagy egészségügyi cél 
szalgálafában áll. Es nem vtletlen, hogy ez az 
eddigiekhez egyáltalán nem hasonlítható tan·· 
folyam éppen akkor veszi kezdetét, amikor meg
jelent R Magyar Népköztársaság minisztertanácsá
nak rendelete az egészségügyi miniszter ügykörének 
új abb szabályozása tárgyában .. Megjelent a rende·· 
let és megir,dult felemelt ötéves tervünk egészség
ügyi vonalának kiépítése az »egészségügy egységé·· 
nek biztosttása<< érdekében .. Az egészségügy egy
ségesitése új feladatokat követel meg minden 
gyógyszertári dolgozótól, aki hivatását szocialista 
öntudattal teljesíti. Elsösorban minden táramellett 
dolgozó gyógyszerésztőL Ezeket a feladatokat 
a teljesen új vizsgálati módszereken alapuló, készülő 
gyógyszerkönyv szabja meg és írja elö .. A gyógy
szertári minóségi munka kialakulása elválaszt
hatatlan attól a hatalmas teljesítménytől, amit 
az V. Gyógyszerkönyv Szerkesztőbizottsága több, 
mint két éve végez. Csak ennek ismeretében 
és tudatosításában javulhat meg munkánk a tára 
mellett is, és dolgozhat vállvetve orvos, gyógy·· 
szerész, ápoló, technikus, műtős, az egyre töké
Ietesebb betegellátás érdekében a »Gyógyíts jobban<<
mozgalomban .. A minőségi gyógyszerellátás alap
feltétele a jól megalapozott tervszerű továbbképzés. 
A most meginduló, egymásután következő két 
tanfolyam erre képzi ki a résztvevő gyógyszeré
szeket.. Arra, hogy alkalmasak legyenek szacialista 
közegészségügyünk megnövekedett feladatainak 
teljesítésére. 

A tanfolyam időtartama 4 hónap .. 
1951-1952 .. évben 2 tanfolyam indul 
Az elsö tanfolyam 1951. november !·től 

!952 .. február 28· ig, a második tanfolyam 1952. 
március l-től 1952 .. június 30-ig tart. 

Az előadások idörendje : 

Elmélet hetenként háromszor reggel 7-9--íg. 
Gyakorl_at hetenként egyszer 6-9-ig. 
A tanfolyam előadásainak váZlatos te.matikája: 

J. Kémia és Fizika 
Kvalitativ kémiai alapismeretek 
Ph. Hg .. V. azonassági reakciói .. 
A Ph .. Hg .. V. fontosabb szennyezési reakciói. 
A Ph. Hg .. V. szennyezés-mérték vizsgálatai. 
Az Alkali··acidimetria és oxidimetria fontosabb 

típu sai. 
Sűrűségmérés, olvadáspont, forráspont, ned

vességtartalom, szárítási maradék-, izzítási mara
dék-meghatározás. 

Hidrogén ión kancentráció--meghatározás 
Nomogrammok használata 

I I. Galenikai és magisztrális gyógyszerészet 
A Ph. Hg. V galenusi és neogalenusi általános 

részei. 
A Ph .. Hg. V.. galenusi készítményeinek azonos

sági reakciója .. 
Mérési pontosság a recepturában. 
Inkompatibilis gyógyszerek és irracionális elő-

iratok. 
Ph .. Hg .. V. recepturai általános irányelvei Anti· 
biotikurnak a magisztrális készítményekben 
Egyes fontosabb galenusi készitmények elő-

állítása. 
Drogok feldolgozása a Ph; Hg .. V.. gyógyszer

könyvben. 
Granulálás, t ab lettázás, drazsirozás a Ph .. Hg. 

V.. gyógyszer könyvben .. 
J ll .. Farmakognózia 

Hazai gyógynövényeink, a belőlük nyert dro
gok s ezek szennyezései. 

Fontosabb drogok (elsősorban erőshatású dro
gok) kémiai azonosítása és kimutatása. 
IV .. Szerobakteriológia 

Ph .. Hg .. V .. vonatkozó általános része .. 
Sterilizálás. 
In jekció-készítés. 

V. Farmakológia_ 
A Ph.. Hg. V; készítményei hatástaní szem

pontból. 

(Organoterápiás készitmények a Ph.. Hg. 
v.-ben . .) 

VI. 

(Antibiotikumok.) 
(Anti-anémiás készitmények.) 
(Vitaminok) 
(Hormonok) 

A gyógyszertári gyakorlat jogi és üzemi 
vonatkozásai.. 

Tervgazdálkodás a gyógyszertárban .. 
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VII. 
Ideológiai ismeretek . 
A gyogyszerészi hivatás jelentősége a szaeia

lista társadalomban. 

A felvázolt ternatikában szereplő anyag elmé
leti és laboratóriumi aklatás kerettben kerül 
ismertetésre. 

A másodízben induló tanfolyamon vidéki 
gyógyszerészek is részt\éesznek 

Az aszeptikus gyógyszerkészítés megjavítására 
vonatkozó vizsgálatok 
Közlemény a budapesti Orvostudományi Egyet~m Közegészségtani Intézetéból 
(Igazgató. Dab is László dr .. egyet .. ny r .. tan ar) 

lrta: Vitéz István dr., Szerémi Ka:alin dr. és Balog János 

A IV. Gyógyszerkönyv >>A gyógyszerek kés~í
tésére vonatkozó szabályok« című fejezetében 
foglalkozik a gyógyszerek sterilezésével_ és az 
aszeptikus gyógyszerkészítés,se!. Ebben a feJezetben 
több olyan fogalom és eljaras szerepel; amelyek 
manapság már nem fogadhatók el és ezért helyes
bítésre és utánvizsgálatra szarulnak A fogalmak 
közül csak példának említjük meg az ú .. n. >>közelitó 
sterilitáS<< fogalmát Ez a meghatározás azért nem 
állja meg a helyét, mert sterilitás alatt azt értjük, 
hogy az illető anyagon vagy anyagban semmifele 
olyan élő mikroorganizmus nincs, amely aerob 
vagy anaerob körűlmények között kitenyészthető. 
Ennek alapján azok az anyagok, amelyekből az 
előbbi módon mikroorganizmusok nem tenyészt
heták ki, azok sterilek, s azok az anyagok, amelyek
ből csak egyetlen mikroorganizmus is kitenyészt
hető azok nem sterilek. Ha ezeknek az utóbbi 
any;goknak sterileknek kellene lenniök és mégsem 
azok, akkor azok >>Szennyezettek«, szemben a »fertő
zött« fogalommal, amely alatt azt értjük, hogy 
valamely anyag kórokozó (pilthogen) mikroorga
nizmus tartalmú. 

A »közelitö sterilitás« alatt nyilvánvalóan azt 
érti a IV.. Gyógyszerkönyv, hogy az ilyennek 
jelzett anyagokban viszonylag kevés számú bakté
rium, illetöleg mikroorganizmus van.. E_zeket _az 
anyagokat •>bakteriumszegények<<··nek mondJuk. Mm
denesetre a baktériumszegény jelző egyszersmind 
rámutat arr a, hogy ezek az anyagok ~ev~sbbé 
szennyezettek, tehát nagyobb gonddal es tiszta
sággal készültek. 

Az aszeptikus gyógyszerkészítésnek alapfelté-· 
tele a legnagyobbfokú tisztaság és a sterilitás. 
Altalában aszeptikus módon az olyan gyógyszereket 
kell készíteni, amelyek vagy egész ~.ömegükbe_n 
höérzékenyek, vagy csak egy vagy tobb alkoto
részük változik meg a sterilitási hömérsékleten 
kémiai fizikai vagy biológiai. és így hatástani . 
tekint~tben. Ebben az esetben tehát csak azokat 
az alkatrészeket és edényzetet sterilezhetjük, ame-

Iyek semmi tekintetben sem változnak meg a steri
lezés hatására. Hátra marad itt az a kérdés, hogy 
a hőérzékeny gyógyszeranyagat mégis milyen 
módon t~hetjük sterillé? 

A IV. Gyógyszerkönyv ene vonatkozóan 
azt az utasítást adja, hogy >>az olyan poralakú 
gyógyszert, amely a 160 C0-ra val~? hevítés! ,változás 
nélkül nem tűri, azt alkohollal gondosan atnedve
sítjük s '/2 óra ho~s:z~t 60 C0'_ot meg ne~ ~~lad~ 
hőmérsékleten szaritJUk<c Mmthogy mastranyu 
kísérleteinkben az alkohol desinficiens vizsgálatával 
behatóan foglalkoztunk és spóraölő hatást 20 perc 
alatt 100 c•-on sem észlel! ünk, érdemesnek látszott 
megvizsgálni ezt a módszert. Hiram drb steril 
petri-csészében levő 3-3 g·nJ:i ~tet il kvarchomokra 
egyenként 5-5 csepp baktenum coli, staphylo
coccus és talajspóra bouillontenyészetet cseppen
tettünk.. A befedett petri--csészéket 37 C0~os ter
mosztálba helyeztük s a homokot megszárítottuk 
Ezután a száraz homokot steril kémcsövekbe 
öntött ük, 10-10 csepp tömény all\ohollal átnedve· 
sitettük és 1/, órára 55-57 C 0-os vízfü;dőbe helyez· 
tük Innen kivéve, mindenik kémescbél körülbelül 
1-1 g'nyi mennyiséget szélőcukros bouillonba 
és Tarozzi-táptalajba oltottunk s aerob és anaerob 
módon 37 C0-os termosztátban tartottuk A meg·· 
figyelési idő 14 nap volt. 

E kísérlet eredményeként megállapítottuk, 
hogy a coli baktérium és staphylococcus elpusz
tult, a talajspóra azonban ne!il• ez_ek '?ár 4~ óra 
alatt feilődésnek indultak mmdemk taptalaJban. 
Ezzel a' módszerrel tehát sterilitás nem érhetö el, 
csak a kis ellenállású baktériumok ölhetök meg, 
vagyis a!l. illető gyógyszeranyag baktériumsze
génnyé válik 

A IV.. Gyógyszerkönyv egy másik _,utasítása 
pedig ügy szál, hogy »az olyan eszkozt vagy 
készÍiléket, amelyek az elöző pontokban leírt mód?n 
(hőlégsterilezés vagy vizgőzben cvaló ~ter~lezes) 
nem sterilezhetők, elöszőr szesszel, maJd etet rel 
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megnedvesített steril gyapot-·pamattal gondosan 
megtörölj ük<< 

E kér d és megvizsgálására is kísérleteket végez
tünk Már a rendelkezésünkre álló irodalom tanul
mányozásakor feltúnő volt, hogy az éter baktericid 
vagy bakteriosztázisos hatására vonatkozóan nem 
találtunk adatokat Ugyanúgy hiányoznak azok 
az adatok is, amelyek például a benzin vagy esetleg 
a kloroform hasonló hatásáról számolnának be. 
Mivel benzint az orvosok is gyakran használnak 
az injekció befecskendezése előtt az ampulla nya
kának és a beadási helyen a bőr ledörzsölésére, 
kísérleteinket kiterjesztettük az alkoholorr és éte .. 
r en kívül a benzin és kloroform bakteriosztazisos, 
illetőleg baktericid hatásának vizsgálatára is., 

E kísérletekben úgy jártunk el, hogy 24 
órás coli, staphylococcus és talajspóra bouillon
tenyészetet cseppentettünk kb. l cm2 nagyságú 
steril szűrőpapírra s ezeket steril petri-csészében 
37 C0-os termosztátban megszárítottuk. Szárítás 
után leöntöttük ezeket a külön petri-csészékben 
levő baktériumtenyészeteket 10-10 ml alkoholla!, 
éterrel, benzinnel és kloroformmaL A folyadékokat 
termosztátban befedett petri-csészékben elpáro
logtattuk és az újból száraz papírdarabkákból 
egyet .. egyet l% szőlőcukor-tartalmú bouillonban 
aerob módon ·és Tarozzi-táptalajban aenaerob 
módon tenyésztettünk. A kísérlet eredményeként 
mind a 4 folyadékkal kezelt baktériumok mindkét 
tenyésztési módon fejlődésnek indultak, vagyis 
ezek a folyadékok baktericid hatást az elpárol
gásukhoz szükséges aránylag hosszabb idő alatt 
sem,. fejtettek ki 

Kisér leteink egy másik sorozatában kézmosás 
után a száraz ujjbegyeket 2-2 csepp coli-baktérium 
24 órás bouillon-tenyészetével kentük be Meg .. 
száradás után az egyes ujjakat külön··külön éterrel, 
benzinnel, kloroformmal és alkohollal öntöttük le. 
A folyadékok elpárolgása után mindegyik ujjal 
megérintettünk (lenyomati oltás) egy Endo-lemezt 
és a táptalajt azután 48 órán át 37 C0-os termosz
tátban tartottuk E kísérletben kontrolként az 
ötödik ujjbegy szerepelt, amelyet coli baktérium
tenyészettel ugyanúgy kentük be, mint a többi 
négyet, de semmiféle oldatot nem öntöttünk rá 
a leoltás előtt. 

A kísérlet erédményeként a kontrol és a többi 
négy ujj lenyomata közt általában különbséget 
nem találtunk. A fejlődött telepek nagyság és 
sűriíség tekintetében megegyeztek egymással, mind
össze az alkohollal kezelt ujjról származó oltás 
képe volt valamivel kisebb mértékben tömött. 
Ez talán alig észrevehető fejlődésgátlásnak tekint
hető .. 

E kísérletet azután megismételtük olyanfor
mán, hogy az ujjakra szárított baktériumszusz
penziót az illető vizsgálandó folyadékkal meg
nedvesített vatta-pamattal dörzsöltük Je. Ebben 
az esetben nyilvánvalóan., a dörzsölés mechanikai 
és a folyadék zsíroldó hatása szerepelt, mert az 
Endo-lemezen az alkohollal és kloroformmal le-

.. dörzsölt ujjak lenyomatán telepek nem fejlődtek, 
az éteres vattával ledörzsöl! ujjakról származó 
tenyészet azonban csaknem teljesen megegyezett 
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a kontrollal, a benzines vattávalledörzsölt ujjakról 
viszont emennél kevesebb telep fejlődött. 

Az ismertetett 3 kísérlet alapján az derült ki, 
hogy önmagukban véve az alkohol, éter, benzin 
és kloroform az alkalmazott módon nem bakte
ricid anyagok Ezekkel tehát letörlés vagy ledör .. 
zsölés útján az eszközök nem tehetök sterilekké. 
A baktériumeltávolításban itt csak a mechanikus 
hatás szerepel 

A gyógyszerkészítésre szolgáló eszközök sleri
litása csak megfelelő sterilezéssei biztosítható .. 
Fém-, üveg- és porcellán-anyagok biztosan sterilez
hetök akár hőlégsterilező készülékben 160 C0··0n 
2 ó r a alatt, vagy !70 C 0-on másfél óra alatt, akár 
l% ná tr iumkarbonát-oldatban 20 percig tartó 
kifőzéssei Az eszközök közül a mérleg azonban 
nem sterilezhetó. Steril gyógyszerek készítésére 
a mérleg úgy használható, hogy a csészéjébe 
előzetesen sterilezett óraüveget vagy lombikat 
teszünk és ebbe mérjük le steril körűlmények 
között a hőérzékeny gyógyszert. 

Egy másik nem helytálló fogalmazása a IV 
Gyógyszerkönyv e részének, amelyet vizsgálat 
alá vettünk, a következő : »olyan vizes oldatot, 
szuszpenziót, amely a 100 C0 hőmérséklete! válto
zás nélkül túri, J4 órán át 100 C0 hőmérsékletű 
áramló vízgőzben (gőzfazékban) sterilezünk«. A 
mindennapos gyakorlatból tudjuk, hogy 100 C0-os 
áramló vízgőz egyszeri alkalmazásával sterilitás 
egyáltalán nem érhető el, még akkor sem, ha a 
sterilezési időt több órára hosszabbítjuk meg .. 
A IV Gyógyszerkönyv fogalmazása szerinti eljárás
sal csak annyi érhető el, hogy az illető folyadékban 
levő vegetatív baktériumok (a nem spórásak) 
pusztulnak el Ez azonban nem jelenti a sterilitás 
próbakövét, mert éppen a spórás mikroorganiz
musok azok, amelyekre a sterilezésnek irányulnia 
kell. 

E kérdés vizsgálatával kapcsolatban azt tapasz
taltuk, hogy bizonyos hidrogénion-koncentrácio 
igen kedvezően befolyásolja a 100 C0-os vízgőz, 
illetőleg e hőmérséklet hatását Igy például ha, 
dextróz-oldatot (amely magasabb hőmérsékleten 
nem ster ilezhető, mert karamell é alakul és így 
megsárguJJ 100 C0-os vízgőzben tartunk, akkor 
l óra alatt sem válik sterillé .. Ha azonban a dextróz
oldatot O 001 n sósavval készítjük, akkor l óra 
alatt 100 C0-os vízgőzben már sterillé válik és 
karamellképződés nem következik be. Ezért tehát 
mindazokat a gyógyszereket, amelyek höérzéke
nyek és O· 00 l n sósavban l 00 C 0-ra melegítés 
közben nem változnak meg, célszerűen lehét ilyen 
módon sterilezni.. 

Az aszeptikus gyógyszer készílés másik köve
telménye, hogy a gyógyszer számára felhasznált 
edényzet steril legyen. Az edényzet közül az üveg
neműek ugyanúgy sterilezhetők a már említett 
hőlégsterilező készülékben, vagy szódás kifőzéssei 
(utána steril desztillált vízzel alaposan kiöblítve), 
mint az eszközök. 

A parafadugók sterilezésére azonban a IV. 
Gyógyszerkönyv azt írja elő, hogy »15 percig 
vízben főzzük, vagy % óráig 100 C0-os, áramló 
vízgőzben tartjuk«. Vizsgálataink szerint e két 
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módszer közül egyikkel sem érhető el sterilitás, 
mivel az ilyen módon kezelt dugó kat, ha bouillonba 
tesszük és 37 C0-on tartjuk, akkor azokból már 
rendesen 24 óra alatt, ritkábban azonban néhány 
napon belül aerob és anaerob módon is tenyésznek 
ki mikroorganizmusok 

Megvizsgáltuk tehát azt, hogy autoklávozás 
vagy száraz légsterilezés hatásáramilyen hőmérsék
leten és mennyi idő alatt tehelők sterillé a parafa
dugók E kísérletekből az adódott, hogy O 25 att~ 
túlnyomáson 20 percig autokávozva, vagy ped.rg 
szár azhőlégster ilezőben 135-145 c•.on 3 or an 
át tartva, a dugókban levő mikroorganizmusok 
elpusztulnak és azokból 14 napi megfigyelés alatt 
sem aerob, sem anaerob módon nem voltak élő 
mikroorganizmusok kitenyészthetők 

Az aszeptikus gyógyszerkészítésre vonatkozó 
kísérleteinkben megállapítottuk tehát, hogy 

1. a hőérzékeny, poralakú gyógyszerek alko
hollal megnedvesítve és J4 óráig 60 C0 alatti 
hőmérsékleten tartva, nem tehetök sterilekké. 
Ezzel a módszerrel csak a kevésbbé ellenálló vege
tativ baktériumok pusztíthaták el, ezáltal csak 
csökkenthető az illető anyag baktériumtartalma 

2 .. Az edényeket és eszközöket alkoholos vagy 
éteres vattával Iedörzsölve nem tehetjük sterillé 
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Az eszközöket és edényeket külön kell megfelelő 
módon sterilezni, a mérlegek esetében pedig úgy 
kell eljárni, hogy azok csészéjébe előzetesen steri
lezett óraüveget vagy lombikat kell tenni és ebbe 
mérni az egyébként nem sterilezhető hőérzékeny 
gyógyszert. 
· 3. Azokat a hőérzékeny gyógyszereket, amelyek 

O 001 n sósavban 100 C 0-on nem változnak, O 001 
n sósavban kell oldani és 100 C0-0S áramló vízgőz
ben l órim át kell tartani, hogy azok sterilekké 
váljanak · 

4 .. A parafadugókat O 25 atm túlnyomáson 
20 percig tartó autoklávozással, vagy pedig száraz· 
hőlégsterilezőben !35-145 C0-on 3 órán át tartás
sal s.ter.ilezhetjük. 

Mindezek a kisérleti eredmények arra mutat
nak rá, hogy bizonyos tudományos felfogások 
az idők folyamán elavultakká válhatnak és bizo
nyos kor abban megállapított tények felülviZsgá
latra szarulnak A készülő V Magyar Gyógyszer
könyv összeállításakor . is ez az egyik vezető
szempont.. Ennek következtében valóban rendkívül 
sok és gondos, hosszú időt igénylő vrzsgalatot 
kell végezniök a sze r kesztőbizottság tudományos 
munkatársainak, hogy az új gyógyszerkönyv kor
szerű, pontos adatokra épüljön 

A gyógyszertári dolgozók Gyógyíts Jobban Mozgalma 
Amióta !948 tavaszán a Magyar Munka

verseny Mozgalom a csepeli dolgozók kezdeménye
zésére megindult, hatalmas méretű tömegmozga
lommászélesedett ki, amelyben az üzemek, a földek 
és a hivatali dolgozók színe-java résztvesz 

De-nemcsak tömegekben, hanem a munka .. 
versenyek célkitűzéseiben és eredményében is 
hatalmas fejlődés mutatkozik. Az a helyes kezde
ményezés, hogy a Magyar Népköztársaság és a 
nemzetközi munkásmozgalom egy-egy jelentősebb 
eseménye köré csoportosultak a vállalások, mind
inkább állandójellegű vállalásokká változott 

A gyógyszertárak dolgozói sokáig kétségben 
voltak afelől, hogy a munkaverseny milyen formá
ját alakíthatják ki a gyógyszertárakban. Pártunk 
ir ánymutatása és a Szakszervezet segítségével 
végre megtglálták azt a megfelelő formát,, amely
ben az üzemek dolgozóihoz méltóan a gyogyszer
tárak dolgozóinak munkaversenye is kibontakoz
haL Ez a Gyógyíts Jobban Mozgalom. 

Az eddigi eredmények is már számottevők 
és ezt különösen Alkotmányunk ünnepe alkalmával 
tett vállalásokra mondhatjuk el. Az eredmények 
mellett azonban még mindig megmutatkoznak 
a hiányosságak is. 

A legfőbb hiányosság az, hogy a vállalások 
között még sok a formális, amely nem viszi előre 
a nagy célkitűzéseket, a szocializmus épitéséne~ 
meggyorsítását.. Ezt mutatja az augusztus 20-r 
vállalások kiértékelése is, különösen azért, mert 
most már a kiértékelés magasabb szinvonalon 
történik 

Konkréten megmutatkozott máris a fejlettebb 
szervezettség eredménye, különösen a kiértékelés
ben Budapest egyes kerületeiben, valamint Deb
recenben, ahol már megalakultak a szakszervezeti 
bizottságok, a vállalások ellenőrzése sok jó tapasz
talatot hozott. Külön ki kell, hogy emeljük az 
V, V lL, XIIL és XXL kerület munkáját, ahol 
szeptember hónapban termelési értekezleteken, 
vagy csoportértekezleteken értékelték ki a végzett 
munkát.. A budapesti értékelést a kerületek jelen
tései alapján a vállalat munkaverseny-felelősével 
együttesen készítettük el. 

A gyógyszertári munka minőségi megjavítása 
terén a legjobb eredményt Zoltdn György dr 
a gyógyszeralapanyagok folyamatos minőségi ellen
őrzésével érte el, valamint Gergely Béldné és 
Erdélyi György, akik anyagvizsgálat útján a 
Gyógyért hibájából történt gyógyszercserét mutat
tak ki. A Oj!9-es gyógyszertár dolgozói a gyógy
szertár valamennyi raktárhelyiségét kitakarították 
és átrendezték. Jó eredményeket értek el az össz
munkában a 108, 200, 215, 243, 178, 263, 122, 
204, 180, 121, 85, 57, 24, !85, 246, 225, 93, 38, 
229, 51, 210, 172, 26, 44, 2, 175, 48, 211, 119-es 
szám ú gyógyszertár ak, valamint az Átmenő Raktár 
A debreceni állandó inspekciós gyógyszertár dolgo
zói >>leválasztott tár át<< szereltek fel a vállalat 
támogatásávaL Schuth János új eljárást dolgozott 
ki a Syr. Kalii sulfoguajac. kés.zítésére. Az orvo
sokkal való állandó kapcsolat kiépítése javult, 
sok kezdeményezés történt, konkrét eredményét 
láttuk pl akabai gyógyszertárban (Hajdú megye), 
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de az eredmények nem mérhetGk és a követel
mények mirdig nagyobbak. 

A szakmai képzettség emelésére lett kötelezett
ségvállalásek teljesítésében Debrecen jár az élen. 
Társadalmi mur;kában 8 technikát oktattak tan·· 
fo_Iyamon! akik közül kettő kitűnő eredménnyel 
vegzett es a tanfolyam vizsgázói közölt elégséges 
nem volt. 

Tervszerű murkájáút ki kell emelni Szent
péteri lstv~nt, a Ü/241-es gyógyszertár pénztárosát, 
ak_r el~eszr.tette a gyó~y_szertár l, éves pénzügyi 
~erl_eg~t, ~s a va~arlasr ke;etszam naponkénti 
krszamrtasaval tartJa egyensulyban a gyógyszer~ 
rendelést.. · 

Takarékosság terén két kiváló teljesítményt 
kell kiemelni : Major Béla az Átmenő Raktár 
felelős vezeteje elfekvő bontott csomagolású kémi
kalraknak a forgalomba való visszajuttatására 
tett észszerúsítési javaslatot, amivel 120--140 
ezer for_int érUkú al~panyagot biztosít gyógy
s~ertaramknak fv!uskat Bfla _a O fl ~-es gyógyszer
tar labor~ n• a kotelezettscgvallalasat túlteljesítve 
l? q hulladékpapírt gyüjtött össze a gyógyszertár 
pr_ncéjében. _A leszállitott áru . csomagoló anya
ganak a visszaküldése vidékrCI olyan jelentős 
eredményeket ért el, aminek gazdasági értékelése 
már ~ Gyógyszertári Központ feladata. 

U j gyógyszer előállításával Ligeti Viktor érte 
el a legjobb eredményt Liquor Ferratus nevű készít
ményevel, amelyik a bizonytalan hatóértekú Liqu. 
Ferri Alb , Sa_cch -t sokkal hatásosabbal pótolja .. 

_A Gyogyrts jobban Mozgalom eddigi irány
elver az elmaradottság felszámolását célozták 
A ~ozgalomba késé bb bekapcsolódó gyógyszertárak 
mar az első krértékelések alapján munkájukat 
a tapasztalatok alapján a kezdeti hibáktól mente-
síteni tudták · 

A Nagy Októberi Forradalom ünnepére és 
Sztálin elvtárs születésnapjának megünneplésére 
hosszúlejáratú párosversenyeket szervezünk, ame
lyen egyenlő adottságú gyógyszertárak munkájá
~ak_ m~gasabb s~ín.vonalra emelésével igyekeznek 
.Javrtanr a szocralrsta betegellátást 

Róna Béláné 

Auctori salutem! 
•>A Gyógyszerész« szerkesztcje az összvezető

s€gi értekezleten szóvátette, milyen nehezen indul
nak !l'eg a hozzászólások és mennyire nehezen 
alakul ki a szaksajtó levelezési rovata. Példa 
e:re Ma~ister Je gu i ób.bi közleménye, me ly szinte 
krnal~ozrk a szakmar írásmód körül zajló még 
mmdrg zavaros szempontok tisztázására.. Mert 
ez valóban olyan kérdés, amit ha másként nem 
lehet, szabályokkal, határozattal, de meg kell 
oldanunk. Legyen ott mirden szerző elet! de 
féként arrak ~ kezcben, aki lektorál, a megm'ásít
hatailan szabaly, hogy mit írunk fonetikusan 
é~ r;'it latin ortográfiávaL Akkor majd az sem · 
tor.ten~etrk .meg, hogy _a lektor gondos át javítás 
uta~ ugy kuld be egy c!kket, hogy maga rakja ki 
a trzedeq_:rontokat, amrkor pedig már megálla., 
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podtunk, hogy a régi tizedespont helyett vesszőt 
használunk, 

Az összvezetcségi értekezlet után beszélget
tünk errd a kérdésről és altahiban Magister írásai
ról. Olyan egyörileiú vélemény alakult ki, hogy 
az, amit Magister számról számra közzéad szakla
punkban (és amit előztleg Végh Antal dr. jelzéssel 
Ieközöltünk), a legkomolyabb úttörö-munka .. újítás 
aszó gyakorlati és tudományos értelmében .. járatlan 
út és olyan terület, ahonnan Magister elmélye
désével és irányító tudásával hatalmas kiakná
zatlan an)lag kerül még felszínre .. A lehetőségek 
szinte felmérhetetlenek. Különösen a nómenklatura 
eddigi útvesztőjében biztosította a szabad és ve· 
szélytelen szakmai tájékozódás! Végre megérthet
jük egymást, ha azonos témáról beszélünk, és nem 
n:együnk át a >>másik oldalra«, ha a jelzőlámpa 
triosat mutat Már az eddig megjelent anyag is 
könyvbe kívánkozik, hogy mindenki -tanuljon 
belőle, akinek bármilyen kapcsolata is van a gyógy
szerészetteL Valaki megjegyezte; hogy mennyi 
fölösleges zavar tisztult volna ki a gyógyszerészek 
fejében és működésében, ha ezek a fogalmak már 
az egyetemen leegyszerűsödtek volna. 

Ezután újra visszatúlünk a kialakulóban 
levő mormai írárrrédra. Közben elhangzott néhány 
komoly Javaslat, ezeket mcst pontosan lejegyezzük: 

L A változó vepyérU kű kationekat az egyik 
szerző a régies »--<<, illetileg >>-i« végzedéssei ~elöli, 
pl. fen o és ferri, a másik viszont vas (ll)- és vas 
(lll)- szavakkal jelöli.. Mivel az utóbbi jelölési 
rród az újabb és egyre erősbödő irányzat, java
solják, hogy a cikkirók erre térjenek· át Tehát: 

merkuro~ 
merkuri~ 
kupri
kupro
sztanno
sztanni-

higany (I)
hif?any (lll
réz (J 1)-
réz (1)-
ón (JI)· 
ón (IV)- stb 

2. A vegyületek megjelöléfére csak akkor 
llmzrálj3k a latin (a VYól!yHerészi) nevet, ha az 
feltétlenül szükséges, külör>ben pEdig- a tudományos 
rómenklaiúrát alkalmanák Csak abban az eseiben 
írjanak »Ka/ium jodatum«-ot, tehát, ba reeceptet 
közölrek vagy a f!Yógyfzerkönyvi cikkelyre hivat
koznak, más ereiben azonban káliumjedidot írja .. 
nak. Egyes szerzck még mindig ravaszkodnak 
az olyan elavult formákhoi, mint jódkáli, klór
nátrium stb., s ene! a »patikus-szleng<< elleni 
küzdelmet megnehezítik Határozza el a szerzők 
közössége, hogy ezt a kérdést felszámolja .. 

Egészen régieren hat kénsavas nátriumról 
stb: beSZ<'lni, mikor nátriumszulfát a Na

2
S04 

~ar tudorrányos reve.. Az ilyen megnevezésnek 
rs el kellere tűnnie a lapból, ill. a kéziratbóL 
E küd_úben azorban levyünk kissé óvatosak, 
mert brzcryos szerves házirok s így elsősorban 
az aikeloidák szerkezeti oknál fogva nem nevez
hetek _ívy A ldrimzulfát, morfinklorid stb .. hely
t~len, rtt rreg kell tarteni a kémavas kinin, vagy 
sofavas morfin !l'ev_ielölést, illetCleg itt indokolt 
a latin rév (Chininum sulfuricum vagy Morphinum 
hydrochloricum) alkalmazása. · 

l 
~' 

' J 

l 

Meg kell állapítanunk, hogy a szakma élő
szóban hamarabb megnyilatkozik, mint írásban .. 
De ha így van, akkor a Jegsürgősebben rendezzünk 
o'yan ankétet, amely kimondottan ezzel a kérdéssel 
foglalkozik. Olyan értekezlet legyen ez, aminek 
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határozatai és eredményei mindenki számára kötele
zőek lesznek.. Vegyük komolyan ezt a javaslatot, 
és kövessünk el mindent az ankét mielóbbi össze
hívása érdekében 

Famu/us 

A "kettedszénsavas nátrium", a lúgos savanyú-só 
J. Néhány szó a savanyú sók nómenklaturájáról 

A XIX. századbeli nyelvújításunk kései hullá-
mai a kémiai szaknyelv területére is átcsaptak, 
azonban az élő nyelv titokzatos és kiszámíthatatlan 
törvényszerűségénél fogva csak egyes alkotásai, 
mint pL a higany, horgany stb .. gyökeresedtek meg, 

'míg a nagy többség, pl. az ibiany (jód), büzer.y 
(bróm) stb .. nyom nélkül elmaradtak .. A gyógy
szertár (ez aszó is nyelvújítás szülötle !), azorban 
a kézieladásra szánt szédabikarbónás dobozok 
címkéj én megőrzött egy nyelvújításkorabeli szakmai 
>>nyelvemléketc<. Ha jól emlékszem, a doboz fel
iratának teljes szövege: >>Valódi angol ketted
szénsavas nátrium«. Milyen hipermodern ízű lehe-
tett ez a megjelölés 80-100 évvel ezelőtt, amelyr ek 
Éppen a >>kettedsz€nsavas<<, ma már ódonzergzeiű 
jelzője kitűnő alkalmat nyujt a gyógyszerészi 
nómenklatura egy .. két . érdekességének, furcsa
ságának megbeszélésére .. 

Akármilyen jól megnézzük a NaHC03 kép
lelet, egy nátriumon, egy hidrogénen és egyetlen 
karbonát .. gyökön kívül mast nem láturk benne, 
főleg nem · olyasmit, ami az első megpillantást a 
megmagyarázná a •>ketted<< (=kétszeres) érielmét 
Hogyan lehet ebben a képletben valamibi:l két
szer annyi, ha mindenbtl csak egyet látunk? 
Valójában nem is volna szabad így feltenni e.zt 
a kérdést, mert a >>kettedszénsavas<< elnevezés 
a dualisztikus k€pletírás korából származik, a 
választ reá nem is lehet minden további nélkül 
közvetlenül kiolvasni a mai iónosan rendezett 
összegképleibcl. A dualisztikus írásmódról elég 
ann)lit tudnunk, hegy a sóka~ _nem. k~tionr_a 
és anionra bontotta, hanem bazrsanhrdndre es 
savanhidridre. A nátriumkarbonát (Na2C03)1 
dualisztikus képlete tehát egy mol. nátriumoxidbó. 
és egy mol. széndioxidból épült fel: N~ O, .. CO,' 
a nátriumhidrokarbonát dualisztikus képlete viszont 
egy mol nátriumoxid mellett két mol. széndioxidot 
tartalmazott, amihez még egy mol. víz is járult : 
Na 20 . 2 C 0 2 .. H20. A nátriumhídrokat bcnátban 
tehát egy mol. Na20-ra kétszerannyi C02 j ut 
és így lett a Na,C03 neve szénsavas nátrium, 
a NaHC03-é kettedszénszavas nátrium. 

Nincs semmi szükség rá, hogy a dualisztikus 
írásmód finomságaiba jobban elmerüljünk, habár 
a kémiai szakircdalom - minket gyógyszerészeket 
közvetlen ül nem érintő-- egyes területéről teljesen 
még nagyon soká vagy talán sohasem fog eltűnnil 

Éppen ezért próbáljuk meg a »ketted« (kéf .. 
szeres) szó értelmét a kettedszémavas össze
tételben a maibb, az iónos nyelven írt képleteken 

• szemléltetve magától értetődővé tenni.. Abból 

induljunk ki, hogy a szénsav kétértékű sav, tehát 
mindkét hidragénje savi jellegű s ezért ná!ronlöfol 
fokozatosan adva hozzá elébb az egyik, majd 
a másik is nátriumra kicserOhető : 

H2C03 +Na OH---+ NaHC03 + H20 
NaHC03 +Na OH-->- Na2C0á + H20 2 

vagy ha a két egyenletet összevonjuk: 
H,co, + 2NaOH-+ Na,co. + 2H2o J 
Az L egyenletben egy mol NaOH-ra egy mol. 

H2C03 jut, rríg a 3. egyenletben két mol Na O H-r a 
jut egy mol H2CO,. azaz a 3. egyenlet szerint 
egy mol. NaOH-ra Y:! mol H2C03 • Vagyis az L 
egyenletben (_amelyik '"erint az Na HC 0 3 képzé d ölt) 
kétszerannyi H2C03 jut egy Na.OH-ra, mint a 
3 .. egyenletben (ainely szerint viszont az Na 2C03 
képztdött) .. Ez a »kétszeresség<< vagyis a bázis 
és a sav arányának l : l-ről l :2-re elfolódasa 
még élesebben kiviláglik, ha a 3. egyenlet folyta· 
tásaképpen felírjuk azt a folyamatot, ami akkor 
játszódik le, amikor a nátriumkarbonáf .. oldatába 
széndioxid--gázt vezetünk A sZÉrdicxid vizes közeg .. 
ben mint sz€nsav fog reagálni' és a nátrium
katbonátüt hidrokarbonáttá alakítja: 

Na,co, + H,co, -->- 2NaHco, 4. 
A nátriumkarbonátban egy szénsav van el

rejtve s ha még egyet halmozur,k rá, hidrokarbonát 
lesz belőle .. A nátriumhidrokarbonát tehá:! a k€tszer 
szénsavas vagy >>kettedszénsavas<< nátrium, amit 
latinosan nátriumbikarbonát·-nak hívunk.3 

l A szilikát-kémia pl.. ctu<ilisztikusan adja meg levtöbb
ször az e,eyes ve~yületek bruttó képletét.. I~y pl.. a >>Bolus«, 
amely porcelánföldből álló alumíniumszilikát-féleség: 
Al20a. 2.Si02 • 2H20. A _ >!Talcum« viszont zsírkőféleség, 
a magnéziumszilikátok cSoportjába tartozik s képlete: 
3Mg0 4Si02 H20. Szilikátok az üvev.ek is .. Tájékozta~ó 
összetételüket szintén a dualisztikus formulaval szeretik 
megadni, pL: 

közönséges üveg (ablak, rohár stb.) nátronmé&züveg: 
Na20 . Caü . 6Si02, · 

káliüveg (nehezen olvadó ; hasonlít a türingiai vagy 
cseh üveghez) : K,O . Ca O . 6SiO,, , 

ólomüveg (kristályüveg) : PbO . CaO .. 6SI02, 

jénai üveg (kémiailag rezisztens) : Na20 ., CaO , AI20 3 . 

8 20 3. 6Si02 stb 
2 C02+H20 """"-_ ~ H2C03 

a A »bi-« szócska a latin- ~>bis« (kétszer) szóból szár
mazik és nemcsak a középkori, hanem a klasszikus latin 
nyelvben is kettöző értelemben fordul elő: pl. bicolor 
(~kétszínű) bifurcus (~kétávú) stb A görög »oc< (~di) 
hasonló mód a ltkétszert<( jelentő »Üt:;« (=disz) szóból 
ered. Számtalan helyen találjuk a kémiában a kettÖS1 

a kétszeres megjelölésre, pl. K2HP04 dikáliumfoszfát, 
m-di-oxibenzol (~rezorcin) stb .. A savanyú sók jelölésére 
ebben a formában trtint pl. nátriumdikarbonát, nem 

használat os. 
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A nátriumbiszulfit vagy ai ammonrum
biszulfát elnevezésében is az L, illetőleg 4 egyen
Jeiekhez hasonlóan magyarázható a »bi<< szócska: 

H4N · HSO, = ammóniumbiszulfát 
(Amm .. bisulfwicum) 

- ammóniumhidroszulfát 
(Amm. hydrosulfuricum) H2S03 + NaOH-~~>- NaHS0

3 
+ H

2
0 

Na,so, + H,so,-->- 2NaHSO, 
Illetőleg : 

H,so. + H, NOH-->- H 4 N· HS0
4 

+ H
2
0 

(H.N),so. + H,so. ->- 2H4N Hso. 

Bekövetkezhet azonban az az idő, ·amikor 
a savanyú sók nevét nem >>bi-·(, szócskávaikülön·
böztetik majd meg, legfeljebb a gyógyszerészi 
»bicarbonicum<<, >>bisulfurosum<< stb .. jelző őrzi csak. 
Erősbödik ugyanis az az irányzat, amely a savanyú 
sók elnevezéséf a dualisztikus írásmódtól függet
lenül, az iónos képletíráshoz közelebb álló és 
éppen ezért könnyebben is magyarázható névvel 
kívánja felcserélnL ~ 

A szódabicarbóna (NaHC03 ) képletét szem
lélve a legkézenfekvőbb elnevezés számár a: nát
riumhidrogénkarbonát A tudományos irodalom 
egyre inkább így nevezi, habár elég hosszú szó 
(=23 betú) .. Szívesebben hívják nátriumhidro
karbonát-nak. Ez a 20 bettís szó mindössze csak 
13'/o-kal rövidebb, mint az előző, de legalább 
nincs a közepén az >>-nk-« hangzótorlódás Sokan 
viszont nem szeretik a hidrokarbonát, hidro
szulfát stb .. megjelölést, mert a "hidra« szócska 
nem a >>hidrogén<He emlékezteti őket, hanem 
annak az alapszavára, a görög G3mp-ra (hüdor = 
= víz<<

4 
Mindenesetre a bikarbonát, biszulfát 

stb. még soká fog élni, mert vitathatatlanul ez 
a legrövidebb jelölési formája a savanyú sóknak.. 
Az eddigiek összefoglalásaként megállapíthatjuk, 
hogy a kété.rtékű savak ú. n savanyú sóit az illető 
savmar adék neve elé tett: bi-, hidro-vagy hidrogén 
szócskával (szótaggal) különböztetjük meg: 

NaHC03 = nátriumbikarbonát 
(Natr bicarbonicurn) 

= nátriumhidrokarbonát 
(N atr. hydrocarbonicwn) 

= nátriumhidrogénkarbonát 
(Natr. hydrogencarbonicum) 

NaHS03 = nátriumbiszulfit' 
(Natr bisulfurosum) 

= nátriumhidrogénszulfit 6 

<1 Szeriotük az ilyen név azt a képzetet váltja ki, mintha 
az illető karbonát, szuifit, szulfát a viz molekulávai (hüdór) 
valamikép (pL akár csak kristályvízszeraen is) asszociáló
dott volna Ezzel szemben a ))hidroxil<(, i11. >>hidroxih 
gyök nevében is a hidrogén rövidítése a lthidm<( szó, az 
elmondottak alapján ez is kifogásolható lenne? Véleményem 
szerint inkább az >;anhidro<l szó használatát kelJene kifogá·· 
solni, mert a zűrzavar onnan származik, hogy ezt a szót 
a J>"Vízmentes<(. vegyület megjelölésére használják, s ezzel 
a >lhidrol!" rövidítésnek tényleg hüdór értelmezést adnak 

~ Nem nevezhető sem nátriumhidroszulfitnak, sem 
1>Natr. hydrosuljurosunz«-nak, mert ez a név mást. jelez! 
Hibásan bár, de jelenleg még rnindig az ú. n hidrakénes
savas nátriumnak (Na2S20 4) a konvencionális neve. (Lásd 
a 1>A Gyógyszerész<( 19.51 évfolyam 'l szám 162 Iap) 

6 
A )>Natrium lzydrogensuljurosum<( latin név helyes 

volna, viszont sehol sem használják 
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- ammóniumhidrogénszulfát 
(Amm. hydrogensulfuricum) 

C,H4(COOH)COOK = káliumbitartarát 
(Kal bitartaricum) 
káliumhidrotar tar át 
(Kal. hydrotartaricurn) 

- káliumhidrogéntartarát 
(Kal hydrogentartaricum) 

A kétértékű savak kétféle sójának ilyen meg
különböztetése kétértékű fém sóinak esetében is 
éles .. Ogy beszélünk pl., hogy az ivóvízben kalcium
hidrokarbonát: Ca(HC03)2 és magnéziumhidro
karbonát: Mg(HC03) 2 alakjában van oldva a • 
kalcium és magnézium, viszont a kalciumkarbonát: 
CaC03 stb .. oldhatatlan. -

A "bi"<< megkülönböztető szócskáról beszélve, 
meg. kell azonban emlékezni olyan alkalmazásáról 
is, amikor nem savanyú sót jelent 

A gyógyszerészi nomenklatúrában a >>Hydrar
gyrum biclrloraturiJ«, >>Hydrargyrurn bich/oraturn 
ammoniatum«, >>Hydrargyrum bijodaturn rubrum« 
nevekben (higany (ll) klorid, higany (Il) amido
klorid, higany (II) jodid) a >>bi-<< szócska azt jelenti, 
hogy ezekben a vegyületekben a higany két vegy-· 
értékű, tehát kétszerannyi klorid stb. kapcsolódik 
hozzá, mint az egyértékű higany esetében (>>Hyd
rargyrum chioratum rnile<<, vagyis higany (l) klorid 
stb.). 

Teljesség kedvéért ki kell térnünk a bórax 
gyógyszerészi nevére is. A bórax (Na

2
B

4
0

1
• IOH

2
0) 

a tetrabórsav {H2B40 1 ) nátriumsója. Sem szerke
zetileg, sem kémhatása alapján nem ·savanyú só 
és ennek ellenére a >>N atrium boricurn« (>>Natrium 
boracicum<<) nevek mellett itt-ott még találhatunk 
szignatúrát >>Natrium biboricum<< (>>Natrium bi
boracicum«) felírássaL A felsorolt négy név egy
aránt a bóraxot jelenti, az utóbbi kettő (>>biboricumZ< 
és >>biboracicurn«) fentiek szerint teljesen helytelen. 
Túlmegy e cikk keretein, hogy e hibás nevek erede·· 
tével foglalkozzunk, azt viszont még meg kell 
említeni, hogy >>Natrium tetraboricurn« név alatt 
nem a bóraxot értik, hanem a bórax és bórsav 
egyenlő arányú elegyéből összekristályosított anya
go!. Ez utóbbi név teljesen félreérthető és semmivel 
sem szerencsésebb ugyanennek az anyagnak a 
másik megjelölése sem: >>N atrium boricum neutrale<<, 
amely arra kívánna utalni, hogy ez az anyag 
nem annyira lúgos, mint a bórax 

•'" A kétértékű savakból kétféle só vezethető le, 
elég tehát a kétféle megkülönböztetés (karbonát 
és bikarbonát, hidrokarbonát vagy hidrogén
karbonát), a háromértékű savakból azonban 
háromféle só vezethető le, aszerint, hogy egy hidro
gén van-e benne fémmel helyettesítve, vagy kettő, 
esetleg mind a három.. PI. a foszforsav esetében 
azt nátronlúggal fokozatosan semlegesítve: 

H3P04 +Na OH--->- NaH2PO, + H,O 5. 

NaH,PO, + NaOH----+ Na,HPO, + H
2
0 6, 

-------- -"~ 
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t I 5 · 6 letek a··sszevonásából · e !ár ulj.ák, hogy. a foszforsav m. o!ekulában hány !Ile ő eg az . es .. egyen · " t 
8 hidrogén van fémmel helye,~esr ve , . . 

H3P04 + 2NaOH ·-~ Na,HP04 + 2H,O 7 Ennek megfelelően a har om natnumfosztat 
A megmar adt hidrogén is behelyettesíthető : neve : 

Na H po + NaoH -->-Na,PO. ~t- H,O 8.. NaH,P04 primkér dr:átri,utn:foszffát,f •t 
2 < • Na,HP04 sze un er na rrurp osz a , iUetőleg a 7. és 8. egyenleteket összevonva: Na,P0

4 
terdér nátriumfoszfát 

H, PO.+ 3NaOH -->- Na3P04 + 3H20 9. A kétértékű fémek foszfátjai is egyszerűen 
• és félre nem érthetően különböztethetők meg így 

A háromértékű sav esetében tehát háromféle egymástól. PL a kalciumfoszfátok• esetében : 
sót keU megkülönböztetni: két ú .. n .. >>savanyú<< · Ca(H,P0

4
)
2 

primér kalciumfoszfát, 
sót és egy szabályosat. A nómenklatura_ r~a~yon Ca,(HP0

4
)
2 

vagy CaHP0
4 

szekundér kalcium-
nehezen alakult ki s máig sem egyseges, kulonosen foszfát, .. 
ha a sóban a hidrogén t vagy hidrogéneket kétértékű ca,(P0

4
)
2 

terei ér kalcium~os~f~t . 
fém helyettesíti Régente, míg a só szerkezete A latin nómenklatura kerdeset SaJnos nem 
nem volt kellően tisztázva, azt a sot Illettek lehet ilyen egyszerúen megoldimi A prif!lér, 
foszfát névvel amelyben két hidragént helyettesít szekundér és terciér jelzők átültetése latrnba 
fém (l 7 egyenlet: Na,HPO.), mert _ezt. állí- nem megy rövid, tehát használatra alka~m~s 
tották elő először és mindig is ;z vo_It a ~ozkeze_n·· formában. A modern tudományos névnek (primer 
forgó A bitoszfát (hidrofoszfat,_ hrdrogenfoszf~t) stb .. foszfát) latin fordítása nincs is, e helyeli 
megjelölést viszont ar~ a a. sor a alkalr:'azt~k, - az előző tudományos nómenklatur~k latin nevét 
amelyben csak egy hrdrog~!lt helyettestt fem használják Az üjabb gyógyszerkonyvek ebben 
(L 5 .. e~yenlet;: NaH,P04). Nyrtva mara~t ~z?r:ban a kérdésben egyre inkább az al~bb_i szempontok~t 
a szabalyos so (l. 9 .. egyenlet: Na1PO.) Jelolesen.ek követik, amelyek igaz, hogy logrkarlag nem egyEe
kérdése. Felbuk~a!Jt ugya_n elernte ez a nev, gesek, viszont az így megszerkesztett név félre·· 
hogy semleges natnumfosztat ( Natnum phosphorr: értés nélkül utal az illető sára 
cum neuirum vagy neutraleJ ez azonban nem fed r Ez a nómenklatura abból indul ki, hogy mind 
a valóságot, mert a só kémhatása lúgos.. a nátrium mind a kalcium esetében a legközismer-

Nem sok értelme volna kronológiai sorriindben !ebb foszforsav só a szekund~! foszfát_ Tehát 
vázolni az egyes irányzatok fejlödését, célszerűbb annak a neve les~ a legegyszer_ubb, a Iegrovrdebb 
lesz a mai napig Jegáttekinthető bb és legfejlettebb s ezért ez az alapnev Igy nevezzuk tehát a szek!fndet 
nómenklatúrát behatóbban megfigyelni Igy első foszfátot egyszerűen csak N_atrr~m phosphorrcum
sorban arról sz ól junk, hogy a foszforsav szakaszosan nak ( = N a

2
HP0

4 
.. 12H

2
0), Illeloleg ~alcru;n pho~

disszoCiál vagyis hidrogénjei nem egye_nlő mérték- phoricum-nak (CaHP0
4 

·; 2H
2
0) Amm! mar emh-

ben és ne'm egyszerre lesznek ion ná, hanem külön- tettük, ez volt a legősibb nomenklatura. 
böző mértékben .. A foszforsav esetében az alábbi A prirnér foszfát a szekundér foszfáthoz képest 
primér, szekundér, illetőleg terdér folyamat zaj- savanyúbb, a kérrhatás~ is savi, innen nyerte a: 
lik le :

7 
Natriurnphosphoncwnaccdum(= NaH,P0

4 
.. 2H,O) 

illetőleg Calciurn phosphoricum acidum _([= Ca 10
·· (H2P04) 2 .. H20J)l"_ latin neveket. {\t mar teh~t 

I l. nem követjük az ősi nómenklaturat s ma mar 
12.. nem nevezzük >>Natrium bipho~phkon1·c~rn«f·nakf"ta 

H3P04 ,._H++ H
2
P0

4
-

H2Po;-:-.., >-H++ HPo.-·~ 
HP04-~~-< H++ P0 4~~~ 

A szakaszos disszociáció a nátronlúggal foko·
zatos semlegesítéssei a felső nyíl irányában teljessé 
tehető. E folyamatban a h_idrogénion (H+) foko
zatosan kicserélődik fém wm a. Az 5., 7. es 9. 
egyenletekben így keletkezett !'la.H,P04, jlletől_e_g 
Na2HP04 és Na3P04 teljes mertekben drsszocral 
nátriumra és 

az 5. egyenletben: H2P04~ primér foszfát ion,ra 
( dihidr ofoszfát-ion ), 

a 7. egyenlet ben: HPO,~~ szekundér foszfát ion·~r a 
(hid r ofoszfát-ion ), 

a 9 egyenletben: P04~~~ terciéi foszfát ion-ra 
(foszfát-ion). · 

A primér, szekundér és terciér jelzők világosan 

; Az I. szakasz (IO. egyenlet) disszociációs foka a 
legnagyobb, mellette eltörpül a II szakasz (ll. egyenlet) 
és még inkább a Ill.szakasz (12 .. egyenlet). A foszforsay 
savanyúságát gyakorlatilag csak az I szakaszban termelo
dölt hidro~énion adja 

primér nátriumfoszfátot, a primer a crum osz a -
ról nem is szólva, ahol még zavaróbban hatna 

A tercier foszfdt latin megjelölésében viszont 
azt hangsúlyozzuk ki, hogy benne a foszforsavnak 
mind a három hidrogénjét az i1Ietö fém helyettesíti: 
N atrium phosphoricumtribasicum(Na3P04 .12H

2
0), 

illetőleg Calcium phosphorrcum tnbasrcum 
[Ca3(P04),]. • . .. 

Sajnos ezzel meg nem feJeztuk be a foszforsav 

s A zárójelbe tett dihidrofoszfát stb elnevezés (némely 
könyvben még ez található) éppen ellenkezően a. ~eg: 
maradt hidragének számát hangsúlyozza. ~z a !llegJeloiést 
forma (főleg a kétértékű férnek fosz.fátja.t eseteben) nem 
eléggé áttekinthető,' mint később }átpt fogJ.~k.. .. .. . 

11 A kalciumfoszfátok és a mutragya kozb osszefuggest 
lásd a )>A GyógyszeréSZ<< 1951 évf. 9 szám 209 lap láb-
Jegyzetében. . 

10 Acídus, ·-a, -um latin szó jelentése: say anyu: Enne~ 
a meUéknévnek egyes s·zámú semleges alakJa: _aczdum, ·-Z 
s így, mint főnév, sav-at jelent és ebben az ertelem~en 
pi. )>Acidum phosphoricum<< = foszforsav. A »Na!num 
phosphoricum acidum<< esetében azonban az Daczdum<( 
nem főnév, hanem jelző. 
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sóinak nómenklaturáját Mind a kémiai mind 
• ' • • • J Terciér foszfátok 

terelér nátriumfcszját 
a gy~gys~erem (es ~rvosr) irodalomban is egymás 
hegycr,-hatan tolongnak a kevésbbé sikerült elvek 

_ ala~Jan rr:egszületett, más és nem egy eseiben 
keterielmú nevek. A fent közölt nómenklaturáta 
támaszkodva alább csoportosítjuk őket talán 

Na,P04 
(12H,O) 

rgy áttekinihetGbbek: ' 

N<H2 P04 
(2H20) 

Primer foszfátok 
primér nátriumteszját 
(Natrium phosphoricum acidum) 

Ca3(P04) 2 
(--) 

(Natrium phosphoricum trfbasicumJ'' 
hárombázisú nátriumfoszfát 
trinátriumfoszfáti6 

tercier kalciumfoszfát -
(Calcium phosphoricum tribasicum) 
hárombázisú kalciumfoszfát 
trikalciumfoszfát 

egy bázisú ~á triumfoszfát (N atr .. phosphoricum 
monobasrcum) 

Az arzé~sav (H3As04) sóinak nómenklaturája 
a fos~forsave'::al azonos elveken épül feL Igy pl 
a. ~yogyszerkonyvekben szerep1ő »N atrium arse-
mczcum<< az arzénsav. szekundér sója, tehát : 

mananátriumfoszfát 
nátriumdihidrofoszfát (Natr dihidrophospho-

ricum) Na2HAs04 • 7H
2
0. . 

(N atr. biphosphoricum) 
ná ti iumdihidrogénfoszfát 

Ca(H,P04 ) 2 primer kalciumfoszfát 
(-) (Calcium phosphoricum acidum) 

monokalciumfoszfát 

Ne2 HPO, 
(12H20) 

kalciumdihidrofoszfátn 13 

kalciumtetrahidrofoszfát (Calc tetrahydro-
phosphoricumjl2 

kalciumtetrahidropénfoszfát 
kalciumdifJszfát (Calcium diphosphoricum 

seu bíp!wsphoricum) 

Sukunder foszfátok 
szekunder nátriumfoszfát 
(Natrium phosphoricum) 

Nátriumfoszfát 
dinátriumfoszfát 
kétbázisú nátriumfoszfát (Natrium phosphO·· 

ricum bibasicum) · 
d inátriumhi drafoszfát 
dinátriummonohidrofoszfát 

Ca,IHP0,)2 szekunder kalciumtosztát 
(4H,O) (Ca/cium phosphoricuin) 

kalciumfoszfát 
dikalciumfoszfát 
kétbázisú kalciumfoszfát (Calc pho.sphoricum 

bibasicum) 
kalciumm~mohidrofoszfátit 
kalciumdihidrofoszfátlll, 13 (Calc. dihydro·

plwsplzoricum) 

11A prim ér kalciumfoszfát összegképletét ma ca(H PO } -
~ek írjuk (>lk.alciumdih!drofoszfátl·), mfg régente CaH4(~ü~) ~t Irtak (>lkalcmmtetrahidrofoszfát<) - .a 

, 
12 P; sze~und~r kalciumfoszfát összegképlete háromféle 

modon lS fehrhato: Ca2(HP04)2 vagy CaHPO s így a neve· 
kalciummonohidrofoszfát, mint Ca2H2(PO ) ~ot pedig kal2 
ciumdihidrofoszfát névvel illették 4 2 

.. 
13 A_z ismertete!t nó_menklatur a nehézségére s ezzel 

egy~tt bizon~tala_nsagára IS leQ"jellemzőbb, hogy a szekundér 
kalciumflszfatot JS lehet kalciumdihidrofoszfátnak felfog-ni: 
Ca2H2(P04)2, holott csak a primér kalciumfosztátot · 
Ca(H2P04 ) 2 illetheti meg ez a névi4 ' 

u A_z ,egy~rt~_kű férne~ foszfátjaii-ól sz.ólva, nem szabad 
megemiltes nelkul hagynr a Sörensen-só-t és a foszforsó-t 

.A S?r~11sen-jéle só primér káliumfoszfát (I{H PO} 
a hi~r?gemon konc~ntr~ció méréséhez szükséges 

2
ú .. ~~ 

tompito-oldatok e17y1k lenyelleS alkotórésze. 
A fosz~orsó I~át;iumammóniumhidrofoszfát [Na(H

4
N) 

HPO~J hevitve .. natnum,metafos~fátra bomlik (NaP0
3

) és 
l}legolvad. ,A t~ze~ fo1yos" olv~dek a fém1xidokat feloldja 
esf az alva?ek ~.zr ne Jelle:nzo s ezert analitikailag értékesíthető 
(J>, Jszfu!so-vyonry proba1(). A foszforsót az alkimisták 
»Sal IDJCr?CJsm!cum(( csillogó névvel illették (a »mikro· 
kozmosz(( Jelen esetben az volt, hogy a vegyületet az emberi 
vizeletből állitották elő). 
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A citromsavnak gyakorlatban csak a terciét 
nátr!,um sója fordul elő (Na3C6 H50 7) s ezt egész egy
szeruen ma már csak »Natrium citricum<<-nak 
hívják. (A régi >)N atrium citricum neutrale« elnevezés 
h~l}:'ielen, mert a só klmhatása lúgos.) >)Natrium 
czt~zcum aczdum<< név alatt a primér sót (NaC,H,O,) 
értrk. 
, .. A savanyú sók nómenklaturája tehát nem 
epul fel egyS<ges elvek szerint A kétértikű savak 
~setiben a tudományos és a latin nómenklaiura 
osszhar.gban van, míg a háromútikű savak eEeté-
?en. nem.csak hogy n;eróben más szempontok 
ervenyesultek a tudomanyos nómenklatúra kiala
kításánál, han.em a latin nómenklaturájuk is más 
elven alapul. · 

· Szándékosan nem száltam eddig az egyértékű 
~avak ú .. n .. savanyú sóiróL Látszólag ellentmondás 
rly~Emiről beszélni, mert ha a savban csak egy 
a femmel helyettesíthető hidregének száma, ákkor 
n.ehezen képzelhető el az olyan részleges semlege
s~tes, amelyet a H2C03-NaHC03-Na,C0

3
, ille

tale~ a .H3P04-NaH2P04--Na2 HP04-Na
3
P0

4 
~seteben latiunk. M1vel az egyérttkű savaknak 
rs yannak savanyú sói, úgy kell elképzelnünk 
a reszleges semlegesítést, hogy az egyérükű savat 
csak 50%--ig semlegesítjük s az oldaiban a sav 
és a sója egyenlő arár.yban van jelen s ebből 
mole~~la vegyületté egyesülve válik ki. A ryógy
szertarr laboratóriumban .ilyen a jódsav (HJO ) 
s~v~nyú káliumsója, a káliurnbijodát, a jodometriKs 
titraJasok egyik mércoldaiának az alararyaga 
Keple.te: KJ~3 : HJ03 vagy összevontan KH(j03), 

A gyogyszereszr gyakorlathoz közelebb eső pildát 
rs tudok hozni : >)Chininum bihydrochloricum<,17. 
Tudjuk jól a kininbázis (C 20H240 2N2) egyútikű 
a szabály?s sá>avas sója, a "Chininum hydrochlori: 
cum<< tehat : (C20H240 2N2 ) .. H Cl, 2H20, a savanyú 

15 A. felsorolásból szándékosan kihagytam a >>N atrium 
, phosphorzcum neuirum vagy neutrale« nevet mert mint 
eml!tettem a. só kémhatása nem semleges. Ug)ranez vonat~ 
koztk a terc1er kalciumfoszfátra is. 

~1$ A mosósze.rként használt J>trisó<( terder nátrium
foszfát, nevét innen nyerte. 
•• 

17 A . »Chininum bisuljuricum«, a savanyú kéns~Vas 
ktmn, t~ku~tett~l a kénsav két értékére, UfYanolyan tfpusú 
savanyu so, mmt pl. az ammóniumhidroszulfát. A kinin 
egy~!'tékü bázis, ~ehát ebben az esetben csak ery mole
kulaJa kapcsolódik ery molekuJa kénsavhoz, képlete: 
(C20H2402N2). H2S04. A »Chininium suljuricum<< ugyan
ezért: cc"H,.o,N,), H, so, . 2 H, o. 

----------· 
sósavas sója, a "Chininum bihydrochloricum<< pedig: 
(C20H240 2N2 ). 2HCL Az ilyen típusú savanyú sók 
esetében a »bi--« megkülönböztetés használható 
csak, viszont itt a legindokoltabb is .. 18 

A többértékű savaknál szabályosnak mondtuk 
18 Van példa azonkívül olyan ösSzetett savanyú sóra is, 

amelyben pl. egy kétértékű sav, az oxálsav savanyú sója 
(káliumhidruoxalát vagy bioxalát: HOOC-COOI() egy 
molekula oxálsavval (HOOC-COOH) egyesül. Ezt a mole
kula-vegyületet nem túlzott logikával káliumtetraoxalátnak 
hfvják. A rozsdafoltok eltávolítására használt »heresó«: 
káliumtetraoxalát és káliumbioxalát keveréke, utóbbiból 
van benne kevesebb. · 
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azt a sót, ahol a sav hidrogénjeimind helyettesítve 
vannak f( nom el, viszont savanyu só az, amelyben 
ezek a hicroghek részben megvannak A sa van) ti 
só l€nyegiben lehat egyidejűieg sav is, meg sö is. 
Ez azor,ban csak szelkezetileg van így, rr.ett i~;en 
sok sa\ any ú sónak (mint pl. a szódabikarbónának) 
a kémhatása nem hogy nem savanyú, sőt még 
nem is semleges, hanem lúgos .. Errél a látszólagos 
ellentmondásról, hogy valamely szerkezeiileg sava-
nyú só oldata viszont lúgos kémhatású lehet, 
a következőkben számolok be. · 

Magister 

lufusum I pecacuanhae és Decoctum Sa ponariae 
racionális készítése a gyógyszertárban 
- A Ch. 11.300/1951. O K.l- határozat ismertetése --

Az 01(1-előirat a következő: 
»l .. A gyógyszertárakban orvesi vényre az ipekakuána .. 

forrázata (Infusum Ipecacuanhae) helyett a IV .. kiadású 
Magyar Gyógyszerkönyvben hivatales ipekakuána-fest~ 
vénnyel . (Tinctura Ipecacuanhae P. I.) készült oldat is 
kiszolgáltatható. l g. drogból készült forrázat helyett 
10 g ipekakuána-festvény (Tinctura Ipecacüanhae P. I.) 
hf~~ítható desztillált vízzel (Aqua destillata} a forrázatnál 
előírt mennyiségre. 

2.. A gyógyszertárakban orvosi vényre a szappan .. 
gyökérfőzet (Decoctum Saponariae) helyett e határc ?at 
5. pontjában előirt szappangyökér-festvénnyel (Tinctura 
Saponariae) készült oldat is kiszolgáltatható. l g drcrból 
készűlt főzet helyett 2 g szappangyökér-festvény (Tinctura 
Saponariae) hl~itható desztillált vízzel (Aqua destillata) 
n főzetnél előírt mennyiségre. 

3 .. Amepnyiben a gyógyszerész ipekakuána-frrrázat 
(Infusum lpecacuanhae) helyett e határczat 2. pcntjában, 
a szappangyökér-főzet (Decr.ctum Sapcnariae) helyett 
e határ0zat 3. pontjában előírt oldatet szelgáltatja ki, 
ezt a körülményt köteles az orvosi vényen megjelölni 

4. Tinetura Saponariae. Szappangyökér-festvény. 
500 g szappangyökeret (IV.. Saponariae Hungarieae 

radix) átnedvesítünk 
250 g hl ;ított szesszel (Spiritus dilutus), majll a per

koJálás szabályai szerint hís;:ít(\tt szesszel (Spiritus dilutus} 
1000 g festvényt készitünk belőle 
Sötétsárga színű, karcoló ízíí, szeszes folyadék. Vízzel 

minden arányban ele~yíthető, vizes ol data kissé 0palizá J 
Sűrűsége 0,920-0,930. Szárazanyagtartalma le,ffalább 8%. 

Ha l kcm festvényt 20 kcm vízzel felhí.,ítva össze
rázunk, a folyadék erősen habzik és a hab l 5 perc után 
sem tűnik el.. Sz.órjunk 10 kcm festvénybe 5 g szárít(l_tt 
nátriumszulfátot (Natrium sulfuricum siccatum), ráza
gassuk a keveréket I-2 percig, majd szűrjük meg kis 
vattapamaton. A szüredék 5 kcm éter (Aether depuratus) 
hozzáadása után tejszerűen meg-zavarcsrdik, majd a 
kémlőcső alján kccsonyaszera csapadék válik Ie 

Jólzáró üvegben tartjuk készletben 
5. E határrzat 1951. évi október hó l--én lép hatályba 

és visszavonásig érvényes.« ' 

A gyógyszertári gyakorlatban igen gyakran 
használt két gyógyszer újabb e!Cállítási médjának 
bevezetése lényegében véve az V. Oyógyszerkó'nyv 
azonos rendelkezésének az előbbrehozatala. 

»A Gyógyszerész<< ezzel a kérdéssel már több-
ízben foglalko~ott. Az l 949. november 30-án 

Írta: Ligeti Ferenc 

megjelent számban részleteren ismertettem erre 
vonatkozó vizsgálataimaL Rámutattam közlemé
nyemben arra, hogy a fózetek és forrázalak eddigi 
készítésének legnagyobb hiányorsága, 

L hogy hatóanyagtartalmuk a felhasznalt 
drog minőségétől és a készítési módtól függőerr 
ingadozó, 

2.. hogy a hatóanyagoknak csak egyrészét 
hasznositjuk még akkor is, ha »lege artis<< készült 
a gyógyszer. Az elveszett hatóanyag· mennyisége 
nemzetgazdaságilag selejt, 

3.. az elmar dattak következtében a beteg 
mindig változó összetételű gyógyszerhez jutott, 
nem is szólva arról, hogy legalább % órát kell 
a készítésre várakozni.. 

A régebbi törekvések arra vonatkozóan, hogy 
a fezetek és fonázatok extraktumokból készül
jenek, helytelen irányban haladta'k, mert az 
extrakturnak készítése közben a . bepátologtatás 
alkalmával a hatóanyagok legtöbb esetben dena
turálódnqk.. Ezért tiltotta minden gyógyszerkönyv 
a tc.zeteknek és forrázatoknak extraktumokból , 
való készítését.. A közölt előirat ezt kiküszöböli, 
miután a készítés közben semmi bepárlás! folyamat 
nincs, a nyert készítmény hatóanyaga tehát válto
zatlan marad. 

Az első változást e téren az !946-ban megjelent 
Szavjet Gyógyszerkönyv hozta, amikor egyes főze
tek, illetve fonázatok helyett a megfelelő drogból 
hatóanyagra beállított vagy standat:dizált készit-
ményekból állíttatja elö a főzeteket és forrá

-zatokat 
Más gyógyszerkönyvek is átvették ezt a mód-

szert, de nem válogatták ineg, mely dregakból 
készíthető teljesértékű készítmény. Büchi és 
Oantner (Pharm.. acta Helvét 17.. 1942. és 18. 1943) 
rámutattak. ana, hogy egyes drogokból lehet 
főzet és forrázat készítésére alkalmas kivonatol 
készíteni, másokból nem. 
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Ezzel a kérdéssel az 1947-ben megjelent 
-v. Helvét Gyógyszerkönyv kommentárja is foglal
kozik az »infusa<< általános fejezetében és arra 
a következtetésre jut, hogy nem indokolt, hogy 
a gyógyszerkönyv elvszerűen eltiltja a kivonatok
ból való főzet-, illetve forrázat-készítést. »Ha egy 
ilyen kivonat tartalmazza az illető drog összes 
hatóanyagát, úgy az kiindulási készítményül szol-

--~ --gálhat minden galenusi készítménynek, tehát 
főzetnek is .. Természetesen csak az esetben, ha 

<l'pontos vizsgálattal meggyőződtünk arról, hogy 
a kivonat minden esetben azonos mennyiségben 
tartalmazza a terápiára hatásos alkatrészeket, 
mint drog, illetve az abból készült főzet, vagy 
forrázat.<< - ' · 

Az V. Gyögyszerkönyvi Bizottság javasla
tomra foglalkozott ezzel a kér déssei és magáévá 
tette azt az indítványomat, hogy a nálullk leg
gyakrabban használt két készítmény az »infusum 
lpecacuanhae<< és »Decoctum Saponariae<< szeszes 
kivonat, vízzel való hígítása útján készüljön 

Az ipekakuána-gyökér szeszes kivonata már 
rendelkezésre állt, miután hivatalos a >>Tinctura 
Ipecacuanhae<<, amely hatóanyagra beállított stan
dat d készítmény. A jiJvőben tehát úgy kell készíteni 
az infusumot, hogy 1 g drog helyett 10 g >>Tinctura 
I pecacuanhae<<-t, illetve a szokásos 0,25 g >>Radix 
Ipecacuanhae<< helyett 2,5 g>> Tinetura Ipecacuanhae<<-t 
vagy 0,05 g helyett 0,5 g tinktúrát hideg desztillált 
vízzel az előirt mennyiségre hígítunk 

A >>Decoctum Saponaríae« készítéséhez az 
V. Gyógyszerkönyv egy új tinktúrát vezet be : 
a >>Tinctura Saponaría<<-t Ezen készítménynek 
V. gyögyszerkönyvi ideiglenes szövege azonos 
a már közölt OKI előirat szövegével, de hemo
litikus index-szel való tartalmi meghatározást is 

tartalmaz 

Az ideiglenes szöveg a következő : 
r> 1 artalm i meghatározás (hemolitikus index) A hem o~ 

litikus index (H I.) a meghatározaridó készitménynek 
azt a legnagyobb higítását jelenti, amelyben - a meg
adott kisérleti körűlmények között .........:. még teljes hen1olizis 
következik be. Mérőlombikban 0,908 g R-káliumdihidrogén
foszfátot, 10,69 g R-dinátriumhidrogénfoszfátot és 9,00 g 
R-nátriumkloridot vízben 1000 rnl-re oldunk Ezzel a 
tompitó-oldattal fibrinmentesített vérből (a friss vért 
kis fapálcával addig keverjük, míg a fibrin ·kiválik és 
a p álcára tapadva a folyadékból kiemelhető) 2%-os szusz
penziót készítünk 

1000 g vizsgálandó tinktúrát mg pontossággal mért 
_ porcellántál~an s{irűre bepárologtatunk A maradékot 
vízzel lombrkban 2.50 ml-re hígítjuk. A gondosan össze
kevert folyadékot száraz papirosszűrön megszűrjűk. A 
szűredék első részletét _elvetjük és a vizsgálatot a szűredék 
további részletével végezzük. 

Kémlőcső-sorozatba 1,00-1,00 ml felrázott 2%-os 
vérszuszpenziót, majd 9,90, 0,80, 0,70, 0,60, 0,.50, 0,40, 
0,30, 0,20 és O j 10 ml tompító oldatot csurgatunk Ezután 
0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80 és 0,90 ml 
vizsgálandó oldatot elegyítünk a folyadékhoz Egy-egy 
kémlőcsőben tehát 2,00 ml folyadék van. 

(H. I. 25,000) vörösvérsejtoldó képességél is. Kiszámítjuk 
a szaponin-oldat szapaniura vonatkoztatott hemolitikus 
indexét, azaz azt a hígítási, amelyben éppen feloldotta 
a vörösvérsejteket. Ezzel az értékkel a 25.000-t elosztva 
az alkalmazott vér faktorához jutunk, amellyel a vizsgá
landó tinktúra hemolitikus indexét meg kell szoroznunk 
7 ájékoztató gyorsvizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelőnek 
ítélt készítmény sűrűségét ellenőrizzük. 

Eltartás. A tinktúrát jólzáró üvegben tartjuk. 
Megjegyzés. Ha az orvos ú n szappangyökér-főzetet 

( decoctum saponariae) rendel, akkor 1 g drog helyett 2 g 
szappangyb'kértinktúrát (tinctura saponariae) mérünk le 
és vízzel az előírt mennyiségre hígitjuk. « 

Ezen készítmény vizsgálatával és a belőle 
készített dekoktum összehasonlító vizsgálatával 
»A GyógyszerésZ<< I950.. április I-én megjelent 
dr. Kanizsai Nagy Iddval közölt cikkünkben 
foglalkoztunk Vizsgálataink szerint a készítmény 
változatlan hatóértékű mar ad hosszabb idő után is, 
így jól eltartható. 

A most megjelent OKI-rendelet csak azonos
sági vizsgálatot ír elő, nem írja elő annak tartalmi 
meghatározását, meit a most érvényben levő 
IV. Gyógyszerkönyvben még nem hivatalos a 
hemolitikus indexre való vizsgálat 

Az V Gyógyszerkönyvben - amint a közölt 
előirat mutatja - ez már hivatalos lesz. 

A hemolitikus index-vizsgálat végrehajtása 
. a gyógyszertárakban igen körülményes volna, 
így a Tinetur a Saponariae előállítása gyár ilag kell 
történjék A gyári előállítást indokolja még az is 
és közölt eredményeink azt is mutatják, hogy 
az utolsó perkoláturn még igen magas hemolitikus 
indexű készítményt ad, ami azt jelenti, hogy a drog 
I :2-re perkolálva még korántsincs kimerítve 
Üzemszerű előállítás alkalmával, folyamatos per
kolálással a dragat teljesen ki lehet meríteni 
és így a kapott utolsó perkolátummal újabb 
drog perkolá!ását végezzük el. A nyert készítményt 
végül hemolitikus indexre állítjuk be. 

A konzervatív eljárással készített dekoktum
nak egyik legnagyobb hibája az, hogy ingadozó 
annak hatóértéke még akkor is, ha >>lege artis<< 
készült Ennek oka a drog különböző hatóértéke. 
Különösen ma aktuális ez, arnikor a szaponária
termőhelyek kifosztása következtében nem mindig 
áll megfelelő hatóanyagtartalmú drog rendelke
zésre. Az elmondottak szerint, a gyengébb minő
ségú drogból is megfelelő hatóértékű kivanatot 
állíthatunk elő. E t től eltekintve az előállítás 
folytán a drog teljes kimerítésével nagymértékű 
anyagmegtakarítást is elér hetünk Vizsgálataink 
szerint ez kb. 25% megtakarítást eredményez. 
A >>Tinctura Saponariae<< l :2 arányban készül, 
a dekoktum készítése alkalmával tehát 1 g szaponária
gyökér helyett 2 g tinktúrát kell temérni és azt hideg 
desztíllált vizzel az előirt mennyiségre higítani 
A két igen gyakori gyógyszertári készítmény 
készítésének technológiai előnyeit nem is kell 
különösebben indokoini 

A kémlőcsövek tartalmát 15 perc mulva ismét össze
rázzuk, majd 12 óra mulvá megállapftjuk, hogy melyik 
hígításban következett be éppen teljes hemolizis Teljes 
hemolizis esetén a kémlőcsőben levő folyadék üledék
mentes és átlátszó, pirosszínű. Ellenkező esetben a kémlőcső 
alján leülepedett vérsejtek láthatók 

A felhasznált vér faktorának megállapítása végett 
hasonló módon me~vizs"áljuk a 0,02%-os tiszta R-szaponin 

Összefoglalva az elmondottakat, a most meg
jelent OKI-határozat először vezeti be nálunk 
a Szavjetunióban már régebben használt módszert, 
a dekoktumnak vagy infuzumnak kivonatból való 
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készítését.. Az időálló hatóanyagra beállított stan
dard-készitmények alkalmazásának eredménye
képpen tehát : 

l mindig azonos hatóanyagtartalmú gyógyszert 
eredményeznek, 

2. az elkészítés ideje lerövidlil, főzés helyett 
egyszerű hidegvízben való oldás! végzünk, 

3. végül, de nem utolsó sorba~ nem~etga:dasági 
előnyt jelent nemcsak a megtakantalt luzeloanyag 
és idő hanem egyrészt a külföldi import-anyag 
( Ipeca~uanhae] jobb kihasználásával, másrészt a 
hazai de nem megfelelő mennyiségben rende!ke
zésre 'álló és nem egységes hatóanyagtartalmú gyogy-
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novénynél (Sap~nariae) a, .rentábilis, efőállitás~al 
elért nagyrnértéka megtakantas, JObb vegso eredmeny 
mellett 

Rendkívül fontos hogy az orvosokkal tuda
tosítsuk a két gyógyszer új r acianálisabb elő- · 
állítási módját : a betegekkel is ~z esetben, .ha 
vényismétlés történik, nehogy félre.erte~ekre adJon 
okot az a körülmény, hogy az eddig haron;negyed 
órás várakozás után melegen kiadott gyogyszert 
a beteg most haladéktalanul és_ hidegen ka~ja 
meg. A vényen fel kell tüntetm az elhasznalt 
tinktúra mennyiségét, és a taksálásnál_, an.~ak 
árát kell felszámítani, nehogy retaksa-kulonbozet 

-keletkezzék 

A Rhizoma filicis maris és a Rhizoma filicis feminae 
összehasonlító vizsgálata 
L A két drog megkülönböztetése makroszkópos és mikroszkópos ismertető 
j elek alapj án 

- Közlemény a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszer ismereli l ntézetéből -

Írta: Király II~na dr. egyetemi tanársegéd 

Néhány hónappal ézelőtt a kereskedelemből 
olyan >>Rhiz filicis mariS<< jelzésű dragat kapott 
Jntézetünk, melynek ~ k~-jában mindös~ze. 2-;3 
darab volt valóban Rhiz filicis mans, a tobbi mas 
Filix-faj gyöktörzse volL Néhány nap mulva ki
mentem a szállító vállalat telepére, hogy az ott 
raktáronlévő Filix mas gyöktörzseket is átpéz~e.m 
A raktáron lévő drognak kb a fele volt mas FII_rx
faj gyöktörzse. A vállalat referense azt a vele
ményt adta, hogy a gyüjtőktől igen nehezen ~ze
rezhető be olyan Rhiz filicis mans, m~Iy m~~s 
szennyezve más, valószínűleg az. Athynum ,fihx 
femina gyöktörzséveL Ennek okat abban !atta_: 
hogy az utóbbi lényegesen gyakrabb.an fordul .~Io 
hazánk területén és az Aspidium fihx mas gyak
törzsével igen könnyen összetéveszthető. 

Felvetődött tehát a kérdés, részben, hogy a 
két gyöktörzset hogyan lehet egymást~! jól és biz
tosan megkülönbözt.etni, ré,szb.en pedig, hogy .az 
Athyrium filix lemma gyoktorz~7 ~em hasznal
ható-e az Aspidium filix mas gyoktor~se helyet~, 
mely nehezen gyüjthető és beszercezhet? A ker~e~ 
megoldása éppen e~ér_t ijien fontos, nepgazd~sag! 
probléma felszámolasa t Jel.ent~né _ es m.ent~.sitene 
az országot több vagon Rhiz. filicis mans kulfold
ről való behozatala alóL 

Dolgozatom célja tehát a következő kérdé
seket kivizsgálni : 

L A két drog makroszkópos és mikroszkópos 
megkülönböztetése. . . . 

11. A két drog hatóanyagainak kvahtatrv es 
kvantitativ összehasonlítása. .. 

II L A két drog biológiai hatásának ossze
hasonlító értékmeghatározása. 

l V Ezek alapján haszná!h~to-e. ~z Athyri~m 
filix femina gyöktörz~e az .A~pidi~II! fi!IX mas .gyok
törzse helyett gyógyaszatr es gyan celokra! .IIle~ve 
nem használhatósága esetén milye~ meg~ulon?oz .. 
tető vizsgálatok sziikségesek az osszetevesztesek 
kizárására 

L A két drog meg~uliJnböztetés~ makroszkópos 
és mikroszkópos ismerteloJelek alapJan. 

A IV. Magyar Gyógysz~rkönyv a Rhizoma 
filicis maris fejezetében felhívja ugy~n a figyel~et 
az Aspidium spinulosum (Schwarz) es_az Aspidium 
montanum (Vogel) mellett .az At,hynu~l fihx fe
mina gyöktörzsével vala _osszetev~sztesi~, ezek 
felismerésére azonban csupan annyit emht me~, 
hogy ezek >>gyöktörzse kisebb, keresz~metszet_uk 
félkörös keresztmetszetükön látható edenynyalab-
jaik szá~1a és elrendezése elütő<< __ , . 

A VIIL Szavjet Gyógyszerkonyv fe!hivJa a 
figyelmet a lehetséges szennyezé?ek és ~sszetév~sz
tések közölt az Athyrium fihx _ femma (Rot~) 
gyöktörzsére is mely felisilll;rhető : _ I . a level
nyél alapjában lévő k~t. ede~y_nyala~r.ol; 2.. ~ 
Schacht-féle sejtek (mm&ysz~rok) . hranyoznak , 
3. a pelyvapikkelyek (paleak) .~pszeluek. . . .. 

Az v. Svájci Gyó&yszerk?~YV a .. Rhiz fil;c!s 
maris szöveti szerkezetenek le11asa kozben emht~, 
hogy az Athyr í um fili x feroina és a ~ryop~ens _ 
montana gyöktörzse két s~lyw a_laku ed~ny
nyalábbal rendelkezik. A svaJci gyogyszerkonyv 
kommentárja (I947) megje~yzi, hogy az egyes 
páfránygyökértörzseket legbiztosabb~n. a ~e~yv~
pikkelyek alakjáról széléről és a mmgyszorokrol 
lehet megkülönböztetm. 

A VI. Német Gyógyszerkönyv kommentárja 
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(!926) az összetévesztések és hamisítások közölt 
említést tesz az Athyrium filix temina gyöktör
zséről és felismerését részben a gyöktörzsnek ki
sebb, vékonyabb voltára, lovábba a két "szalag
alakú« edénynyaláb jelenlétére alapítja .. 

A llL belga, a VI. olasz (!940), a XL svéd 
(!946) és a VI. német (!926) gyógyszerkönyv egy· 
általán nem említik meg az összetévesztéseket 

Tschirch a Rhizoma filicis maris összetévesz
tései közül foglalkozik az Athyrium filix temina 
gyöktörzsével is és mint fökülönbséget szintén 
a gyöktörzs kisebb voltát, a levélnyélmaradvá
nyok és mellékgyökerek színét, alakját és az arány
lag kev~s pelyvapikkely! említi meg. A levélnyél· 
maradvanyak keresztmetszetéről annyit közöl, 
hogy háromszögalakú, plankonvex és két nagy 
súlyzóalakú edénynyalábja van .. A pelyvapikke
lyek szerinte is éps élúek. 

A Dryopteris filix mas L. Schott (syn. : Aspi
dium filix mas L Schwarz, Nephrodium filix mas 
L Richard) Polypodiaceae-családba tartozó páfrány 
és az A t h y r ium t i l i x t em i n a L (syn. 
Asplenium filix fenlina Bernhard) Asplenieae .. 
Aspleninae-családba tartozó páfrány gyökértörzsét 
már makroszkóposarr is jól meg lehet egymástól 
különböztetnL · 

Szembetűnő különbség, hogy míg a Filix mas 
gyöktörzse vízszintesen, esetleg ferdén helyezkedik 
el a talajban ·- amit a levélnyélmaradványok 
helyzetéből láthatunk -, addig a Filix femina 
gyöktörzse függőlegesen helyezkedik el a földben .. 
Tehát a Filix mas levélnyélmaradványai a gyök· 
törzs hossztengelyére majdnem merólegesen · áll
nak, míg a Filix femina esetében a kettő párhuza
mos egymással. 

Ha a levélnyélmaradványokkal rendelkező 
teljes gyaktorzsek alakját nézzük : a Filix mas gyök·· 
törzse inkább hosszú, hengeralakú, a Filix femina 
~yöktörzse. pedig tojásdad, majdnem gömbölyű; 
Jellemző rá, hogy pázsitszerűen több vertikális 
törzsre oszlik, melyeken sűrűn állnak a levélnyél·· 
maradványok, mellékgyökerek és csak a csúcsa 
tájékán látható egy kevés pelyvapikkely. 

A levélnyélmaradványokkal rendelkező gyök
törzsek nagyságát összehasonlítva: a Filix mas 
gyöktörzse átlag 10-30 cm hosszú, 2-5 cm széles, 
a Filix femináé lényegesen rövidebb, 6-10 cm 
hosszú, 4-5 cm széles .. 

A gyöktörzsek színét vizsgálva: a Filix mas 
teljes gyöktörzse lényegesen világosabb barna, mint 
a Filix femináé .. A Filix mas gyöktörzs levélnyél
maradványai sötétbarnaszínűek a Filix femináé 
pedig barnásf.ekete, majdnem feketeszínúek 

Feltűnő eltérés, hogy a Filix mas gyöktörzsén 
főleg a felső részén, jgen sok világos rozsdabarna
színű pelyvapikkely látható, a Filix temina gyök
törzsén pedig_ lényegesen kevesebb és csupán a 
gyöktörzs felső részén találunk sötétbarnaszínű 
pelyvapikkelyeket 

Ha a Filix mas és Filix temina fentiekben 
ismertetett teljes gyöktörzsét szétszedjük, lefejtjük 
r ó la a levélnyélmaradványokat, mellékgyökereket 
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és pelyvapikkelyeket, nyerjük a tulajdonképpeni 
gyöktör zset.. Az egyes részek között is lényeges 
különbségeket figyelhetünk meg .. 

A Fi l i x ma s gyökti!rzse hengeralakú, 2-3 
cm vastag, 10-20 cm hosszú, világosbarnaszínű; 
a levélnyélhegek világoszöldszínűek, köralakúak, 
0,5-1 cm átmérőjűek A gyöktörzs törési felülete 
nagyjából kör-, esetleg csillagalakú, világoszöld
színű és rajta a körben elhelyezett edénynyalábok 
világos foltok alakjában láthatók. Szaga jellemző 
átható, a régi drog szagtalan. Ize először édeskés, 
majd fanyar, keserű .. 

A F i l i x t e m i n a gyoktorzse lényegesen 
kisebb, 0,3-0,5 cm vastag, 4-5 cm hosszú, töré .. 
kenyebb sötétbarnaszínű ; a levélhegek lénye
gesen kisebbek, 2-3 mm átmérőjűek, rombusz
alakúak, halvány zöldesbarnaszínűek. A drog 
lényegesen nehezebben törhető. Törési felülete 
szabálytalan, esetleg csillag- vagy keresztalakú, 
világosbarna, rajta a kiemelkedésekben lévő edény
nyalábak világos, kör- vagy széles kiflialakú folt 
alakJában szabadszemmel is láthatók. 

A Fi l i x m as levélmaradványai húsosak, 
görbült hengeralakúak, 2-.J cm hosszúak, 0,5-
l cm vastagok, barnásszínűek, felületük sima és 
rajta számos rozsdabarnaszínű pelyvapikkelyszőr 
(palea) látható .. Könnyen törhető, törési felülete 
éléhk zöldszínű, benne körben 5-9 világosbarna 
folt, az edénynyaláb ok láthatók. Ize, szaga a gyök
törzsével azonos .. 

A F i l i x t e m i n a gyöktörzsén lényegesen 
több levélnyélmaradvány van, mint a Fiiix mas 
gyöktörzsén .. A levélnyélmaradványok nem húso-· 
sak, hanem szárazak, szívósak, nehezen törhetők. 
A levélnyélmaradványok laposak, háromoldalúak, 
kétélűek, a !övük felé elkeskenyednek. jellemző 
eltérés a Filix mastól, hogy a Filix temina levélnyél
maradványainak két éle van, melyek fogazottak, 
a kiemelkedő, kemény >>tövisszerű<< képzódmények
tőL A levélnyélmaradványok hossza átlag 4-5 cm, 
szélessége felül 0,5--1 cm, alul 2-3 mm, vastag .. 
sága 0,3-0,5 mm, sötétbar'na, majdnem fekete
színűek, külső és belső felületük hosszant ráncos. 
A külső felületén középen egy erősebben kiemel· 
kedő és kétoldalt egy-egy kevésbbé kiemelkedő 
bnrda fut. A belső felületén a két oldalsó borda 
emelkedik ki erősebben, itt futnak az edénynya
lábok. A középső borda vagy egyáltalán nem, vagy 
alig emelkedik kL A levélnyélmaradványokon 
világosbarna-színű pelyvapikkelyszőröket látunk, 
melyek főleg a levélnyél felső részén és a szélén 
lévő fűrészes kiemelkedéseknél találhatók Ezek 
is főleg a fiatalabb levélnyélmaradványok belső 
oldalán fordulnak elő .. Az idősebb levélnyélmarad
ványokon, sem a belső oldalon, sem a fűrészes ki
emelkedéseken pelyvapikkelyszörök nem találhatók. 
A levélnyélmaradványok törési felülete nyujtott 
sarló- vagy kiflialakú, esetleg majdnem háromszög, 
planconvex, világos zöldesbarnaszínű s benne a 
két edénynyaláb két hosszúkás világos folt alak-· 
jában látható. Ize, szaga a Filix maséhoz hasonló. 

A F i l i x m a s mellékgyokerei hosszúkás 
hengeralakúak, kissé görbültek, 0,5 mm vasta~ok; 

3-4 cm hosszúak, barnaszínilek, felületük sima. 
T ö ré si felületük bar na.. lztelenek és szagtalan ok. 

A Fi l i x t e m i n a me/lékgyokerei h?s~zú
kás hengeralakúak, gyakran hullamos le!utasuak, 
egyenetlenül vastagQ,k. 1,5-2 cm hosszuak, 1--2 
mm vastagok, sötétbarnaszínűek, felületük gyakran 
hosszant ráncos. Törési felületük világosbarna, 
ízük a gyökértörzshöz hasonló, szagtalanak 

A F i l i x m a s gyöktörzsén lévő p~lyva
pikkelyek világos r?zsda?arnasz.~nűe~! fénylő, fm_on:, 
selymes tapintatuak, rgen ~onnyuek, hos.sz.uk.~s 
lándzsaalakúak, alapjukon ~rszélesedne~, vegu)<on 
elkeskenyedők. A Fi)ix femma pelyvaprkkelyerhez 
viszonyítva lényegesen nagyobbak, l-1,5 cm 
hosszúak, 2--4 mm szélesek. Szagtalanak és ízte
lenek. 

A F i l i x t e m i n a gyöktörzsén lévő pelyv0-
pikkelyek söt_ét vörösesbarnaszínűek, fénylók, alr.g 
selymes tapintatúak, lényegesen nehezebbek, nyuJ: 
tott lándzsaalakúak, alapjukon alig szélesednek k!· 
A Filix mas pelyvapikkelyeihez viszonyítva ki
sebbek, 0,5-l cm hosszúak, l ,5-2 mm szélesek 
Szagtalanak és íztelenek. 

A tilix mas és Filix temina a kereskedelemből 
beszerzett teljes gyöktörzséről lefejtett egyes részek 
egymáshoz való arányát vizsgálva szintén lényeges 
eltérések tapasztalhatók 

Drogrész 

gyökértörzs... . .... 
levélnyélmaradvány 
pelyvapikkely. 
mellékgyökér 

/ Filix mas. 1 Filix feroina 

l A kereskedelemből be-
/ szerzett teljes drog ~,;,..a 

25 
50 
22 
3 

10 
77 
7 
6 

A táblázatból látható, hogy a gyökér!örzs 
maga - amelyet gyógyászati cél;a felhasznalha
tunk -a Filix femina esetében lenyegesen keve
sebb, kb. fele mennyiség~ a Fi.li.x ma~ gyök~r
törzséhez viszonyítva .. Tehat .. a Frl!x femma ,gyok
törzse tartalmaz is megfelelo hatoanyagot es fel
tételezzük hogy azonos mennyiségben, akkor is 

- több, mi~t kétszerannyi drog szükséges ugyan
annyi hatóanyag elöállítására. 

A levélnyélmaradványok mennyiségének ará
nyát nézve láthat?, hogy~ F.ilix fem_i~a teljes.gyö~
törzsének több mmt % reszet alkotjak a levelnyel
maradványok, míg a Fili.x mas eset~~en fe~ét. 
Tekintetbe kell venni azt rs, hogy a Frlrx femma 
levélnyélmaradványai lényegesen vékonyabbak, 
ha tehát a kivonat készítéséhez lehámozva akar
nánk használni, annak ellenére, hogy nagyobb 
mennyiségben van a gyöktörzsön, lényegesen ~eve. 
sebb feldolgozásra alkalma? , anyago~ szolgalt~t 
A pelyvapikkelyek r_ner:nyrsege, ~':lmt a. telJe.s 
gyöktörzs leír ásakor rs lattuk, .a Fr~rx femm a es~
tében lényegesen kisebb, a mellekgyokerek menny!
sége viszont Filix temina eset,ében nagyo?.b ... E ket 
utóbbi rész azonban feldolgozas szempontJaboi nem 
jöhet számításba. 

( Folytatjuk.) 

A GYÖGYSZERl'tSZ 

Az V. Gyógyszerkönyv műhelyéhől 
Az V. Magym Gyógyszerkönpv sz er keszté· 

sére alakított bízottág ü.ést tartoJ, me:yen a 
hatóságok és a tudományos é: et . képvi~<e!öinek 
jeierrlétében Schu/ek Elemér professzor ketszer':s 
Kossuth-díjas tudós, a bizottság elnoke. besza·· 
molt az eddigi munkásságról. Az új gyogyszer·· 
könyv kézirata elkészü:t és rövidesen fllegke~· 
dödík kinyomatása ami Ily n agyar anyu es 
nyomdatechnikailag 'sem könnyű '?únél . ~ón a: 
pok körültekintő gondos munkapt Je,entr 
Hozzávetőleges becsléssel 1200,?,ld?:nál ~agyo~b 
lesz az új gyógyszerkönyv s e.ore.athatolag h~·· 
rom kötetben jelenik meg. Tartalmazlll fogja 
nagyszámú vizsgálati módszer leírását ism~r· 
tető igen bő » Altalános rész« mellett nem v.eg·· 
Jeges számadatok szennt kb. 760 crkkelyt (310 
kémiai, 37 illó· és zsiroso:aj, 94. bo.tamkar! 2~3 
galenusi, 4 kötszer!· 61 ember· es allatgy~~ya· 
szati oltóanyag [szerum, vakcma, stb l erKke.y) 
A IV. gyógyszerkönyvben sze~eP:ő gy_ogyszerek 
közül 1:!8-at vesz fel az új gyogysz~:konyv, s az 
átvetteknek a cikkelyeit is min? te.Jesen at.dol· 
gozták. Az újonnan felvett gyogysze:ek szama 
31 L E számadatokból kovelkeztethetunk arr a a 
hatalmas munkára, melyet Schulek prof~sszor 
irányítása mellett a szerkesztőbizottság vegzelt 
Schulek professzor külön kihangsú:yozta,. l; ogy 
a magyar gyógyszer könyvek ~ze:keszlesenek 
történetében most, népi demokr ac1ankban tor-
tént meg először, hogy az á'lar;rhatal~_m nagy· 
mértékű és rendszeres anyagi tamoga,ast nyuj· 
tolt az Egészségügyi Minisztérium ?tján. Ha: 
sonló módon megemlékezett a Gyogys~ertan 
Központ egyes munkatársai~ak koz:er:nukode· 
séről. A hivatalos és tudomanyos koroknek a 
készUlő gyógyszerkönyv iránti érdeklődésér,e yall, 
<hogy a beszámoló ülésen . az . E,geszsegugyr 
Minisztérium a Bánya· és Energraugyr Mmrsz
térium a Ho~védség Egészségügyi FőcsororlJa, 
a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi O~zla
tálya, a Közegészoégügyi Tanács, az, Or~z~go~ 
Közegészségügyi Intézet, az, Allategeszsegugyr 
Intézet az Allatorvostudomanyr Kar, a Szak· 
szerve~e!i Társadalombiztosítási Központ. és a 
Gyógyszertári Központ képviselői is megJe.entek 

A vidéki gyógyszerésztechnikusok . ' . vizsgaJa 
A júniusban lezajlott Gyógys~erésztec~n~kusképzów 

tanfolyarn vizsg á i után kíyánc_~lan vartuk, a ~nde~en e_gyé· 
nileg tanuló kartársak vtzs·~ait. Az ereameny ,altalab~n 
kieléO'ítö volt. Me<ráHapíthatjuk, hogy ahol a gyogyszeresz 
tud]; mit jelent 

0 
ma a szakmunkásJk nevelés·e és nem 

ellenf~let látott a technikusban, hanem komolyan foglal
kozJtt vele, ott minden esetben me,smutatk?zot~ ?z. ered
mény is, ·- volt közöttük néhány jelesen Vl~sgazo IS. D.e 
ahol bármilyen cknál fogva nem helyeztek sulyt a techm
k".lSJk tanítására, ott az eredmér~y ~Jszon:to:ít? volt. El
m:mdhatjuk, hogy a vidékiek v1zsgaztatasanal nemcsa~ 
a technikusJk adtak szám1t tudásu~ról, ~anern az ( ~ta.~o 
gyó<ryszerész is vizsgázott A szakmai tudas melle!t a J~!ol
tek~ek világnézeti tudásukról is be kellett szamolmok. 

259 



A GYÓGYSZERÉSZ 

Ezen a terület.en merültek fel a leg~úlyosabb hiányosságak 
Tapa~ztalhattu~, hogy a hallgatok feleletein világosa~ 
meglatszott, milyen szakmai és politikai légkörben készül
tek fel ene a vizsgára. A jó ideológiai felkészültség vidéken 
ahol a g;_yógyszerésznek a tára mellett népnevelőnek i~ 
kell, Ienme, valóban döntőjelentőségű. Az itt megnyilat .. 
kozo ~azaságo_n, h~Iyenkínt ~zinte tudatos szembenálJáson 
csak l}gy segtthetunk, ha mmdent elkövetiink elsősorban 
a g~ogy~zertá! felelős vezetői ideológiai szÍnvonalának 
emelese erdekeben. 

Teljesen ,hiányos v~!t az üzemviteli felkészültség is 
A Va!I~.la~ me_g ~. ,mult ev ben felhívta a felelőS vezetőket, 
~ogy fok;ent ez u anyban behatóan foglalkozzanak a hozzá-· 
JU~- _beosztottakkal. A mostani vizsgák azonban a:zt bizo~ 
nyitJák, hogy nemcsak feWletesen kezelték ezt a kérdést 
de egyáltalán nem törődtek ezzel a technikusoknak ige~ 
fo_n~os anyaggal Ak:a~t o!yan felelős vezető is, aki a technika 
ker:sére r:nereven el_zarkozott a_z elől, hogy munkatársát 
a~ uzernyitelJ el megismertesse,- ma is inkább a feleségével 
-vege~tet1 ezt a_ fontos munkát, aki nem is alkalmazottja 
a Vallalatnak. · 

Nem tudom megérteni azt sem, miként lehetséges 
hogy 80 felvett hallgatóból az egyéni és a szaklap útjá~ 

törte';lt fel~zólíÜs ellenére is csak 42-en jelentkeztek 
s teljesen erthetetl,en, .. hpgy mi történt Zala-roegyében 
aho1_1na~ 8 hallgato kozul egyetlenegy sem jelent meg 
a y1zsgan , Az ere~mények a következők : kitűnő' ered
~~nnyel vegzet.t 41 jeles eredménnyel 8, jó eredménnyel 14, 
k?zepesen 4~ elegsegessel 4 tanuló, pótvizsgára utasítottunk 
ket hallgatot, hatnak pedig meg kell ismételnie a tan· 
folyamot. 
. A viz~g~n. tekil"l;tet.be vettük_ azt is, milyen hátrányt 
Jelent a videkiek szamara, hogy nem vehettek részt közös 
tanfolyamon, ahol a legjobb eiéiadók irányították a hallga·· 
tók~t Sok ~!z~gá~~ból ez~rt hiányzott az a biztonság, 
ami csak a kozossegi munkaban, "á maguk és mások fol a
mat?s feleleteine~ állandó. kiértékeléséből alakulhat y ki. 
J:. Jegyze~eket .. vtszont mtnden hallgató megkapta, és 
epJ?en ez~rt UJr_?- hangsúlyozzu~: a legtöbb esetben a 
gyogyszereszek o.ntu~atos t~nítq munkáján múlt, hogy 
a tanfolya~on ki mllyen m_rnősttéssel végzett 

A~ .elert er_edmény azonban mégis azt bizonyítja 
h9gy mmct. többen belátják: jobb tanulással jobb é~ 
tobb mu~ka~ tu.dnak végezni és ezzel jobban szalgálhatják 
a béke ugye! IS ' Fehér Ldszló 

a tanfolyam vezetője 

Az anyarozs-alkaloidák kémiai szerkezete IV. 
( Ergotamin .. és ergotoxin-csoportj 

Az anyarozs O 1-0 2% alkaloida-tartalmának 
túlnyomó töb.bs.é.gét ~z e.rgotamin- és ergotoxin
csoport alkalo1da1 teszik kl Az ~r~ometrin-csoport
tal el.lentetben - melyne~ tagJal savamid-típusú 
vegyutetek - az ergotamzn- és ergotoxin-csoport
ban az alkaloidák lizergsav részéhez nem amino .. 
alkohol, hanem egy peptidlánc kapcsolódik ezért 
ezeket polipeptid-típusú anyarozs-alkaloictáknak 
nevezzük Jellemzi az ide tartozó alkaloidákat 
az is, hogy vízben nem oldódnak. 

A középeurópai anyarozs-fajták főalkaloidája 
az ergotamin, az orosz és spanyol drogban több 
az ergotoxm, a magyar és bulgár fajták a kettő 
közö!t a középuM képvi~elilc A magyar drogok 
altalaban ergolammban dusabbak, de mindig tar
talmaznak ergotoxint is. 

1.. Az ergotamin-csoport tagjai 
ergotamin ergolaminin 
ergozin ergozinin 
Az ergotamyz a legrégebben ismer t egységes 

anyarozs .. a!kalmda (Stoll 1918). Az ergotaminnal 
végzett farmakologiai és klinikai vizsgálatok bizo
nyitották be, hogy az anyarozs hatóanyagai az 
alkaloidák, mivel kis mennyiségú ergoiaminnal 
csaknem ugyanazt a méhösszehúzó hatást érték el 
mint a különböző secale extractum-okkaL ' 

Az ergotamin - mint az összes polipeptid-

Irta : Bayer István dr. 

tipusú anyarozs-alkaloida .~ lizergsavból és az 
ehhez amid-kötéssel kapcsolódó peptidláncból áll 
A hzergsav szerkezetére vonatkozókat már az 
előzóekben tisztáztuk, 1 így most csak a peptidlánc 
f~lépítésével kell foglalkoznunk Az ergotamin 
Iugos vagy sav~nyú hidrolízis~ egyaránt ugyan
azokat a vegyuteteket szalgaltatja : Iizerasav 
~mr;tónia, piros~őlősav, 1-fenilalanin és d-p~oli~ 
IZOlalhatoak. M1ve! az alkaloidában keto-csoport 
ne.?r. mutatható ki, nem valószín ú, hogy a piro
szoJo.sav -· mely .ketosav - mint ilyen legyen 
beep1tve a molekulába. Sokkal inkább feltételez
hető,. hogy egy a-oxi-a-amino-sav (a-oxialanin) 
alakpb_an ~o~dul elő,. amely. amiho-csoportjával 
(ez a hldr.ol!Z!~ ~lkalmaval, t;ll~t ammónia jelenik 
m;gJ amid-kotessei k~pcso!od1k a lizergsavhoz, 
m1g ~z OH-csoport a lanc végére kerülő aminosav 
(pr?h?) ~zabad C?O.H csoportjával egy lakton
~yurut zar. f>: pep!Idlanc~an az aminosavak ugyan·· 
ugy ~apc_solod~ak egymashoz, mint a fehérjében, · 
v~gy~s k;t am1~os~v, egyesülésekor egy molekula. 
VIZ lep. k1 (pep!Id-kotes) A víz az egyik aminosav 
karboxrl-gyokének OH-jából és a másik aminosav 
NH,-gyökének egyik hidrogénjéből származik 

Az ergoiamin oldallánca a hidrolízis termékek
ből rekonstruálva a következő képet mutatja : 

1 >A Gyógyszerész« 7 szám 164 lap. (1951) 

/"-.. 
i l 
"-../ 

i 
CH, CH, 
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C"H,,N,CO - NH --C- CO- NH --CH- CO ·-N -l l /-J 
l ""'~-' --lizergsav 

---=-"7o.:::..,..-_-- --------____ -co 
a-oxialanin fenilalanin prolin 

,/ " 
ammania piroszőlősav 

Az aminosavaknak ez a soúendje a molekulá
ban sokáig kérdéses volt, míg végül Stall-nak 
sikerült óvatos hidrolízissei a peptidláncot teljesen 
elkülöníteni (!950). 2 

Az ergoiamin a magyar anyarozs-fajtákban 
általában elég magas százalékban fordul . elő 
Az ergotamin magyar vonatkozású érdekessége 
a Chinain-gyár Sensibamin elnevezésű készítménye 
volt. Erről a vegyületről (ilL gyógyszerről) bebizo
nyosodott, hogy nem egységes anyag, hanem 
az ergoiaminnak és izomer jének, az ergolamininnak 
molekula-vegyülete, 

Az ergoiamin diastereomer párja, az ergo
laminin élettanilag éppúgy hatástalan, mint a többi 
izolizergsavat tartalmazó, jobbra-forgató anyarozs
alkaloida. Az ergotamin-ergotaminin párnál ugyan
úgy fennáll az epimerizáció lehetősége, mint a többi 
alkaloida-párná!, tehát az er go tam in izomerizálód
hat ergotaminirtná, de a folyamat ellenkező irány· 
ban is végbemehet Az előzőek alapján tudjuk, 
hogy a lizergsav 7: izolizergsav átrendeződésről 
van szó .. 

R 
l 

CO --- NH ·-C---· CO -·-- NH 
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A >>Sensibamin<<-hoz hasonlóan az ergotamin .. 
csoport másik izomer párja az ergozin és··az ergozinin 
is könnyen képeznek egymással molekula-vegyü·· 
!etet. Ezt is sokáig egységes alkaloidának tartották 
(A Merck-gyár Ergociavin elnevezésű gyógyszer
különlegessége pl. ezt a molekula-vegyületet tar
talmazta.) Az ergozin általában kisebb mennyi
ségben van az anyarozsban, mint az ergotamin. 
Elég nehéz tisztán izolálni, felfedezői, Smith és 
T1mmis ( 1936), sem az anyarozsból állították elő 
közvetlenül, hanem az ergozinin epimerizációjával 

Az er go zi n szerkezetileg csak annyiban külön
bözik az ergotamintól, hogy molekulájában az 
1-fenilalanin helyét f.-leucin foglalja el. 

Az ergotamin-csoport alkaloidáinak szerkezeti 
- képletéről az alábbi rajz ad tájékoztató képet 

(Az oldalláncot >>Összehajtogattuk<<, mert az a-oxi
alanin OH-csoportjának és a prolin karboxil· 
gyökének térbelileg közel kell lenniök egymáshoz 
a lakton-gyűrű záródásához, tehát az ábra a való
ságot jobban megközelíti, mint az elnyujtot! 
oldallánc ) 

/_1 -"-._ l l ' 
~ /N-·CH, O-CO CH-R 
/-"-._ _1. l 

,J"-.._/ [ ""--N -CO 
l ll ll __ j 
~/"-../ 

NH 
Ergotamin-csoport 

Az ergolaminin és ergozinin szerkezeti képletei 
megegyeznek az ergotamin, ill ergozin szerkezeti 
képleteivel, azzal a különbséggel, hogy !izergsav 
helyett az izomer izolizergsavat tartalmazzák. 

Az ergotamin- és ergotoxin-rsaport alkaloidái 
far makologiailag nagyon közel állanak egymáshoz, 
igen nagy különbséget mutatnak viszont az ergo
metrinnel szemben .. 
1 Ezek az alkaloidák már igen kis adagokban 
bénítják a szimpatikus idegvégkészülékeket és 
ezzel meggátolják az adrenalin hatását.. Hatásuk 
elsősorban a véredényekre irányul, ez a hatás 
okozza a kakastaréj edényeinek görcsét és a taréj 
elhalását, valamint az anyarozs-mérgezéseknél fel-
lépő végtag-elpusztulásokat. .. 

Másik lényeges különbség az ergometrinnel 
szemben az, hogy az ergometrin a méh ütemes 

' 2 Az aminosavak kvalitativ és kvantitativ meghatá-
rozására - fehérjében, vagy peptidláncban r kidolgozott 
rnódszerek állnak rendelkez-ésre. Ezzel szemben igen nehéz 
feladat annak megáiiapítása1 , hogy az egyes aminosavak 
milyen sorrendben· csatlakoinak egymáshoz Legbízta
tóbbnak ebben az irányban a fermentativ hidrolizis mutat
kozik az enzimbontás spedfikusságából meg lehet tudni, 
hogy' a molekula melyik két aminosav- között hasadf szét 
Ennek a módszernek a tökéletesítésétől joggal várhatjuk, 
hogy ·az aminosavak sorrendjének tisztázásában nagy 
segitséget fog jelenteni. · 

Az ergotamin esetében a lehasított oldalláncot szinte
tikus termékkel sikerült azonosítani, ami a Iegmegnyugta-
tóbb mód a feltételezés helyességének bizonyítására 

R= CH, 

ergoiamin: R' = -CH,--(=) 

R' C C 1/CH3 ergozin: = -- H,·- ~ "-._ CH
8 

összehúzódásainak gyorsulását okozza és ezzel 
a szülés kezdetén hasznos segítséget jelent, a poli
peptid típusú alkaloidák a méhizomzatnak tartós, 
tetanuszos görcsét idézik elő. Ezért az ergotamint 
és ergotoxint nem szabad a szülés alkalmával 
használni, viszont életmentő hatásúak a szülé~ 
utáni atoniás vérzéseknéL 

Az ergotamint leginkább borkősavas sója 
formájában alkalmazzák (»Gynergen<<); az új, 
V. GyKV-ben is az ergoiamin-tartarat lesz hiva
talos 

2 .. Az ergotoxin-csoport a/kaloidái 

er gokrisztin 
ergokt iptin 
ergokornin 

er gokr isztinin 
ergokriptinin 
ergokorninin 

Az er go toxin t sokáig egységes vegyületnek 
tartottak. Barger és C arr (!906) állítottak elő 
az anyarozsból egy amorf anyagot, melyet ergo
toxinnak neveztek el ( Kraft, svájci gyógyszerész 
ugyanabban az időben !zidroergotinin néven . írta 
Ie ugyanezt a vegyületet, de az irodalomban az 
ergotoxinelnevezés terjedt el jobban). <Az ergotoxin 
három alkaloidának izomorf keveréke Az ergo
krisztint 1937-ben fedezték fel, az ergokomint 
és- ergokrlptint pedig !943-ban sikerült izolálni, 
Mindhárom alkaloidának előállítása Stoll és Hof
mann nevéhez fűződik Az alkaloidák di-(p-toluil)· 
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1.-borkősavval képezett vegyületeinek frakcionált 
kristályosításával értek el eredményt 

A három komponens aránya vagy az ergo
krisztin, vagy az ergokornia javára van eltolódva 
az ergokriptin általában alárendelt mennyiségbe~ 
szakott előfordulni. Stoll két ergotoxin prepará
tumot vetett vizsgálat alá és a prepar a tiv analizis 
en;dn:ényét ~xtrapolálva,, az egyikben 75% ergo
knsztm, masrkban 90% ergokornia tartalmat 
állapítstt meg. Ug)_'anekkor vizsgálí egy magyar 
eredeiu anyarozsot rs, melynek ergotoxin tartalma 
a 3 komponens között szerinte a következőképpen 
oszlik meg: 31% ergokrisztin, 19% ergokriptin 
és 50% ergokomin. 

A jobbra-forgató izomerek előállítása szintén 
Stoll és Hofmann munkája .. A régebbi irodalomban 
az ergotoxin mellett két jobbr a-forgato módosula
tot írta~ l_e :pszeuáoergotinin' és ergotinin• A pszeu-· 
doergotmmrol bebrzonyosodott, hogy ergokriptin·-

nel szennyezeit ergokorninin, míg az ergotinin 
csaknem tiszta ergokrisztinin 

Az ergotoxin-csoport alkaloidáinak nemcsak 
formakologiai hatása, hanem kémiai szerkezete is 
igen közel áll az ergotamin-csopor t hoz A két csoport 
köz?tti különbség csupán annyi, hogy az ergo- · 
toxm-csoport hidrolizisekm piroszőlősav helyett 
dimetilpiroszőlősavat kapunk (az irodalomban sok
szor izobutirilhangyasavnak van nevezve). 

Az egyes alkaloidák ugyanugy egy amino· 
savban különböznek egymástól, mint az ergo
tamin-csoport tagjai. Az ergokrisztin 1-fenilalanint, 
az ergokriptin 1-leucint és az ergokarnill l-valin-t 
tartalmaz. 

. Az alábbi táblázat áttekintést nyujt az összes 
pol~peptrd típusri anyarozs-alkaloidáról, ilL bemu
tatJa a közottük fennálló különbségekét. 

Az ergotamin"csoportnál alkalmazott szerke-· 
zeti képlet az ergotoxin-.csoport esetében a követ
kezőképpen alakul ,-

Polipeptid tipusti anyarozs-alkalo/dák 
Mindegyikbeh van : lizergsav, ammania és d-prolin. 

ergotamin-csoport 
(piroszőlősav) 

ergotoxin-csoport 
( dimetilpiroszőlősav) 

lizergsav l izolizergsav lizergsav l izolizergsav 

1-fenilalanin 
Heucin 
l-valin 

er gatamin 
ergozin 

1,

[ ergolaminin 
ergozinin 

ergokrisztin 
ergokriptin 
ergokarn in 

ergokr:isztinin 
ergokriptinin 

1 ergokorninin 

r 

O·- CO CH-R' 
R~ -CH(8~: 

l 
[ ---"-N- to 
--~/ 

Ergotoxin-·csoport 

Az ergotoxin-csoport tagjait a gyógyszer
gyárak nem szakták szétválasztani, tekintettel 
arra, hogy az egyes alkaloidák között számottevő 
ha~ásbeli különbségek nincsenek.. Leggyakrabban 
et_anszulfonsavval képezett vegyületét használják, 
nalunk a Richter-gyár Ergam elnevezésil gyógy
szerkülönlegessége tartalmaz újabban ergotoxin
etánszulfonátot, az eddigi alkaloida-keverék helyett 

Az ergütoxin-csoporttal a természetes anya .. 
rozs-alkaloidák szerkezetét végig letárgyaltuk, de 
ahhoz, hogy az anyarozsból készült gyógyszerek 
hatóanyagainak kémiáját ismeijük, foglalkoznunk 

'Smith és Timmis (1931). 
4 Az első, anyarozsból előállított kristályos anyag 

(T anret 1875) 
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/-" ergokrisztin: R' ~ --CH,-" __ / 

k . t· R' CH C /CHa ergo np rn: ~ -· ,- H" cH. 

ergokornin: R' ~ -CH(~~: 

kellmeg azzal a kérdéssel, hogy a polipeptid tipusú 
alkaloidák hidrálásamilyen változásokat hoz magá
val kémiailag és gyógyszerhatás szempontjából 
Végül foglalkozni fogunk a Magyar országon ismert 
és használt anyarOzsból készült gyógyszerekkeL 

A természetes anyarozs-alkaloidák szerkézetét 
igyekeztünk összefoglalni, az értekezés az alkaloidák 
kémiai viselkedésével csak annyiban foglalkozik, 
amennyrben, az a szerkezet megértéséhez feltétlenül 
szükséges. Az alkaloidák kémiai viselkedésének 
a tanulmányozását igen megnehezíti az alkaloidák 
erős bomlékonysága. Az anyarozsból készült gyógy
szere\{kel kapcsolatb an egyébként ezzel a kérdéssel 
külön is foglalkozni fogunk. 

Sy~. kalii guajacolsulfonici 
OKI Ch.l200jl95l. javasolt 

elkészítési módja 

Az OKI Ch 1200j1951 határozatával elOírt 
szulfogvajakolos szirup elkészítését a: megadott 
anyugakkal és előírt mennyiségekkel az alábbiak 
szerint javaslom : 

,,75 g narancshéj-festvény és 
ll O kcm desztillált víz elegyét 

5 g bázisos magnéziumkarbonáttal erősen 
összerázzuk, majd a keveréket redős 
papírszűrön megszűrjük. E szűrletet 
a lecsepegés megszűntével külön tesz .. 
sük; a szűrön maradt pépes anyagra 
részletekben 

200 kcm desztillált vizet öntüjlk és ebben a 
szűrletben 

15 g gvajakolszulfosavas káliumot oldunk 
Ennek oldódása után mindkét szúr
letet ráöntjük üvegbe mért 

600 g cukorra és desztillált vizzel 

l OOO g-ra egészítjük ki A cukor oldódását 
gyakori felrázással, esetleg enyhe mele
gítéssel segítjük elő. Végül letakart, 
redős papírszűrön szűtjük 
Narancssárgaszínű, enyhén gvajakol
szagú, kellemesen narancshéjzamatú, 
tiszta, átlátszó szirup. << 

A fenti eljárás lényege: 

l A magnéziumkarbonátos szúrőn maradt 
massza kisajtolás nélkül aránylag elég sok folya
dékot tart vissza. A kisajtolás nincs is előírva, de 
közismerten nehézkes művelet és új abb szűrést igé
nyelne 

2 Az amúgy is előírt vízmennyiséggel való 
átmosás tökéletesen kinyer! szin- és zamatanyagat 
eredményez és megkapjuk a teljes szeszmennyiséget 
is Igy jobb készítményhez jutunk 

3. Nem aszeszes szúrletben oldjuk a gvajakol
szulfosavas káliumot, hanem a >>vizes« második szűr
letben. Igy gyorsabban oldható, melegítés nélkül 
Megint nyerünk időt és ezenkívül .a melegítés mellő
zésével az illóanyagok tökéletesen megmaradnak 

A fenti eljárással végeredményben egyszerre 
két célt érünk el :egyszerűbb, korszerűbb gyógyszer; 
készítést, és ami fő célunk : tökéletes gyógyszer
készítményt ! javaslatomat a gyógyszeripar is 
hasznosíthatja és a >>Gyógyíts jobban !<<-mozgalom 
keretében felhasználható 

Schuth János gyógyszerész, 
a hirdi 10/24. feL vezetője. 
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Szakmai közlemények 
Az Orvos~Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének 

Gyógyszerész Szakcsoportja október 10-én a Gyógyszer
ismeteti Intézet könyvtártermében összvezetőségi értekez
Ietet tartott Ennek az értekezletnek két napirendi pontja 
volt : beszámoló a szakcsoport eddigi miíködéséről és 
a szakcsoport egyéves numkaterve. A beszámolót Ligeti 
Viktor, a szakcsoport elnöke mondotta el és bevezetőjében 
kihangsúlyozta a Sztálin-nyilatkozat világraszóló jelentő
ségét a béke megvédése ügyében Magát a beszámolót 
nem ismertetjük részletesen, mert a kartársak a szaklap 
útján pontosan értesültek a szakcsoport minden meg
mozdulásáról, tervéről é-s munkájáról. Komoly és valóban 
magasszínvonalú vita az egyév_es munkaterv előterjesztése 
folyamán alakult ki. A gyógyszerésztovábbképzés, a gyógy
szerésztechnikusképzés és a szaksajt-ó egyéves munka
tervét nagy vonalakban ismerik 11A Gyógyszerész<< olvasói. 
A felolvasott munkaterv két részből áll : Az első rész 
az általánOs, politikai és tudományos szakmai részt 
öleli fel, a másik a részletes tervet tárgyalja. Ebben az 
egyes súlyponti kérdések a · követke~ők : a szervezési 
bizottság legfontosabb feladatának tekinti a szakcsoport 
teljes kiépítését, négy vidéki góc mcgszervezésévei.. A 
munkaterv homlokterében áll ·a káderképzés, fiatalok 
bevonása és benevetése a szakcsoport munkájába. A terv 
megszabja, hogy két11etenkint szakmai ismeíetterjesztő 
előadást tartunk, 1952 májusában pedig nagygy(ilést 
hívunk össze az V. Gyógyszerkönyv anyagának tudomá
nyos kiértékelésére, az orvosok bevonásávaL A tervév 
folyamán vándoigyii!éseket 1 endezünk, részben az V 
Gyógyszerkönyv, részben önálló kutatások ismertetésére 
Hat ankét is szerepel a minőségi munka megjavítására 
A dokumentációs bizottság nyolc kiadványt tesz közzé 
A )>Gyógyíts jobban<<-bizottság, a Gazda-mozgalom, taka
rékosság, az inkurrenda felhasználása, tanító-munka, hely
színi tanácsadás, politikai nevelés, társadalmi ellenőrzés 
területén ·fejt ki tevékeny munkát a tervév folyamán. 
Az újítási bizottság döntő feladatának tekinti az újítások 
népszeriísítését és a sza/danácsadást milldazok számára, 
akik helyesen elgondoltak valamit, de szakmai és technikai 
tudásuk nem elegendő annak megvalósítására. A munka·· 
tervet az összvezetőség általában és részleteiben is elfo
gadta. Felvetődött az a probléma is, hogy miért nem szere
pel a )>Gyógyíts jobban<<-bizottság célkitűzései között 
a gyógyszertári munkaverseny. Itt éppen Róna Béláné 
mutatott rá arra, hogy a gyógyszertári munkaverseny 
valójában a 1>Gyógyíts jobban<<-mozgalom javasolja és 
ugyanezt kéri Fésüs Arnold is, hogy a szakcsoport dolgozzon 
ki tervezetet a gyógyszertári munka minőségi megjavítá
sára. Róna Béláné hangsúlyozza, hogy jelenleg a gyógy
szertárak között páros versenyek vannak folyamatban 
a tisztaság, minőségi gyógyszerkészítés1 mellékanyaggal 
történő takarékosság és a szakmai továbbképzés vonalán 
Olyan javaslat is· elhangzott, hogy a munkaterv erősebben 
mutasson rá a hazai anyagból Készült új gyógyszeranyag 
elöállítására, valarnint az orvos és gyógyszerész közötti 
kapcsoLat fokozottabb kiépítésére A munkaterv letárgya
lása után az értekezlet az V. Gyógyszerkönyv ismertetésével 
és a gyógyszertári minőségi munka megjavításával foglal
kozott a legrészletesebben A tervet tehát az összvezetőség 
elfogadta, most már minden azon múlik, hogy e terv köré 
miként zárkózik fel minden gyakorló és kutató laboratóriu
mokban dolgozó gyógyszerész, és hogy ebben a munká
jukban hogyan segítik őket a gyógyszertárak vizsgázott 
technikusai, akiknek legjobbjai közremiíködnek a szakcso·
port kölönböző bizottságaiban is. 

Több, főként vidékről hozzánk érkezett kérdésre 
üzenjük, hogy a szakcsoport tagja minden gyógyszerész 
és hogy senkinek sem kell feltétlenül bevárnia a hiva-talos 
szervezést ahhoz, hogy teljes lendülettel bekapcsolódjék 
a szakcsoport életébe. De ugyanúgy tudomására kell 
hoznunk minden gyógyszer:észnek, és ezt a kartársak 
számróJ .. számra egyre tisztábban láthatják, hogy ehhez 
a nagy közösségi munkához elengedhetetlenül szükséges, 
hogy )>A Gyógyszerész<< valóban ott legyen minden gyógy
szertári rnunkaasztalon. )>A Gyógyszerész<< éppen azokkal 
a kérdésekkel foglalkozik, amelyek a gyógyszerésztovább-
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képzés egyre komolyabb kialakulásában a kartársakat 
is mind jobban érdekli és kell is hogy érdekelje. Soha 
szaklap nagyobb munkával és felelősséggel nem készült, 
mint ma. De hogy valóban jó munkát végezhessünk, 
hogy a szaksajtó valóban mindenkié legyen, ahhoz meg 
kell teremtenünk az egész szakma önkéntes munkaközös
ségét 

l(özÖljük Végh Antal dr. főtitkárnak a szakcsoport 
elnökéhez írt levelét. A Gy. Sz főtitkár! teendőjét a gyógy. 
szerkönyv megjelenéséig Nógrádi Lászlóné végzi,. Végh dr 
levele, amelynek ój szempontjait a szakcsoport munka-
tervébe is beépít,jük, a következő: . 

-- A Szakcsoport kezdeményezésére a gyógysze~észi 
továbbképzés intézményes megvalósítása a közeljövőben 
valóra válik. Ismerve a most szervezés alatt álló tan
folyamok tematikájártak vázlatát, melyet erősen befolyá
sol az egyes előadók elfoglaltsága, meg kell állapítanom, 
hogy az V. Gyógyszerkönyv ismertetésével kapcsolatosan 
a továbbképző-tanfolyamok a Szakszervezetre váró feJ
adatoknak csak egy részét oldják meg. A továbbképző 
tanfolyamok célkitazése szerint ugyanis az új gyógyszer~ 
könyvből a szó legszűkebb· érteimében csak a gyakorló 
gyógyszerészt érdeklő részt ismertetjük olyan mértékben, 
hogy a gyakorló gyógyszerész a gyógyszerkönyv reá vonat
kozó előírásainak eleget tudjon majd tenni 

-· A Szakcsoportra vár azonban az a feladat is, 
hogy a gyógyszerkönyvnek, mint tudományos értékkel 
bíró gyakorlati szabványnak, széleskörű és elveinek teljes 
részletességgel történő ismertetését megszervezze. _Erre 
a célra az eddigi szakmai ismertető előadások mintá_jára~ 
jöVő év februárjától, márciusától kéthetenkénti előadás 
sorozat megtartását javasoJom, melynek gerincét a Gyógy~ 
szerkönyv Szerkesztő Bizottság elnökének - Schu/ek 
professzornak -·az előadásai keilene, hogy képezze . .]avas·· 

---------------------
1om, hogy a Szakcsoport érdemében foglalkozzon e-kérdéssel 
és Schulek professzort kérje fel, nemcsak az előadások 
megtartására, hanem tanácsadásra is olyan irányban : 
miként és kikkel kívánná ő teljessé tenni ezt az előadás~ 
sorozatot? · 

:.._ Szakmai ismertetésünket nem célszerű, ha a gyógy .. 
szerkönyv megjelenése, illetőleg a továbbképző tanfolyam 
első menetének befejezése előtt megkezdjük, 

- Határozott forrnában nem számolhatok be arról, 
hogy a szakmai tudományos előadások megindítására 
is kezdenek a körvonalak kibontakozni. Vonatkozó meg .. 
beszéiéseim fOlyamatban vannak s remélbetéileg a jövő
havi vezetőségi ülésen már konkrét javaslattal állhatok elő 

Szerkesztőség : III., Zeyk Domonkos-u., .5· Tel : r 62-856 
Kiadja : Egészségügyi Könyv- és Lapkiadó V. 
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2 .. 51 I 1382 Athenaeum (F .. v. Soproni Béla) 

A 

előfizetőinket, hogy folyó évi október I-től az Egészségügyi Minisz
térium rendeletei az )>Egészségügyi Közlöny<<-ben jelennek meg. 
Az )>Egészségügyi Közlöny<( havonta kétszer 12-12 oldalon, a 
»Népegészségügy{( havonta egyszer 40 oldal terjedelemben jelenik meg 
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l NEPEGÉSZSÉGÜGY l 
és az 

l EGÉSZSÉGÜGYl KÖZLÖNY 

együttes évi előfizetési ára változatlanul 60.- forint 

Reméljük, hogy fenti intézkedést valamennyi előfizetönk megelégedéssel fogadja, mert 
ezáltal biztosítjuk egészségügyi k()rmányzatunk döntő jelentőségfi, sok esetben sürgős intéz
kedést követelő rendeleteinek időben való megjelenését és gyors végrehajtását 

l 
l 
l 

l 

Steralgin injectio : 
Simaizom görcs~ldó. Erélyes spasmolyticum és 

anaigetic um 

Javallatai : 
cholelithiasis nephrolithiasis, dysmenorrhea, _pylorus 

sPasmus, neuralgiák, migr ain e 
Adagolás: 

pro dosi 1-~2, pro· die 3-4 amp. subcutan 
Csomagolás : 

6 x 1 kcm Kórházi csomagolás 50 x 1 kcm 

For galombahozatalr a engedélyezett 

ENTEROSOLVENS 
készítményeink : 

Ent. acidum acetilo salicilycum, 
Ent ammonium chloratum, 
Ent. natdum salicilycum, 
Ent natrium jodatum, 
Ent theobromin natrium salicilycum, 
Ent folia digitalis 

·l ASTHMOLYSIN inj. 
·'l Hatásosan oldja a hörgők görcsét 

jAVALLAT: Asthma bronchiale 

1

1 

ADAGOLÁS: Re-ham esetén 1/2~1 kcm sub~ut~~ 
CSOMAGOLAS: 5 x I kcm, IOOx l kcm ko; haz! 

csomagolás 

Gyártja és forgalomba hozza: . 

MEDICHEMIA RT., Budapest. X. ker., Hölgy-utca 14 
L 
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Sz. T.. K igényjogosultjai részére sz a b a d o n rendelheti\ 

az 5 vegyértékű arzén antilueti.kum 

•• 

Kész oldat • Bőr alá, vagy Izomba adható • fáidalmanau 
5X2 kcm, 50x2 kcm, lüx3 kcm, 50x3 kcm 

( Dyn!'rsen gyá 'l tás a tnegszűnt) 

" Magyar Pbarma fiYógyáru Rt. Bodanest XIV •• Telepes-utEa 53. 

OBERLANDER GYULA Állványedényzetet, gyógyszertári 

és laboratóriumi felszerelési 

cikkeket raktárról szállít. 
BUDAPEST, VII KER., KERTÉSZ-UTCA 31 

Telefon: 222-885. 

p 

iH!!!!!!m!!!!m!ii!!i!!!m!!!!mm!!!!!!m!!!mHmm!!!!!!!!!iWHm!!!!!!m!!!!mmi!!!!!!i!!!!i!!iiimiiimmi!i!mmmiimmiiimmmmmmmmmmmmmHm 
2·5110587 Athenaeum (F. v: Sopconi Béla) 

ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI DOLGOZÓK SZAKSlERVEZETE 

GYÓGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAPJA 

VI. évfolyam 12111 

r -------------

T A R T A L o M 
Szovjet akadémikusok Sztálinról 255 

Kovács László dr..: )/ Kalium j odatum(1 (Részletek a Ph. H g V vonat--
kozó el6iratából) 266 

Kerlvessy György dr, :A merfen alkalmazása a gyógyszerészi gya'{orM 
latban . . . . . · . .. . 258 

A Gyójyszerésztovábbképzö tanfolyam megnyitása. 

Kémiai alapfogalmak feJfrissítése 

270 

271 

Halmai János dr. : Egységes írásmód a gyógyszerkönyvben és a 
szaktudományban . ,. . . . . . .. 271 

Pereljmao és Brodszkij: Gyógyszerkészítmények analízise (Ligeti 
Viktor fordítása) . . .. ' . . . . . . 272 

Magister: »Kettedszénsayas nátrium<<, a lúgos savanyú-sá (II A sav, 
lúg disszociációs állandója és a só kém hatása) . . . . . . .. 275 

Csipke Zoltán dr": Mit kell tudnunk a kenöcsök korszerű készítéséről 279 

Gyógyszerésztechnikusképző tanfolyam (Jelentkezés szakvizsgára) .. 283 

Vida I.ászló dr .. : Az árubeli pepszin oldatainak tartósságáról ~ , 284 

Szalay Endre : Infiltr on 283 

Király Ilona dr .. :A Rhizoma filicis maris és a Rhizoma filicis feminae 
összehasonlító vizsgálata (II) . . .. . . . 286 

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

szám .. 265-288 oldal.. Budapest, 1951. december 1 

Előfizetési ára: 1 évre Ft 39.- Példányonkénti eladási ár: Ft 5.50 
(Külföldi előfizetés csak a »KULTURÁ«-n keresztül) 

MEGJELEN K HAVONTA 


